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GULLBERG OG JANSSON
ER EN TRYGG LEVERANDØR

”VI ER STØRST PÅ BASSENGTAK OG
BASSENGVARMEPUMPER I NORDEN
OG VI BIDRAR TIL ET GRØNNERE
ENERGIFORBRUK I SAMFUNNET”

”GULLBERG OG JANSSONS
VISJON ER Å SKAPE GLEDE,
HELSE OG AVKOBLING MED
FOKUS PÅ MILJØSMARTE
LØSNINGER”

BASSENGKATALOG 2019

SERVICE OG SUPPORT AV HØY KVALITET

Vi er meget glade for å kunne presentere vår
bassengkatalog for 2019. Katalogen er fullspekket
med mange produkter, både velkjente og helt nye.
Gullberg & Jansson er størst på bassengtak og
bassengvarmepumper i Norden og markedsfører
også miljøsmarte bassengprodukter fra de
velkjente franske produsentene Zodiac, Walter
og Wood.

Vi har en anerkjent støtteorganisasjon og et
heldekkende nettverk av servicepartnere i de
markeder vi opererer på. Dette sikrer kvalitetsfull
service under den intensive bassengsesongen
fra mai til september, samt god produktfunksjon
over tid. Vi tilbyr service- og kunnskapsnivå av
høy kvalitet. Alle produktene våre er tilpasset
nordiske klimaforhold og leveres med omfattende
garantier. Vi samarbeider med ledende aktører
innen svømmebassengbransjen, både på privat
og offentlig side.

SVENSK DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING
Vi har selv designet og utviklet Nordens mest
solgte bassengtak og bassengvarmepumper i
nært samarbeid med utvalgte produsenter fra
Asia og Europa, som produserer store volum
under nøyaktig kvalitetskontroll. Dette gir
trygghet for deg som bruker, når du kjøper et
produkt fra en av våre forhandlere. Vi garanterer
at produktene våre holder hva de lover, noe som
gjør at det blir en meget god investering.

INFORMASJON TIL BRUKERNE
Gullberg & Janssons produkter kan kjøpes via
et bredt nettverk av forhandlere i Norden. Finn
nærmeste forhandler direkte via
www.gullbergjansson.no eller send e-post til
info@gullbergjansson.no, alternativt ring oss på
telefon +46 42 311 15 00 så hjelper vi deg.

Gullberg & Jansson AB (publ.) er en miljøteknisk bedrift innen svømmebassengbransjen og er listet på børs via Spotlight
Stock Market. Vårt hovedkontor med showrom ligger i Helsingborg og vi har salgskontor i Stockholm. Produktkatalogen
er laget med reservasjon mot trykkfeil og eventuelle løpende produkt- eller prisendringer. For aktuelle priser og
produkter, besøk vår hjemmeside www.gullbergjansson.no.
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BASSENGVARMEPUMPER

GULLBERG OG JANSSON LEDENDE INNEN BASSENGVARME
GULLBERG OG JANSSON ER MARKEDSLEDENDE
LEVERANDØR AV MILJØSMARTE BASSENGVARMEPUMPER I NORDEN.

Siden starten 2002 har vi levert ca. 20 000 bassengvarmepumper. Vi tilbyr høyt service- og kunnskapsnivå,
samt har markedets bredeste sortiment av bassengvarmepumper med effekter fra 3 kW-96 kW.
NESTE GENERASJONS MILJØSMARTE
BASSENGVARMEPUMPER
Vi er meget glade for å kunne tilby neste
generasjons miljøsmarte bassengvarmepumper.
Disse
bassengvarmepumpene
er
WiFikompatible, stillegående og energibesparende. De er i
tillegg utstyrt med det miljøvennelige kjølemediet R32,
med lavt GWP (Global Warming Potential) og lavere
klimaeffekt.
P-serien, den eneste On/Off-pumpen i
sortimentet er i 2019 blitt oppdatert med et
stålkabinett. Q-serien, X-serien og S-serien er
WiFi-kompatible, slik at bassengvarmepumpen enkelt
kan styres via en app i en smarttelefon (iPhone/ Android).
Med Gullberg & Janssons gratis app «PoolTemp», kan
du blant annet justere badetemperaturen, aktivere
timeren, slå av og på bassengvarmepumpen, samt følge
temperaturutviklingen.
Modellene i Q- og X-serien er utstyrte med en
trinnløs inverterkompressor, for høyest mulig
varmeeffekt, virkningsgrad og energibesparelse.
Silent-innstillingen gjør at modellene får stillere
drift.

FORLENGER BADESESONGEN

Våre miljøsmarte bassengvarmepumper forlenger badesesongen, samtidig som det blir en energieffektiv og
miljøvennlig oppvarming av bassenget. Sammenlignet
med elektrisk oppvarming kan du regne med å spare ca.
65-85 %, noe som vil si en meget god investering.
ROBUST KVALITET OG LANG LEVETID PÅ
PRODUKTENE
Våre bassengvarmepumper kjennetegnes gjennomgående av høy kvalitet når det gjelder material- og
komponentvalg, samt tiltalende design. Dette gir våre
bassengvarmepumper lang levetid. I løpet av levetiden
må det imidlertid forventes at det kan være nødvendig å
bytte deler i bassengvarmepumpen som en del av normal
slitasje.
SERVICE OG SUPPORT AV HØY KVALITET
Vi satser en stor del av våre ressurser for å få et
bekymringsfritt eierskap av produktene for brukerne
og under dette er tilgangen til vårt nettverk av servicepartnere, reservedeler og førsteklasses service og support
viktige ingredienser.
Finn nærmeste forhandler direkte via www.
gullbergjansson.no eller send e-post til info@
gullbergjansson.no, alternativt ring oss på telefon +46 42
311 15 00 så hjelper vi deg.

