SPECIALSORTIMENT - POOLTAGE BESTILT EFTER MÅL

POOLTAG
PooltakALVA
– Standardsortiment

Alva er markedets laveste pooltag med en højde fra kun 38 cm. Alva kan bestilles kun med
skinne på den ene side.
#1 inom pooltak i Norden
Alva har et moderne, stilrent design og er
markedets laveste pooltag med en højde fra
kun 38 cm. Alva er udstyret med forstærkede
aluminiumprofiler, så pooltaget trods sin flade
konstruktion opfylder den franske sikkerheds- og
kvalitetsstandard, NF P 90 309.
En fordel ved Alva er, at det kan bestilles kun
med skinne på den ene side og hjul på anden
side.

Priseksempel: inkl. færdigmonterede sektioner og forlængerskinner
Indvendige mål

Panelvalg

Vejl. cirkapris (inkl. moms)1

3,20x6,20x0,39 m

klar plast

77 422.-

3,70x7,20x0,49 m

klar plast

104 466.-

4,20x8,20x0,50 m

klar plast

110 656,-

SPECIFIKATIONER

UDVENDIGT MÅL PÅ POOLTAG
BREDDE:		
350-625 cm
LÆNGDE:
625-1532 cm
HØJDE:		
Fra 38 cm
PROFILER:
95/54 mm matlakerede profiler i aluminiumgråt 		
		
(RAL9007), aluminiumhvidt (RAL9006), hvidt		
		
(RAL9010) eller antracitgråt (RAL7016) 			
		uden pristillægg
SKINNER:		
Sølveloxerede (aluminium), ekstra flade 		
		
komfortskinner, højde 12mm
PANELER:
Klar plast (PC* 4 mm)
LÅSEANORDNING: Automatisk sektionslåsning med nøgle
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Sektionerne er da sammenføjet til hinanden, og
pooltaget kan ikke være åbent fx kun på midten,
hvilket det derimod kan, hvis det bestilles med
skinner på begge sider. Alva udstyres altid med
klar plast.
Alva har automatisk sektionslåsning med nøgle,
så pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og
nemt.

TILVALG

FORLÆNGERSKINNER
Valgfri længde
FARVEVALG PROFILER:
Samtlige RAL-farver
DØRALTERNATIVER:
Intet behov til dette pooltag
OPKLAPPELIG GAVL:
180 mm opklappelig frontgavl
			med gummikant**
*PC: Polycarbonatplast
** For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre fastmonterede genstande
1) Vores pooltage, der er bestilt efter mål, leveres i færdigmonterede sektioner.Fragtog installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit tilbud fra
en forhandler.
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