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De filosofie van Starline
Al meer dan vier decennia is Starline ontwikkelaar en producent 
van hoogwaardige en complete zwembadafdekkingen van het 
geregistreerde merk Roldeck®. Een zwembadafdekking is essentieel 
voor elke zwembadbezitter. Uw wensen en eisen voor wat betreft 
veiligheid, duurzaamheid, ergonomie en esthetiek worden dan 
ook in de conceptfase meegenomen en verwerkt in de productie. 
Starline maakt de beste zwembadafdekkingen naar uw maatstaven. 
Met trots kunnen we zeggen dat Starline Roldeck voldoet aan de 
strenge Franse veiligheidsnorm NF P90-308.

een extra dimensie in uw leven



Starline Roldeck
Een Starline Roldeck systeem is een uiterst betrouwbaar systeem 
om uw zwembad af te dekken. Het heeft als functie het onderhoud 
aan het zwembad te verminderen, het verhoogt de veiligheid en 
bespaart energie. Met het uitgebreide assortiment Starline lamellen 
past een afdekking altijd bij uw zwembad. Uw bad ziet er altijd 
indrukwekkend uit, of het Roldeck nu geopend of gesloten is. 

Het Starline Roldeck staat bekend om de veelzijdige toepassings-
mogelijkheden. Het is geschikt voor vrijwel alle soorten bestaande 
of nieuwe binnen- en buitenzwembaden. Of het nu gaat om een 
bijzondere badvorm, een Monoblock zwembad of een bouwkundig 
bad. Het Roldeck systeem is zelfs geschikt voor zoutwaterbaden 
door de revolutionaire Roldeck Protect Coating.

een veelzijdig systeem 



Hoe werkt het
Een Roldeck zwembadafdekking bestaat uit isolerende, geschakelde 
lamellen die op het water drijven. Deze lamellen afdekking rolt 
vervolgens, bij openen en sluiten, om een roestvaststalen as op 
en af. Dit opwikkelsysteem kan op veel verschillende manieren 
bovengronds of ondergronds afgewerkt worden. U heeft dan de 
keuze tussen een externe of een buismotor. Door middel van een 
besturingssysteem kunt u het Roldeck dan eenvoudig en automatisch 
openen en sluiten.

Het mecHanisme 



Inbouw afwerking
De meest esthetische afwerking is het onzichtbaar inbouwen 
van het Roldeck systeem. Dat kan bijvoorbeeld in het zwembad 
met een hoekkap op de bodem. Een nis achter het zwembad is 
ook een mogelijkheid. Het Roldeck is dan volledig aan het zicht 
onttrokken, daardoor blijf t de ruimte rondom het zwembad vrij 
en is veiligheid eveneens gegarandeerd. Er zijn veel verschillende 
toepassingsmogelijkheden voor het inbouwen van het systeem. 
Uw Starline dealer kan u adviseren welke het beste past bij 
uw situatie.

OnzicHtbare afwerking  



Automatische bediening 
Een Starline Roldeck wordt voorzien van een Roldeck besturings-
systeem voor de bediening van de zwembadafdekking. Via het 
bedieningspaneel, de S-switch, kunt u het Roldeck met één druk op 
de knop bedienen. Met een soepele en geruisloze beweging opent 
of sluit de zwembadafdekking.

De meegeleverde afstandsbediening maakt het leven nog 
gemakkelijker. De vernieuwde Starline Roldeck besturing kan naast 
het besturen van de zwembadafdekking, nog andere zaken in 
en rondom het zwembad bedienen. Denk bijvoorbeeld aan een 
jetstream en de onderwater- en tuinverlichting. Op het verlichte 
display van de S-switch is de belangrijkste informatie af te lezen 
zoals de status van het Roldeck, de verlichting en optioneel de 
watertemperatuur.

sOepel en geruislOOs 



eenvOudig in gebruik 

Opbouw afwerking 
Wanneer u achteraf besluit om een Roldeck te nemen kunt u deze 
bijvoorbeeld bovengronds laten plaatsen. Een Roldeck EasyCover 
systeem is dan dé oplossing. Dit systeem bestaat uit twee zijconsoles 
waarop de roestvaststalen opwikkel-as rust en wordt op het terras 
geplaatst aan de korte zijde van het bad. Het is eenvoudig te 
installeren omdat er geen bouwkundige maatregelen nodig zijn.