VI TÅLER EN NØYE GRANSKING!

Våre bassengvarmepumper kjennetegnes gjennomgående av robust kvalitet når det gjelder material- og komponentvalg,
samt tiltalende design. De tre forskjellige seriene bassengvarmepumper skiller seg først og fremst fra hverandre når det
gjelder varmeeffekt, virkningsgrad (COP), lydnivå og design.
Til større bassengvarmepumper med sikringer som overstiger 10 A, som f.eks. til X30, anbefales alltid 3-faseutførelse
(3P) dersom 3-fasetilkobling er tilgjengelig. En av fordelene med 3-fasutførelse er en jevnere belastning på strømnettet
som redusererer risikoen for at huvudsikringene skal løse ut.

En bassengvarmepumpe er et relativt komplekst produkt med et
antall forskjellige komponenter som må passe godt sammen, f.eks.
styring, display, vifte, kompressor, varmeveksler, 4-veisventil og
gjennomstrømningsvakt. Våre bassengvarmepumper kjennetegnes
ENERGIBESPARENDE
gjennomgående av robust BASSENGVARMEPUMPER
kvalitet når det gjelder material- og
komponentvalg, samt tiltalende design.

Bassengvarmepumper fra Q- og X-serien har en trinnløs regulering
av kompressor og viftemotor. Silent-innstillingen senker turtallet og
modellene får stillere drift.
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BASSENGVARMEPUMPER
FOR UTENDØRSBASSENGER

P-SERIEN

Q-SERIEN

X-SERIEN

6,6

7,1

2 ÅRS MATERIALGARANTI OG			

3 ÅRS MATERIALGARANTI PÅ KOMPRESSOREN

							

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OG				

7 ÅRS MATERIALGARANTI PÅ KOMPRESSOREN			
HØYESTE VIRKNINGSGRAD (COP) OG
ENERGIBESPARING*		

4,5

			

TRINNLØS REGULERING AV KOMPRESSOR OG
VIFTEMOTOR MED SILENT-INNSTILLING

FOR STILLERE DRIFT				
BØRSTELØS DC-VIFTEMOTOR FOR

LAVERE LYDNIVÅ				
ELEKTRONISK EKSPANSJONSVENTIL FOR

STØRRE VARMEEFFEKT OG ENERGIEFFEKTIVITET 		

		

WIFI-KOMPATIBEL FOR FJERNSTYRING

VIA SMARTTELEFONEN (IPHONE/ANDROID)			

			

3-FASE UTFØRELSE >10 A				
KJØLEMEDIE R32		
TIMERFUNKSJON			
TITANVARMEVEKSLER			
GRÅLAKKERT STÅLKABINETT

			
			
* Energibesparingen til bassengvarmepumpen måles i virkningsgrad (COP). En virkningsgrad (COP) på 7,1 betyr at bassengvarmepumpen genererer en varmeeffekt på 7,1 kWh for hver 1 kWh tilført elektrisk energi. Virkningsgraden (COP) også kalt varmefaktoren, er spesifikk for hver enkelt
basengvarmepumpe.
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P-SERIEN

NY PRODUKTVERSJON

+ KOMPAKT, GRÅLAKKERT STÅLKABINETT
+ LAVESTE INVESTERINGSKOSTNAD
+ MODELLER TIL BÅDE SMÅ OG NORMALSTORE BASSENGER

Modell
MODELL			
Varmeeffekt
		

P10
P10		

P15
P15		

P20
P20		

P30
P30

kW

3,0

4,2

6,6

8,3

Oppvarmingskapasitet

m³

5 - 15

10 - 35

30 - 45

40 - 60

Driftsspenning

V~50Hz

230V 1N

230V 1N

230V 1N

230V 1N

Sikringsstørrelse,
C-karakteristikk

A

10

10

10

16

4,1

4,3

4,5

4,3

1
2

Virkningsgrad, COP1
Kompressor

Rotasjonskompressor

Kabinett

Grålakkert stålkabinett

Lydnivå ved 1 m

dB(A)

49

51

53

54

Vanntilkobling

mm

50

50

50

50

Vanngjennomstrømning

m³/h

1,5

2,3

3,0

4,5

Kjølemediemengde R32 kg

0,27

0,40

0,53

0,58

Høyde x Bredde x
Dybde

mm

575 x 790 x 341

575 x 790 x 341

603 x 1000 x
403

603 x 1000 x 403

Vekt

kg

33

37

53

59

Veil. pris inkl. mva.*

NOK

7 590,-

9 490,-

14 190,-

18 990,-

1
Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C,
relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold
til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 bruker samme
testprinsipp som europeisk varmepumpestandard EN 14511:2011,
som likevel ikke omfatter bassengvarmepumper. Gullberg & Janssons
bassengvarmepumper er testet av TÜV, et uavhengig testinstitutt. Det
finnes ingen standard for energiklasse A, B, C, på bassengvarmepumper
i Europa.

Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et
isolert basseng med tildekking nattetid. Som energibesparende
bassengbeskyttelse anbefaler vi bassengtak. Modellene er først
og fremst beregnet for å bli brukt i perioden mai til september,
noe som er en normal sesong for bassenger. For å forlenge
bassengsesongen, anbefaler vi å gå opp en modellstørrelse.

2

For ytterligare informasjon, besøk vår nettside www.gullbergjansson.no

*Veil. pris er eksklusive miljøavgift.

