
BASSENGTAK LEIA 

FARGEVALG PÅ PROFILER  95/54 mm mattlakkerte i antrasittgrått 
(RAL7016)
VALG AV PANEL Klarplast (PC**, 3 mm) 
DØRLØSNING Skyvedør på valgfri side 
SKINNE Ekstra flat komfortskinne, høyde kun 12 mm, sølveloksert 
aluminium
LÅSEANORDNING Automatisk seksjonslåsing med nøkkel
GARANTI 3 års materialgaranti

LEVERINGSMÅTE
Leveringen foregår enten ved at emballasjen åpnes og hver del lastes av 
for hånd av mottaker eller at pakken lastes av ved hjelp av en kranbil. Leia 
i ferdigmonterte seksjoner leveres alltid ved hjelp av kranbil, for å unngå 
transportskader.

* Innvendig mål angir avstanden mellom bassengtakets skinner, målt fra skinnenes respektive innside
** PC: Polykarbonatplast
1. Frakt- og installasjonskostnad tilkommer i henhold til gratis tilbud fra en forhandler. 

TILVALG
Forlengelsesskinne 320 cm,
for 3/4 stk. seksjoner: 2 390/2 890 NOK

STANDARDSORTIMENT

Leia-serien, i antrasittgrått, er vår eksklusive standardserie til bassengtak med lav takhøyde. 
Bassengtaket er utstyrt med 3 mm klarplast og skinne bare på den ene siden.
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NYHET

Bassengtakmodell, til forskjellige størrelser Innvendig mål*– B x L (cm) Utvendig mål*  – B x L 
x H (cm)

Antall 
seks-
joner  

Veil. pris inkl. mva. 
NOK1

Ferdigmonterte seks-
joner mot pristillegg, 
NOK

Leia 3x6 klarplast 368 x 676 cm 410 x 684 x 58 cm 3 stk. 95 190,- 14 190,-

Leia 4x8 klarplast (uten kantstein) 420 x 818 cm 476 x 826 x 70 cm 4 stk. 119 990,- 16 090,-

Leia 4x8 klarplast (med kantstein) 468 x 876 cm 524 x 884 x 72 cm 4 stk. 128 490,- 16 090,-

Leia passer til alle standardbassenger på 3 x 6 og 
4 x 8 meter. Modellserien er meget populær og 
oppfyller alle krav som kan stilles til et bassengtak 
med elegant design og robust konstruksjon. 
Bassengtaket Leia passer spesielt godt til den 
som er ute etter et lavt og stilrent bassengtak. Til 
tross for lav høyde er det god plass til å svømme 
under taket. Når bassengtaket er stengt er det 
barnesikkert og kan bare åpnes med nøkkel. 

Leia har som standard 12 mm komfortskinne 
bare på den ene siden. Dere velger selv hvilken 
side. Skyvedøren blir montert på den største 
seksjonen på motsatt side av skinnen. Med 
forlengelseskinne kan du skyve bassengtaket 
forbi hele bassenget.

Leia leveres vanligvis som byggesett i boks, men 
kan også mot pristillegg, leveres i ferdigmonterte 
seksjoner for enklere installasjon.