Anders dan een inbouwsysteem bevindt de bediening zich 
op één van de zijconsoles. De bediening is beveiligd met een 
sleutelschakelaar, zodat deze niet te activeren is door spelende 
kinderen. Het EasyCover systeem werkt volledig op zonne-energie. 
De consoles zijn verkrijgbaar in White, Soft grey en Antra. Zo past 
dit systeem altijd bij uw zwembad.



Bespaar op energie 
Een zwembad verliest de meeste warmte via verdamping. Een 
zwembadafdekking beperkt deze verdamping aanzienlijk. 
Hierdoor kunt u tot maar liefst 60% besparen op energie.

De besparing kan oplopen tot maar liefst 70% wanneer u 
kiest voor een zwembadafdekking met solar lamellen. Dit type 
lamel maakt namelijk optimaal gebruik van zonnewarmte. Solar 
lamellen laten door de  transparante bovenlaag zonnewarmte 
door. De zwarte onderlaag houdt vervolgens de warmte vast en 
geeft deze af aan het zwemwater. Solar lamellen zijn een zeer 
goede methode om op milieubewuste wijze het zwemwater te 
verwarmen én verlengen tevens uw zwemseizoen!

Ook voor binnenbaden is een afdekking zeer wenselijk. Hiermee 
gaat u condensvorming in de ruimte tegen. U hoeft dan minder te 
ventileren en daardoor verbruikt u minder energie.

de energie van de zOn 



De uitstraling  
Het brede gamma Starline Roldeck lamellen biedt door de diverse 
uitvoeringen en kleuropties veel mogelijkheden. Zo is er altijd 
een lamel die voldoet aan uw wensen voor een mooi afgedekt 
zwembad. Kiest u bijvoorbeeld voor de blauwe of kleurloze 
transparante lamellen, dan kunt u ‘s avonds genieten van het 
bijzondere doorschijnende effect wanneer de onderwaterverlichting 
brandt.

De breedte van de lamellen is ook bepalend voor de uitstraling. 
De brede lamel van 83mm geeft bijvoorbeeld een solide, moderne 
look waar een smallere lamel van 50mm een rank en subtiel effect 
geeft. Nieuw is de 60mm Polycarbonaat lamel die uitvoerbaar 
is met een alu-look coating. Deze past prachtig bij een antraciet-
kleurig of RVS bad.

de ambiance van een afdekking  



Polycarbonaat lamellen 
De hoogwaardige Polycarbonaat lamellen van Starline bevatten 
een ingebouwde UV-blocker en zijn bestand tegen extreme 
temperaturen en weersinvloeden.

•  Energiebesparend 
•  Hoge isolerende werking
•  Bestand tegen hoge temperaturen
•  Bestand tegen UV-straling
•  Bestand tegen hagel en storm

Lamel PC 83
Deze lamel met een breedte van 83mm zorgt voor een stabiele 
ligging in het water. Een compleet dek oogt strak en rustig. De 
lamel is eenvoudig in onderhoud door de anti-alg sluiting en is 
verkrijgbaar in een solar- of in blauw transparante uitvoering. 

Lamel PC 60
Deze lamel heeft een breedte van 60mm breed en heeft een iets 
subtielere uitstraling dan de PC 80. De lamel is verkrijgbaar in 
een solar- of kleurloos transparante uitvoering. De solar variant is 
optioneel verkrijgbaar met een alu-look coating voor een eigentijds 
metallic effect. 

Lamel PC 50
De PC 50 is een ranke lamel met een traditionele breedte van 
50mm. Deze lamel is verkrijgbaar in kleurloos transparant of solar 
uitvoering.

mOdern & duurzaam 



PVC lamellen
Deze hoogwaardige, slagvaste en isolerende PVC lamellen zijn 
in verkrijgbaar in maar liefst drie uitvoeringen; opaak gekleurd, 
transparant in de kleur blauw én een solar uitvoering. Voor ieder 
wat wils!

•  Energiebesparend
•  Hoge isolerende werking
•  Bestand tegen hagel en storm
•  Verkrijgbaar in zes varianten

PVC Solar
Deze PVC lamel van 50mm breed geeft de warmte, opgenomen 
door de zon, af aan het zwemwater. Bij de eerste zonnestralen 
wordt zodoende het zwemwater al opgewarmd. 