2 ÅRS MATERIALGARANTI OG 3 ÅRS MATERIALGARANTI FOR KOMPRESSOREN.

• P-serien reduserer oppvarmingskostnaden med 65-75 % • Innebygd gjennomstrømningsvakt for sikker drift og uni-

avhengig av utetemperatur og skaper behagelig bassengvarme til lav investeringskostnad
• Titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann
• Temperaturstyrt avrimingsfunksjon
• Miljøvennlig og effektivt kjølemedium (R32)

onkoblinger for enkel installasjon

• Digitalt LED-display for enkel innstilling av temperatur
• Leveres med vinterovertrekk og installasjonstilbehør
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Q-SERIEN INVERTER
NY PRODUKTVERSJON

KOMPAKT GRÅLAKKERT STÅLKABINETT +
LAV INVESTERINGSKOSTNAD+
WIFI-KOMPATIBEL +
MODELL

Q12

Q15

Q20

Q30

kW

1,0 - 5,1

1,0 - 6,5

1,5 - 8,2

2,9 - 12,1

Oppvarmingskapasitet

m³

10 - 20

15 - 35

30 - 45

45 - 70

Driftsspenning

V~50Hz

230V 1N

230V 1N

230V 1N

230V 1N

Sikringsstørrelse,
C-karakteristikk

A

10

10

10

16

4,3 - 3,8

5,3 - 4,9

6,0 - 4,5

6,6 - 4,3

Varmeeffekt1 20-85 Hz
2

Virkningsgrad, COP1
Kompressor

Hitachi Inverter

Kabinett

Grålakkert stålkabinett

Lydnivå ved 1 m

dB(A)

38 -50

39 -51

42 - 53

43 -54

Vanntilkobling

mm

50

50

50

50

Vanngjennomstrømning

m³/h

2,3

2,7

3,5

5,2

Kjølemediemengde R32

kg

0,33

0,40

0,48

0,65

Høyde x Bredde x Dybde

mm

605 x 1000 x 418

605 x 1000 x 418 605 x 1000 x 418

767 x 1046 x
453

Vekt

kg

45

48

49

65

Veil. pris inkl. mva.*

NOK

16 990,-

20 990,-

23 790,-

28 990,-

1
Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C,
relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold
til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 bruker samme
testprinsipp som europeisk varmepumpestandard EN 14511:2011,
som likevel ikke omfatter bassengvarmepumper. Gullberg & Janssons
bassengvarmepumper er testet av TÜV, et uavhengig testinstitutt. Det
finnes ingen standard for energiklasse A, B, C, på bassengvarmepumper
i Europa.

2
Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et
isolert basseng med tildekking nattetid. Som energibesparende
bassengbeskyttelse anbefaler vi bassengtak. Modellene er først
og fremst beregnet for å bli brukt i perioden mai til september,
noe som er en normal sesong for bassenger. For å forlenge
bassengsesongen, anbefaler vi å gå opp en modellstørrelse.

For ytterligare informasjon, besøk vår nettside www.gullbergjansson.no

*Veil. pris er eksklusive miljøavgift.

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OG 7 ÅRS MATERIALGARANTI FOR KOMPRESSOREN.
• Q-serien reduserer oppvarmingskostnaden med 70-80
% avhengig av utetemperatur og skaper behagelig
bassengvarme til lav investeringskostnad
• Trinnløs regulering av kompressor og viftemotor med
silent-innstilling for stillere drift
• Titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann
• Miljøvennlig og effektivt kjølemedium(R32)
• Temperaturstyrt avrimingsfunksjon
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• Innebygd gjennomstrømningsvakt for sikker drift og
unionkoblinger for enkel installasjon
• Digitalt LED-display med timer, for lettvint innstilling av
temperatur
• Leveres med vinterovertrekk og installasjonstilbehør

X-SERIEN INVERTER

NYHET

NY PRODUKTVERSJON

+ ROBUST GRÅLAKKERT STÅLKABINETT
+ HØYEST EFFEKT TIL LAVEST TOTALKOSTNAD
+ WIFI-KOMPATIBEL
MODELL
Modell

BIldet viser X15-X40-3P

X15
X15

X20
X20

X30
X30

X30-3P
X30

Bildet viser X60 og X60-3P

X40

X40-3P
X40

X60
X40-

X60-3P

Varmeeffekt1 20-85 Hz

kW

1,6 - 8,4

2,3 - 11,0

2,5 - 12,7

2,5 - 12,7

5,0 - 16,0

5,0 - 16,0

5,1-20,2

5,1-20,2

Oppvarmingskapasitet2

m³

20 - 45

35 - 55

50 - 75

50 - 75

70 - 90

70 - 90

85-120

85-120

230V 1N

230V 1N

230V 1N

400V 3N

230V 1N

400V 3N

230V 1N

400V 3N

10

10

16

3x10

16

3x10

20

3x10

6,4 - 5,1

6,1 - 4,6

7,1 - 4,8

7,1 - 4,8

6,3 - 4,6

6,3 - 4,6

6,8-4,8

6,8-4,8

Driftsspenning
Sikringsstørrelse,
C-karakteristikk

A

Virkningsgrad, COP1

Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary

Kompressor

Grålakkert stålkabinett

Kabinett
Lydnivå ved 1 m

dB(A)

