STANDARDSORTIMENT

POOLTAG NOVA COMFORT

Nova Comfort-serien, i aluminiumhvidt eller antracitgråt, er vores eksklusive standardserie
til pooltage med normal taghøjde, udstyret med automatisk sektionslåsning og ekstra flade
komfortskinner.

Nova Comfort passer til alle standardpools,
både med og uden poolkantfliser. Modelserien
er meget populær og opfylder alle krav, som
man kan stille til et pooltag med elegant design
og robust konstruktion.

Nova Comfort har som standard skydedør, som
kan monteres på valgfri side (venstre eller højre)
og aftagelig front- og baggavl². Nova Comfort er
udstyret med ekstra flade komfortskinner med
en højde på kun 12 mm. Med forlængerskinner
kan du skyde pooltaget forbi hele poolen.

Nova Comfort passer særlig godt til dem,
der er ude efter et lidt højere pooltag. Nova
Comfort giver dig masser af plads til at svømme
under taget. Når pooltaget er lukket, er det
børnesikkert og kan kun åbnes med nøgle.

Pooltagsmodel (til forskellige poolstørrelser)

Indvendigt mål* –
B x L (cm)

Nova Comfort leveres i en kasse som byggesæt,
men kan også mod pristillæg leveres i færdigmonterede sektioner for nemmere installation.

PUdvendigt mål – B x
L x H (cm)

Antal
sektioner

Vejl. cirkapris
inkl. moms,
(DKK)1

Færdigmont. sektioner
mod pristillæg, (DKK)

Nova Comfort 3x6 m, kanalplast

378 x 666 cm

416 x 670 x 80 cm

3 stk.

38 390,-

11 490,-

Nova Comfort 3x6 m, klar plast

378 x 666 cm

416 x 670 x 80 cm

3 stk.

46 090,-

11 490,-

Nova Comfort 3x7,5 m, kanalplast

378 x 816 cm

430 x 820 x 86 cm

4 stk.

57 690,-

12 990,-

Nova Comfort 3x7,5 m, klar plast

378 x 816 cm

430 x 820 x 86 cm

4 stk.

65 290,-

12 990,-

Nova Comfort 3,5x7 m, kanalplast

428 x 766 cm

480 x 770 x 90 cm

4 stk.

61 490,-

12 990,-

Nova Comfort 3,5x7 m, klar plast

428 x 766 cm

480 x 770 x 90 cm

4 stk.

69 190,-

12 990,-

Nova Comfort 4x8 m, kanalplast

479 x 866 cm

530 x 870 x 95 cm

4 stk.

64 290,-

12 990,-

Nova Comfort 4x8 m, klar plast

479 x 866 cm

530 x 870 x 95 cm

4 stk.

72 990,-

12 990,-

Nova Comfort 4x10 m, kanalplast

479 x 1066 cm

544 x 1070 x 101 cm

5 stk.

84 590,-

16 490,-

Nova Comfort 4x10 m, klar plast

479 x 1066 cm

544 x 1070 x 101 cm

5 stk.

92 290,-

16 490,-

Nova Comfort 5x10 m, kanalplast (kun aluminiumhvid)

575 x 1066 cm

640 x 1070 x 108 cm

5 stk.

96 090,-

16 490,-

Nova Comfort 5x10 m, klar plast (kun aluminiumhvid)

575 x 1066 cm

640 x 1070 x 108 cm

5 stk.

103 790,-

16 490,-

Farvevalg profiler 44/40 mm matlakerede i aluminiumhvidt (RAL9006) eller
antracitgråt (RAL7016)
Panelvalg Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 6 mm), eller klar plast (PC*, 3
mm)
Dørløsning Skydedør på valgfri side og aftagelige front- og baggavle2.
Skinner Ekstra flade komfortskinner, højde kun 12 mm,
sølveloxerede (aluminium)
Låseanordning Automatisk sektionslåsning med nøgle
Garanti 3 års materialegaranti

TILVALG

LEVERINGSFORM

Leveringen sker enten ved, at emballagen brydes, og hver enkelt
del læsses af manuelt af modtageren, eller kassen læsses af hel ved
hjælp af en kranbil. Nova Comfort i færdigmonterede sektioner leveres altid med kranvogn for at undgå transportskader.
* Det indv. mål angiver afstanden mellem pooltagets skinner, målt fra skinnernes indersider
** PC: Polycarbonatplast
1.
Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit tilbud
fra en forhandler.
² Nova Comfort 5x10 har faste gavle.

Forlængerskinner 320 cm,
til 3/4/5 stk. sektioner: 3 790/4 590/5 290 DKK
Gavldør (med forstærket frontgavl): 7 690 DKK
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