PVC Transparant 
Deze blauw transparante PVC lamel van 50mm breed vormen ‘s 
avonds, in combinatie met onderwaterverlichting, een sfeervol 
geheel. 

PVC Opaak
Deze PVC lamellen hebben een breedte van 50mm en zijn 
verkrijgbaar in vier opaak (onderschijnende) lamelkleuren. Er is 
dus altijd een kleur die past bij uw tuin en/of zwembad. 

een scala aan mOgelijkHeden



ProFlex lamellen
ProFlex lamellen zijn solide PVC geschuimde lamellen van 60mm 
breed. Deze lamellen hebben een zeer hoge isolatiewaarde en 
een stabiele ligging op het water. Een ProFlex lamellendek ligt zeer 
stabiel op het water en is een moderne verschijning. Door een 
perfecte afwerking aan de zijkanten zijn ProFlex lamellen uitermate 
geschikt voor zwembaden met een bijzondere vorm. De lamellen 
zijn verkrijgbaar in drie kleurvarianten: crème, grijs en blauw.

•  Energiebesparend
•  Hoge isolatiewaarde
•  Bestand tegen hagel en storm
•  Perfecte afwerking

perfecte afwerking



Veilig voor kind
en huisdier   
Veiligheid staat voorop. Starline Roldeck systemen voldoen 
aan de strenge Franse veiligheidsnorm NF P90-308. Dit is 
de hoogste veiligheidsnorm voor zwembadafdekkingen die 
momenteel binnen Europa geldt. Naast de eisen van de Franse 
norm heeft Starline nog extra veiligheidsmaatregelen getroffen. 
Zo is het Roldeck besturingssysteem standaard uitgerust met een 
blokkeringsmechanisme. Deze zorgt ervoor dat de besturing vijftien 
minuten na het laatste gebruik automatisch blokkeert.

Een extra optie is het kinderveiligheidsslot. Het Starline Roldeck 
kan met dit slot worden vergrendeld aan de zwembadwand. Zo 
beschikt u over een uiterst veilige afdekking in geval kinderen en 
huisdieren zich in de buurt van het afgesloten zwembad begeven. 

meest veil ige afdekking 



kwaliteit dOOr jarenlange ervaring 

Unieke kwaliteiten
•  Voldoet aan de strengste veiligheidsnormen

•  Energiebesparend tot wel 70%!

•  Eenvoudige bediening en onderhoud 

•  Geschikt voor vrijwel alle zwembaden 

•  Een breed gamma aan Roldeck® lamellen 

•  Alle mogelijke afwerkingen 

•  Duurzame kwaliteit 



Persoonlijke wensen
U kunt uw zwembad verder personaliseren met bijvoorbeeld een 
jetstream, een vloedgolfdouche en onderwaterverlichting in het 
gewenste design. Zo maakt u uw zwembad geheel af naar uw 
persoonlijke smaak en wensen met betrekking tot entertainment.
Dit zorgt voor nog meer diversiteit in de gebruiksmogelijkheden van 
uw zwembad. 

Informeer bij uw Starline dealer naar de mogelijkheden.

Pool & Lifestyle Centre 
Bent u op zoek naar een Roldeck systeem voor uw nieuwe of 
bestaande zwembad en wenst u hier meer over te weten? Kom 
naar naar het Starline Pool & Lifestyle Centre in Valkenswaard. 
Onze specialisten geven u graag geheel vrijblijvend advies. 
U kunt natuurlijk ook gewoon een kijkje komen nemen in onze 
stijlvolle binnen- en buitenshowroom. Hier ziet u de meest actuele 
zwembaden en zwembadafdekkingen van Starline in werking. Het 
Pool & Lifestyle Centre bevindt zich aan de Vest 50b in Valkenswaard 
in het markante glazen gebouw. 

De Vest 50b
5555 XP Valkenswaard

T. +31(0) 40 - 201 3333
W. www.starlinepool.com
M.  info@starlinepool.com

Verkooppunten Starline
Starline afdekkingen zijn verkrijgbaar via een gerenommeerd 
internationaal dealernetwerk bestaande uit Starline dealers, 
zwembadbouwers en installateurs. Kijk op bovengenoemde 
website voor een Starline dealer in uw regio of informeer bij 
Starline naar een installateur in uw regio.
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Meer informatie op www.starline.nl en www.starline.be
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