39 - 47

39 - 48

39 - 50

39 - 50

40 - 51

40 - 51

40-52

40-52

Vanntilkobling

mm

50

50

50

50

50

50

50

50

Vanngjennomstrømning

m³/h

3,5

4,7

5,4

5,4

6,7

6,7

8,5

8,5

Kjølemediemengde R32

kg

0,50

0,65

0,80

0,80

1,00

1,00

1,20

1,20

768 x 1046
x 453

768 x 1046
x 453

862 x 1161
x 490

862 x 1161
x 490

862 x 1161
x 490

862 x 1161
x 490

1274 x
1161 x 470

1274 x 1161
x 470

Høyde x Bredde x Dybde mm
Vekt

kg

56

69

79

90

98

100

120

123

Veil. pris inkl. mva.*

NOK

26 590,-

30 390,-

41 890,-

44 690,-

49 490,-

52 990,-

62 790,-

66 990,-

1
Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C,
relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold
til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 bruker samme
testprinsipp som europeisk varmepumpestandard EN 14511:2011,
som likevel ikke omfatter bassengvarmepumper. Gullberg & Janssons
bassengvarmepumper er testet av TÜV, et uavhengig testinstitutt. Det
finnes ingen standard for energiklasse A, B, C, på bassengvarmepumper
i Europa.

Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et
isolert basseng med tildekking nattetid. Som energibesparende
bassengbeskyttelse anbefaler vi bassengtak. Modellene er først og fremst
beregnet for å bli brukt i perioden mai til september, noe som er en
normal sesong for bassenger. For å forlenge bassengsesongen, anbefaler
vi å gå opp en modellstørrelse.

2

For ytterligare informasjon, besøk vår nettside www.gullbergjansson.no

*Veil. pris er eksklusive miljøavgift.

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OG 7 ÅRS MATERIALGARANTI FOR KOMPRESSOREN.
• X-serien reduserer oppvarmingskostnaden med 75-85
% avhengig av utetemperatur og skaper behagelig
bassengvarme til lavest mulig totalkostnad
• Trinnløs regulering av kompressor og viftemotor med
silent-innstilling for stillere drift
• Børsteløs DC-viftemotor for lavere lydnivå, lavere energiforbruk og lengre levetid
• Elektronisk ekspansjonsventil for høyere effekt, virkningsgrad og energieffektivitet frem for alt ved lave utetemperaturer

• Titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann
• Trykkstyrt avrimingsfunksjon
• Miljøvennlig og effektivt kjølemedium (R32)
• Innebygd gjennomstrømningsvakt for sikker drift og
unionkoblinger for enkel installasjon
• Digitalt LED-display med timer, for lettvint innstilling av
temperatur
• Funksjon ned til -15 °C
• Leveres med vinterovertrekk og installasjonstilbehør
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S-SERIEN

BASSENGVARMEPUMPER
FOR INNENDØRS SVØMMEBASSENG

+ LAV TOTALKOSTNAD
+ INGEN FARE FOR FROST, FUNKSJON NED TIL-15°C
+ UNIKT TODELT SYSTEM - UTVIKLET FOR INNENDØRSBASSENG
S15
S15

S20
S20

S30
S30

S30-3P
S30-3P

S15-OU

S20-OU

S30-OU

S30-OU-3P S40-OU

S40-OU-3P

kW

4,2

6,4

8,8

8,8

12,7

13,7

m³

20 - 35

30 - 50

40 - 65

40 - 65

60 - 100

60 - 110

230V 1N

230V 1N

230V 1N

400V 3N

230V 1N

400V 3N

10

10

16

3x10

20

3x10

4,3

4,5

4,5

4,5

4,5

4,0

MODELL
Modell
UTENDØRSDEL
Varmeeffekt

1

Oppvarmingskapasitet

2

Driftsspenning
Sikringsstørrelse,
C-karakteristikk

A

Virkningsgrad, COP1

S40
S40

Kompressor

Rotasjon

Kabinett

Antrasittgrått stålkabinett
54

Scroll

Lydnivå ved 1 m

dB(A)

47

Høyde x Bredde x
Dybde

mm

564 x 774 605 x 954 x 605 x 954 x
x 310
372
372

605 x 954 x 865 x 1114 865 x 1114 x
372
x 470
470

Vekt

kg

35

51

57

57

84

98

S15-IU

S20-IU

S30-IU

S30-IU

S40-IU

S40-IU

INNENDØRSDEL

51

S40-3P
S40-3P

54

56

56

Vanntilkobling

mm

50

50

50

50

50

50

Nom. vanngjennomstrømning

m³/h

2,3

3,0

4,5

4,5

6,0

6,0

3/8” /
3/8”

3/8” / 1/2”

3/8” / 1/2”

3/8” / 1/2”

3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2”

0,9

1,3

1,3

1,6

Gasstilkobling
Kjølemediemengde
R410A

kg

0,8

Høyde x Bredde x
Dybde

mm

605 x 266 605 x 266 x 605 x 266 x
x 335
335
335

605 x 266 x 672 x 300 x 672 x 300 x 366
335
366

Vekt

kg

12

13

13

13

15

15

Veil. pris inkl mva.*

NOK

25 690,-

28 490,-

40 890,-

40 890,-

52 290,-

52 290,-

Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C,
relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold
til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 bruker samme
testprinsipp som europeisk varmepumpestandard EN 14511:2011,
som likevel ikke omfatter bassengvarmepumper. Gullberg & Janssons
bassengvarmepumper er testet av TÜV, et uavhengig testinstitutt. Det finnes
ingen standard for energiklasse A, B, C, på bassengvarmepumper i Europa.

