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Nova Polaris
Särskilt robust och elegant pooltak – måttbeställes

Levereras i färdigmonterade sektioner

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd: 350-700 cm   
• Längd:  600-1531 cm
• Höjd: 82-103 cm
• Profiler: 54/40 mm profiler normalt lackerade i aluminiumgrått 
 (RAL 9007), aluminiumvitt (RAL 9006), antracitgrått 
 (RAL 7016) eller vitt (RAL 9010) utan pristillägg
• Skenor: Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor,   
 höjd 12 mm1

• Paneler:  Dubbelväggig kanalplast (PC*, 8 mm) el. klarplast (PC*, 4 mm)
• Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med nyckel1

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): Valfri längd
• Färgval profiler:  Samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  Skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
  gaveldörr (fram och/eller bak) 
• Uppvikbar gavel:  Nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås upp-  
  vikbar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast   
  gummikant samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  Front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre   
   delar (går ej att kombinera med gaveldörr i samma   
   gavel)

S p e c i a l s o r t i m e n t S p e c i a l s o r t i m e n t

Nova Polaris är mer kraftfullt utformad jämfört med Nova 
Comfort-serien och har förstärkta aluminiumprofiler som 
är 54/40 mm, istället för 44/40 mm. Panelerna är också 
tjockare och kan fås i kanalplast 8 mm eller klarplast 
i 4 mm mot pristillägg.
Nova Polaris kan utformas för att t.ex. passa en pool både

med och utan romersk trappa. Nova Polaris har extra platta 
komfortskenor med en höjd på endast 12 mm1. 
 Nova Polaris har automatisk sektionslåsning med nyckel, 
så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt1.

Nova Polaris är för dig som letar efter 
ett särskilt robust och elegant pooltak. 

Nova Polaris med normalt lackerade antracitgrå profiler och paneler i klarplast. 

*  PC: Polykarbonatplast
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra 
    fastmonterade objekt

Prisexempel: inkl. färdigmonterade sektioner, skjutdörr och förlängningsskenor

Innermått Panelval Rek. cirkapris (inkl. moms)2

3,20x6,20x0,77 m kanalplast resp. klarplast 86 611:- resp. 99 890:-

3,70x7,20x0,79 m kanalplast resp. klarplast 127 407:- resp. 141 300:-

4,20x8,20x0,89 m kanalplast resp. klarplast 134 353:- resp. 148 246:-

 

1) Vid särskilt stora pooltaksstorlekar utrustas Nova Polaris med platta  
    komfortskenor, höjd 20 mm, samt med manuell sektionslåsning
2) Frakt- och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri 
    offert från en återförsäljare


