SPESIALSORTIMENT - BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL

BASSENGTAK STELLA POLARIS

Stella Polaris er for de som ønsker et ekstra
robust og elegant bassengtak.

Stella Polaris har en kraftigere utførelse
sammenlignet med Stella Comfort-serien og har
forsterkede aluminiumsprofiler som er 54/40 mm,
i stedet for 44/40 mm. Panelene er også tykkere
og kan bestilles i kanalplast på 8 mm eller polykarbonat klarplast på 4 mm mot pristillegg.
Stella Polaris har automatisk seksjonslåsing med
nøkkel, slik at bassengtaket kan åpnes og
stenges raskt og enkelt1.

Priseksempel: inkl. ferdigmonterte seksjoner, skyvedør og
forlengelsesskinner
Innvendige mål

Valg av panel

Veil. pris inkl. mva NOK 2

3,20x6,20x1,14 m

kanalplast hhv. klarplast

100 709,- hhv. 115 361,-

3,70x7,20x1,24 m

kanalplast hhv. klarplast

129 930,- hhv. 143 613,-

4,20x8,20x1,50 m

kanalplast hhv. klarplast

140 924,- hhv. 154 640,-

SPESIFIKASJONER

YTTERMÅL BASSENGTAK
BREDDE: 		
350-750 cm (kanalplast) 350-700 cm (klarplast)
LENGDE:
600-1523 cm
HØYDE: 		
Fra 115 cm
PROFILER:
54/40 mm profiler mattlakkert i aluminiumgrått 		
		
(RAL9007), aluminiumhvitt (RAL9006), hvitt 		
		
(RAL9010) eller antrasittgrått (RAL7016) 		
		uten pristillegg
SKINNER:
Sølvelokserte (aluminium) ekstra flate 			
		
komfortskinner, høyde 12 m1
PANELER:
Dobbeltvegget kanalplast (PC*, 8 mm) eller 		
		
klarplast (PC*, 4 mm)
LÅSEANORDNING: Automatisk seksjonslåsing med nøkkel1

EKSTRAUTSTYR

FORLENGELSESSKINNER:
Valgfri lengde
FARGEVALG PÅ PROFILER: Samtlige RAL-farger
DØRALTERNATIVER:
Skyvedør på valgfri side av største 		
			
seksjon, gavldør foran og/eller bak
OPPFELLBAR GAVL:
Nedre del av front- og/eller 			
			
bakgavl kan fås oppfellbar, 120, 		
			
150 eller 180 mm høy kun med 		
			gummikant, samt innglasset
			fra 250 mm**
AVTAKBAR GAVL: 		
Front- og bakgavl kan fås 			
			
avtakbar i en eller tre deler (kan
			
ikke kombineres med gavldør
			i samme gavl)
* PC: Polykarbonatplast
** For å kunne skyve bassengtaket forbi bassengstige eller andre fastmonterte gjenstander på
en lettvint måte
1) Ved spesielt store bassengtak utstyres Stella Polaris med flate komfortskinner, høyde 20 mm,
samt med manuell seksjonslåsing
2) Bassengtak i vårt spesialsortiment leveres i ferdigmonterte seksjoner. Frakt- og
installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.
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