1

1,6

Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert
basseng med tildekking nattetid. Som energibesparende bassengbeskyttelse
anbefaler vi bassengtak. Modellene er først og fremst beregnet for å bli brukt
i perioden mai til september, noe som er en normal sesong for bassenger.
For å forlenge bassengsesongen, anbefaler vi å gå opp en modellstørrelse.
2

For ytterligare informasjon, besøk vår nettside www.gullbergjansson.no

*Veil. pris er eksklusive miljøavgift.

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OG 7 ÅRS MATERIALGARANTI FOR KOMPRESSOREN.
• S-serien reduserer oppvarmingskostnaden med cirka 70 %
på årsbasis. Skaper behagelig bassengvarme til lav
totalkostnad
• Elektronisk ekspansjonsventil for høyere effekt, virkningsgrad og energieffektivitet frem for alt ved lave utetemperaturer
• Titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann
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• Innebygd gjennomstrømningsvakt for sikker drift og
unionkoblinger for enkel installasjon
• Digitalt LED-display med timer, for lettvint innstilling
av temperatur
• Leveres med vinterovertrekk og installasjonstilbehør

V-SERIEN

Bildet viser V250-3P

BASSENGVARMEPUMPER TIL
OFFENTLIGE BAD

MILJØSMART BASSENGVARMEPUMPE TIL OFFENTLIGE OG
KOMMERSIELLE BADEANLEGG, SOM UTENDØRSBAD,
BADELAND, CAMPINGPLASSER, HOTELLER, SPA OG HELSESENTRE OSV.

Bildet viser V80-3P og
V130-3P

V80-3P
V80-3P

V130-3P
V130-3P

V250-3PV250-3P

kW

31

46

96

Oppvarmingskapasitet

m³

100 - 200

150 - 300

300 - 600

Inneffekt

kW

7,0

9,3

20,0

Driftsstrøm3

A

12,9

17,2

36,6

400 V 3N

400 V 3N

400 V 3N

3 x 25

3 x 35

3 x 63

4,5

4,9

4,8

2,0 x 2

2,6 x 2

8,5 x 2

MODELL
Modell
Varmeeffekt1
2

Driftsspenning

Sikringsstørrelse,
C-karakteristikk

A

Virkningsgrad, COP1
Kjølemediemengde
R410A

kg

Kompressor

Scroll x 2

Ekspansjon

Elektronisk ekspansjonsventil

Varmeveksler

Titanvarmeveksler

Viftemotor

Vekselstrømsmotor

Kabinett

Hvitlakkert stålkabinett

Lydnivå ved 1 m

dB(A)

61

61

69

Vanntilkobling

mm

63

63

DIN 110

Nom. vanngjennomstrømning

m³/h

13,0

19,0

22,8

Trykkfall

bar

0,12

0,15

0,16

Kjølemediemengde
R410A

kg

2,0 x 2

2,6 x 2

8,5 x 2

Høyde x Bredde x
Dybde

mm

1130 x 1490 x 735

1130 x 1490 x 735

2030 x 2175 x 1070

Vekt

kg

230

272

648

Veil. pris inkl mva.*

NOK

90 390,-

109 490,-

190 390,-

Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C,
relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold
til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 bruker samme
testprinsipp som europeisk varmepumpestandard EN 14511:2011,
som likevel ikke omfatter bassengvarmepumper. Gullberg & Janssons
bassengvarmepumper er testet av TÜV, et uavhengig testinstitutt. Det finnes
ingen standard for energiklasse A, B, C, på bassengvarmepumper i Europa.

1

Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert
basseng med tildekking nattetid. Som energibesparende bassengbeskyttelse
anbefaler vi bassengtak. Modellene er først og fremst beregnet for å bli brukt
i perioden mai til september, noe som er en normal sesong for bassenger.
For å forlenge bassengsesongen, anbefaler vi å gå opp en modellstørrelse.

2

For ytterligare informasjon, besøk vår nettside www.gullbergjansson.no

*Veil. pris er eksklusive miljøavgift.

2 ÅRS MATERIALGARANTI OG 3 ÅRS MATERIALGARANTI FOR KOMPRESSOREN.
• V-serien til offentlige bad reduserer oppvarmingskostnaden med 70-85 % avhengig av utetemperatur og
skaper behagelig bassengvarme til en meget lav
totalkostnad
• Robust, hvitlakkert stålkabinett med vertikal luftutblåsing for fleksibel installasjon
• Elektronisk ekspansjonsventil for høyere effekt, virkningsgrad og energieffektivitet frem for alt ved lave utetemperaturer

• Titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann
• Temperaturstyrt avrimingsfunksjon
• Innebygd gjennomstrømningsvakt, for sikker drift og
union- eller flenskoblinger for enkel installasjon
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TILBEHØR TIL
BASSENGVARMEPUMPER

BYPASS-SETT

MARKSTATIV
Modellbetegnelse

GJFB-250L

GJFB-250LG

Modellbetegnelse

GJPACW-BPK-50

Varmepumpemodeller

P10, P15, P20,
P30, Q12, Q15,
Q30, X15, X20,
S15-OU, S20OU, S30-OU og
S30-3P-OU

X30, X30-3P, X40,
X40-3P, X60, X60-3P,
S40-OU og S40-3POU

Bypass-settet består av

• 3 stk. kuleventiler
• 4 stk. 90° vinkelrør
• 2 stk. T-koblinger
• 1 meter PVC-rør (50 mm rør)
• 1 tube Tangit-lim

Veil. pris inkl mva. NOK

1235,-

1 235,-

Veil. pris inkl mva. NOK

1 495,-

Et markstativ er anbefalt tilbehør og bidrar til å beskytte
bassengvarmepumpen mot løv, smuss, isdannelse osv.
Markstativet er 250 mm høyt.

