POOLTAK NOVA XT & ST
Nova-serien, i aluminiumvit eller antracitgrå färg, är vår exklusiva standardserie för pooltak med
normal takhöjd, utrustad med automatisk sektionslåsning och extra platta komfortskenor.
Nova passar alla standardpooler, både med Nova har som standard skjutdörr som kan
och utan poolsarg. Modellserien är mycket monteras på valfri sida om största sektionen
populär och uppfyller alla krav som man kan och avtagbar front-. och bakgavel². Nova är
ställa på ett pooltak med elegant design och utrustat med extra platta komfortskenor
robust konstruktion.
med en höjd på endast 12 mm. Med
förlängningsskenor kan du skjuta pooltaket
Nova passar särskilt väl för dig som är ute efter förbi hela poolen.
ett något högre pooltak. Nova ger dig gott om
rum att simma under taket. När pooltaket
är stängt är det barnsäkert och kan endast
öppnas med nyckel.

Pooltaksmodell (för
olika poolstorlekar)

Pooltak innermått*– bredd x
längd (cm)

Pooltak yttermått –
bredd x längd x höjd
(cm)

Antal
sektioner

Rek. cirkapris
inkl. moms,
(SEK)1

Nova ST 3x6 m, kanalplast

378 x 666 cm

416 x 670 x 80 cm

3 st

49 900:-

Nova XT 3x6 m, klarplast

378 x 666 cm

416 x 670 x 80 cm

3 st

59 900:-

Nova ST 3x7,5 m, kanalplast

378 x 816 cm

430 x 820 x 86 cm

4 st

74 900:-

Nova XT 3x7,5 m, klarplast

378 x 816 cm

430 x 820 x 86 cm

4 st

84 900:-

Nova ST 3,5x7 m, kanalplast

428 x 766 cm

480 x 770 x 90 cm

4 st

79 900:-

Nova XT 3,5x7 m, klarplast

428 x 766 cm

480 x 770 x 90 cm

4 st

89 900:-

Nova ST 4x8 m, kanalplast

479 x 866 cm

530 x 870 x 95 cm

4 st

84 900:-

Nova XT 4x8 m, klarplast

479 x 866 cm

530 x 870 x 95 cm

4 st

94 900:-

Nova ST 4x10 m, kanalplast

479 x 1066 cm

544 x 1070 x 101 cm

5 st

109 900:-

Nova XT 4x10 m, klarplast

479 x 1066 cm

544 x 1070 x 101 cm

5 st

119 900:-

Nova ST 5x10 m, kanalplast (endast aluminiumvitt)

575 x 1066 cm

640 x 1070 x 108 cm

5 st

124 900:-

Nova XT 5x10 m, klarplast (endast aluminiumvitt)

575 x 1066 cm

640 x 1070 x 108 cm

5 st

134 900:-

Färgval profiler 44/40 mm mattlackerade i aluminiumvitt (RAL9006) eller
antracitgrå färg (RAL7016)
Panelval Dubbelväggig kanalplast (PC**, 6 mm), eller klarplast (PC**, 3
mm)
Dörrlösning Skjutdörr på valfri sida och avtagbar front- och bakgavel2.
Skenor Extra platta komfortskenor, höjd endast 12 mm,
silvereloxerade (aluminium)
Låsanordning Automatisk sektionslåsning med nyckel
Garanti 3 års materialgaranti

TILLVAL

Förlängningsskenor 320 cm,
för 3/4/5 st. sektioner: 4 900/5 900/6 900 SEK

* Innermåttet anger avståndet mellan pooltakets skenor, mätt från skenornas respektive insida
** PC: Polykarbonatplast
1.
Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från enåterförsäljare
² Nova 5x10 har fasta gavlar.
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