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POOLTAG NOVA COMFORT 

Nova Comfort bestilt efter mål har forstærkede 
gavle sammenlignet med Nova Comfort-serien 
i kasse.

Nova Comfort kan bestilles med matlakerede 
aluminiumhvide, antracitgrå eller hvide profiler 
uden pristillæg.

Nova Comfort kan bestilles med skydedør 
på valgfri side af den største sektion, gavldør 
(front og/eller bag) samt aftagelig front- og/eller 
baggavl.

Kan du lide pooltage i standardserien Nova Comfort, men vil have det i andre mål end 
standardmålene? Intet problem, med Nova Comfort som model bestilt efter mål kan du få det, 
som du vil have det!

SPECIFIKATIONER
UDVENDIGT MÅL PÅ POOLTAG
BREDDE:  350-575 cm
LÆNGDE:  600-1516 cm
HØJDE:   Fra 82 cm
PROFILER: 44/40 mm matlakerede profiler i aluminiumhvidt   
  (RAL9006), hvidt (RAL9010) eller antracit  
  gråt (RAL7016) uden pristillægg
SKINNER:  Sølveloxerede (aluminium), ekstra flade komfort-
  skinner, højde 12 mm
PANELER: Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 6 mm), eller klar   
  plast (PC*, 3 mm) mod pristillæg
LÅSEANORDNING: Automatisk sektionslåsning med nøgle

TILVALG
FORLÆNGERSKINNER: Valgfri længde
FARVEVALG PROFILER: Samtlige RAL-farver
DØRALTERNATIVER: Skydedør på valgfri side af den  
   største sektion, gavldør (front  
   og/eller bag)
OPKLAPPELIG GAVL: Den nederste del af front- og/ 
   eller baggavl kan fås   
   opklappelig, 120, 150 eller 180  
   mm høj med blot gummikant   
   og glas fra 250 mm**
AFTAGELIG GAVL:   Front- og baggavl kan fås   
   aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med 
   gavldør i samme gavl)

*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.
Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit 
tilbud fra en forhandler.

Priseksempel: inkl. færdigmonterede sektioner, skydedør og forlængerskinner

Indvendige mål Panelvalg Vejl. cirkapris (inkl. moms)1

3,20x6,20x0,77 m kanalplast resp. klar plast 67 995,- hhv. 78 053 ,-

3,70x7,20x0,79 m kanalplast resp. klar plast 99 079,- hhv. 109 497,-

4,20x8,20x0,89 m kanalplast resp. klar plast 104 169,- hhv. 114 633,-
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