Bypass-sett anbefales som tilbehør og installeres for å
gjøre driften og service av bassengvarmepumpen lettere,
da gjennomstrømningen kan reguleres og helt ledes forbi
bassengvarmepumpen.

VEGGKONSOLL

DISPLAY-SETT

Modellbetegnelse

Veil. pris inkl mva. NOK

GJWB-520

GJWB-580

Modellbetegnelse

GJPACW-DPK

P10, P15, P20, P30,
Q12, Q15, S15-OU

Q20, Q30, S20OU, S30-OU,
S30-3P-OU

Veil. pris inkl mva. NOK

1 045,-

665,-

1 045,-

Montering av en veggkonsoll kan forårsake vibrasjoner fra
bassengvarmepumpen til huset. Disse bør derfor ikke monteres på f.eks. soveromsvegger.

RENGJØRINGSSPRAY

Veil. pris inkl mva. NOK

185,-

Rengjøringsspray anbefales til rengjøring av fordamperbatteriet på bassengvarmepumper, for å opprettholde
størst mulig virkningsgrad. En flaske rekker til rengjøring av
bassengvarmepumpen en eller to ganger.
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LED-display og forlengelsesledning, GJPACW-DPK, for
montering av ekstern styring av bassengvarmepumpene våre.
Passer til alle modeller i P-serien produsert t.o.m. 2018.

BASSENGTAK

GULLBERG OG JANSSON TILBYR PRISGUNSTIGE
OG VELDESIGNEDE BASSENGTAK AV HØY
KVALITET.
FORLENG BADESESONGEN, FORENKLE
VEDLIKEHOLDET OG SPAR ENERGI

ROBUST KONSTRUKSJON OG EKSKLUSIV
DESIGN

Med et skyvbart bassengtak forlenger du
badesesongen for ditt utendørs basseng og får
i tillegg en ekstra oppvarmingskilde på kjøpet.

Våre bassengtak har lang levetid på grunn av
robuste konstruksjoner, forsterkede aluminiumsprofiler og paneler med UV-beskyttelse på
begge sider.

Når været ikke er fordelaktig, bader du under
tak og kan senere skyve bassengtaket* bort om
solen titter fram og du kan bade under åpen
himmel.
Med våre bassengtak reduseres energiforbruket
og vannfordampning. Bassengtaket beskytter
mot løv, smuss og sur nedbør, noe som gir
en stabil pH-verdi i bassenget og reduserer
kjemikalieforbruket.
Bassengtak fra Gullberg & Jansson oppfyller
lovbestemte krav til barnesikkerhet og kan brukes
som vintertildekking.
Gullberg & Jansson har et av markedets bredeste
sortiment av prisgunstige og veldesignede
bassengtak av høy kvalitet.
Vi tilbyr både et standardsortiment av bassengtak
og et spesialsortiment av bassengtak bestilt
etter mål.
Våre bassengtak i standardsortimentet leveres
vanligvis som byggesett i boks, men kan også mot
pristillegg, leveres i ferdigmonterte seksjoner for
enklere installasjon.

Samtlige modeller har myke og behagelige linjer
og vi har vært nøye med detaljene. Vi har strebet
etter å skjule rustfrie stifter og skruer i størst
mulig grad, og vi har solide løsninger for utsatte
funksjoner som lås og hengsler.
AUTOMATISK SEKSJONSLÅSING
Alle våre bassengtak leveres som standard
med automatisk seksjonslåsing, noe som betyr
at bassengtaket kan åpnes og stenges raskt
og enkelt. Seksjonene er ikke hektet sammen
i hverandre og bassengtaket kan f.eks. være
åpent på midten. Bassengtakene Alva og Leia
kan fås med skinne bare på den ene siden.
Seksjonene er da hektet sammen i hverandre,
men bassengtakene har fortsatt automatisk
seksjonslåsing.
SIKRE BASSENGTAK
Samtlige bassengtak fra Gullberg & Jansson er
sertifiserte og godkjente ifølge fransk sikkerhetsog kvalitetsstandard** og omfattes av 3 års
materialgaranti.

Våre bassengtak i spesialsortimentet, bestilt etter
mål, leveres alltid i ferdigmonterte seksjoner ved
hjelp av kranbil.
* Med forlengelsesskinner, anbefalt tilbehør, kan du skyve bassengtaket forbi hele bassenget.
** Standard NF P 90 309 omfatter f.eks. barnesikkerhet og bæreevne for snølast. Alle bassengtak som er godkjente ifølge standard, kan klare
minimum 45 kg/m2 snølast. Aluminiumsprofilenes konstruksjon og utformingen av modellene er helt avgjørende for bassengtakets evne til å
klare snølast, mens kanalplastens eller klarplastens ulike tykkelser, 3, 4, 6, 8 eller 10 mm er ikke av nevneverdig betydning ved sammenligning.
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KANALPLAST
ELLER KLARPLAST
FORDELER VED KANALPLAST
Kanalplast gir en naturlig beskyttelse mot innsyn for den
som vil bade under bassengtaket. Eventuelle riper er ikke
like synlige og innkjøpsprisen er lavere enn for klarplast.
Kanalplast er lettere og har kanaler med luftmellomrom,
som gir den noe bedre isoleringsevne enn klarplast, se
U-verdiene nedenfor.
På et bassengtak utstyrt med kanalplast kan det med
tiden oppstå algevekst inne i kanalene, oftest nederst. På
et bassengtak utstyrt med klarplast derimot, kan det ikke
oppstå algevekst, da klarplasten ikke har noen kanaler.
Eventuell misfarging på kanalplasten på grunn av alger,
omfattes ikke av materialgarantien. Les gjerne mer under
FAQ på vår hjemmeside www.gullbergjansson.no, om
hvordan algevekst i kanalene kan motvirkes.
Isoleringsevnen måles med den såkalte U-verdien, som
betegner koeffisienten for transmisjonstapene. En lavere
U-verdi (W/m2K dvs. watt per kvadratmeter og grad)
indikerer bedre isolering. U-verdiene nedenfor angir
verdiene for kanalplast i PC, polykarbonat.
Panelvalg.......................................................... U-verdi
6 mm kanalplast...............................................3,6 W/m2K
8 mm kanalplast:..............................................3,3 W/m2K
10 mm kanalplast.............................................3,0 W/m2K

