Pooltrappor

Gullberg & Janssons väldesignade helgaveltrappa har utformats för att skapa
högsta möjliga badkomfort och trivsel.
Helgaveltrappan går längs hela poolens kortsida och det översta trappsteget
är 60 cm långt, vilket ger en generös sittyta för samtliga badgäster.
Ritningen nedan visar helgaveltrappan med fyra trappsteg, sett rakt från sidan.
600 mm

Höjd 1200 mm

300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Längd 1500 mm

Helgaveltrappan monteras enkelt genom att placera
den under linern när poolen byggs eller i samband med
ett linerbyte.
Det går snabbt att montera gaveltrappan och det finns
ett komplett monteringskit som tillval.
Gullberg & Jansson marknadsför också måttbeställda
liners som kan anpassas till vår gaveltrappa.
Gaveltrappan har en robust konstruktion som utgörs
av ett antal formskurna cellplastblock (EPS*) som ger
en bärande, stabil stomme.
Själva trappstegen skyddas av Magnelis-plåt som har ett
mycket bra korrosionsmotstånd och lämpar sig väl i en
poolmiljö.
* EPS: Expanderad polystyren. Helgaveltrappan består av EPS med kvalitetsklass
S80 som används i väggelement, villagrunder, etc.
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Pooltrappor
Gullberg & Janssons helgaveltrappa finns i fyra storlekar och passar
till alla rektangulära standardpooler.
Helgaveltrappan levereras som byggsats med 5 års materialgaranti.

Gaveltrappsmodell
(för olika poolstorlekar)

Gaveltrappans
bredd (cm)

Antal cellplastblock Rek. cirkapris inkl.
moms (SEK)1

Helgaveltrappa Magnelis 3 m, 4-steg,
under liner

300 cm

3 st

19 900:-

Helgaveltrappa Magnelis 3,5 m, 4-steg,
under liner

350 cm

3 st

21 900:-

Helgaveltrappa Magnelis 4 m, 4-steg,
under liner

400 cm

4 st

23 900:-

Helgaveltrappa Magnelis 5 m, 4-steg,
under liner

500 cm

4 st

30 900:-

1) Frakt- och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från en återförsäljare.

Tillval Monteringskit för helgaveltrappa
Komplett med alla delar som behövs för korrekt montering inkl. fogskum, fogskumspistol, PU-lim,
rivbräda för EPS-justering, limskrapa, m m.
Rek. cirkapris (inkl. moms): 990:-

Liners
Våra måttbeställda liners som kan anpassas till vår
helgaveltrappa, hittar du i vår produktkatalog.
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