FORDELER VED KLARPLAST

Bildet viser Stella Polaris i kanalplast bestilt etter mål.

Bassengtak i klarplast er en eksklusiv løsning for den som
ønsker å svømme under bassengtaket og likevel kunne se
fritt ut. Ved store temperaturforskjeller dannes det tross alt
lett kondens på tak og vegger, noe som kan gjøre sikten
dårligere. Bassengtak i klarplast gir fritt innslipp av lys
og øker effekten av en eventuell bassengbelysning. Det
smelter vakkert inn i omgivelsene.
Isoleringsevnen måles med den såkalte U-verdien, som
betegner koeffisienten for transmisjonstapene. En lavere
U-verdi (W/m2K dvs. watt per kvadratmeter og grad)
indikerer bedre isolering. U-verdiene nedenfor angir
verdiene for klarplast i PC, polykarbonat.
Panelvalg.......................................................... U-verdi
3 mm klarplast..................................................6,0 W/m2K
4 mm klarplast..................................................5,1 W/m2K
Bildet viser Stella Comfort i klarplast bestilt etter mål.

Katalog 2019 I 18

BASSENGTAK

STANDARDSORTIMENT

GULLBERG OG JANSSON TILBYR PRISGUNSTIGE OG
VELDESIGNEDE BASSENGTAK AV HØY KVALITET.
VI ER MARKEDSLEDENDE LEVERANDØR AV BASSENGTAK
I NORDEN OG HAR HØYT SERVICE- OG KUNNSKAPSNIVÅ.
BASSENGTAKENE LEVERES SOM BYGGESETT, ELLER SOM
FERDIGMONTERTE MODULER.

STANDARDSORTIMENT

BASSENGTAK LEIA

NYHET

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.
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.

Bassengtakmodell, til forskjellige størrelser

Innvendig mål*– B x L (cm)

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.

Utvendig mål* – B x L
x H (cm)

Antall
seksjoner

Veil. pris inkl. mva.
NOK1

Ferdigmonterte seksjoner 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,-

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

TILVALG

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

STANDARDSORTIMENT

BASSENGTAK NOVA COMFORT

Nova Comfort-serien, i aluminiumhvitt eller antrasittgrå farge, er vår eksklusive standardserie
til bassengtak med normal takhøyde, utstyrt med automatisk seksjonslåsing og ekstra flate
komfortskinner.

Nova Comfort passer alle standardbassenger
både med og uten kantstein. Modellserien er
meget populær og oppfyller alle krav som kan
stilles til et bassengtak, samt har en elegant og
robust konstruksjon.

Nova Comfort har skyvedør som standard. Døren
kan monteres på valgfri side, venstre eller høyre,
og avtakbar front- og bakgavl². Nova Comfort
er utstyrt med ekstra flate komfortskinner, som
er behagelige å gå på med en høyde på kun
12 mm. Med forlengelsesskinner kan du skyve
bassengtaket forbi hele bassenget.

Nova Comfort passer spesielt godt til den som
er ute etter et litt høyere bassengtak. Nova
Comfort har god plass til å kunne svømme
under taket. Når bassengtaket er stengt, er det
barnesikkert og kan kun åpnes med nøkkel.

Nova Comfort leveres flatpakket som byggesett,
men kan også leveres i ferdigmonterte seksjoner
for enklere installasjon, mot et tillegg i prisen.

Bassengtakmodell, til forskjellige størrelser

Innvendig mål*– B
x L (cm)

Utvendig mål* – B x L
x H (cm)

Antall
seksjoner

Veil. pris inkl.
mva. NOK1

Ferdigmonterte seksjoner
mot pristillegg, NOK

Nova Comfort 3x6 m, kanalplast

378 x 666 cm

416 x 670 x 80 cm

3 stk.

47 590,-

14 190,-

Nova Comfort 3x6 m, klarplast

378 x 666 cm

416 x 670 x 80 cm

3 stk.

57 090,-

14 190,-

Nova Comfort 3x7,5 m, kanalplast

378 x 816 cm

430 x 820 x 86 cm

4 stk.

71 390,-

16 090,-

Nova Comfort 3x7,5 m, klarplast

378 x 816 cm

430 x 820 x 86 cm

4 stk.

80 890,-

16 090,-

Nova Comfort 3,5x7 m, kanalplast

428 x 766 cm

480 x 770 x 90 cm

4 stk.

76 090,-

16 090,-

Nova Comfort 3,5x7 m, klarplast

428 x 766 cm

480 x 770 x 90 cm

4 stk.

85 690,-

16 090,-

Nova Comfort 4x8 m, kanalplast

479 x 866 cm

530 x 870 x 95 cm

4 stk.

80 890,-

16 090,-

Nova Comfort 4x8 m, klarplast

479 x 866 cm

530 x 870 x 95 cm

4 stk.

90 390,-

16 090,-

Nova Comfort 4x10 m, kanalplast

479 x 1066 cm

544 x 1070 x 101 cm

5 stk.

104 690,-

19 990,-

Nova Comfort 4x10 m, klarplast

479 x 1066 cm

544 x 1070 x 101 cm

5 stk.

114 190,-

19 990,-

Nova Comfort 5x10 m, kanalplast (aluminiumhvitt)

575 x 1066 cm

640 x 1070 x 108 cm

5 stk.

118 990,-

19 990,-

Nova Comfort 5x10 m, klarplast (aluminiumhvitt)

575 x 1066 cm

640 x 1070 x 108 cm

5 stk.

128 490,-

19 990,-

FARGEVALG PÅ PROFILER 44/40
mm mattlakkerte i aluminiumhvitt
(RAL9006) eller
antrasitt (RAL7016)
VALG AV PANEL Dobbeltvegget
kanalplast (PC*, 6 mm), eller klarplast
(PC*, 3 mm)
DØRLØSNING Skyvedør på valgfri
side og avtakbar front- og bakgavl 2
SKINNER Ekstra flate komfortskinner, høyde kun 12 mm, sølveloksert
aluminium)

LÅSEANORDNING Automatisk
seksjonslåsing med nøkkel
GARANTI 3 års materialgaranti

TILVALG

Forlengelsesskinner 320 cm,
for 3/4/5 stk. seksjoner: 4 690/
5 690 / 6 590 NOK
Gavldør (med forsterket frontgavl):
9 490 NOK

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. Nova Comfort 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.
² Nova Comfort 5x10 har faste gavler.
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BASSENGTAK

SPESIALSORTIMENT BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL

BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL
MED STOR VALGFRIHET
Vi har 9 forskjellige bassengtak å velge mellom i vårt
spesialsortiment. Samtlige kan bestilles etter mål, slik
at bassengtaket passer akkurat hver enkelts forutsetninger. Det kan også velges forskjellige farger på
profilene. Samtlige RAL-farger kan bestilles mot tillegg
i prisen. Våre målbestilte bassengtak leveres alltid i
ferdigmonterte seksjoner for enklere installasjon.
Vår storselger i spesialsortimentet er Leia. Det er et lavt
bassengtak som kan bestilles med skinne på den ene
siden og hjul på den andre siden.
LÅSBARE OG BARNESIKRE BASSENGTAK
MED NØKKEL

Samtlige bassengtak i spesialsortimentet er sertifiserte
og godkjente ifølge fransk sikkerhets- og kvalitetsstandard* og omfattes av 3 års materialgaranti. Samtlige
bassengtakmodeller fra Gullberg & Jansson er låsbare
og barnesikre. De kan låses raskt opp med nøkkel og
oppfyller lovbestemt krav for barnesikkerhet.

LEVERINGSMÅTE
Våre målbestilte bassengtak leveres alltid med kranbil,
for å unngå transportskader.

GRATIS TILBUD
La en av våre forhandlere hjelpe til med å finne det
bassengtaket som passer best. Få et raskt og kostnadsfritt
tilbud av modellen som er valgt.
Finn nærmeste forhandler direkte via
www.gullbergjansson.no eller send e-post til
info@gullbergjansson.no, alternativt ring oss på telefon
+46 42 311 15 00 så hjelper vi deg.
* Standard NF P 90 309 omfatter f.eks. barnesikkerhet og bæreevne
for snølast. Alle bassengtak som er godkjente ifølge standard, kan
klare minimum 45 kg/m2 snølast. Aluminiumsprofilenes konstruksjon og modellutforming er helt avgjørende for bassengtakets evne
til å klare snølast, mens de forskjellige tykkelsene, 3, 4, 6, 8 eller 10
mm på kanalplasten eller klarplasten til sammenligning er ikke av
nevneverdig betydning.

SPESIALSORTIMENT - BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL

BASSENGTAK LEIA

Leia er et lavt, eksklusivt bassengtak i klarplast, utrustet med automatisk seksjonslåsing og
ekstra flate komfortskinner.
Leia er et lavt, eksklusivt bassengtak som smelter
inn i bassengmiljøet. Til tross for lav høyde går
det utmerket an å svømme under taket. En fordel
med Leia er at det kan bestilles med skinne på
den ene siden og hjul på den andre siden.

midten, noe det derimot kan være om det
bestilles med skinner på begge sider. Leia
kan bestilles med skyvedør på valgfri side av
den høyeste seksjonen. Leia har automatisk
seksjonslåsing med nøkkel, slik at bassengtaket
kan åpnes og stenges raskt og enkelt.

Seksjonene er da hektet sammen i hverandre og
bassengtaket kan ikke være åpent f.eks. bare på

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

Valg av panel

Veil. pris inkl. mva NOK

3,20x6,20x0,60 m

klarplast

101 370,-

3,70x7,20x0,62 m

klarplast

133 639,-

SPESIFIKASJONER

YTTERMÅL BASSENGTAK
BREDDE: 		
350-625 cm
LENGDE:
625-1532cm
HØYDE: 		
Fra 53 cm
PROFILER:
95/54 mm profiler mattlakkert i aluminiumgrått 		
		
(RAL9007), aluminiumhvitt (RAL9006), hvitt 		
		
(RAL9010) eller antrasittgrått (RAL7016) 		
		uten pristillegg
SKINNER:		
Sølvelokserte (aluminium) ekstra flate 			
		
komfortskinner, høyde 12 mm
PANELER:
Klarplast (PC* 4 mm)
LÅSEANORDNING: Automatisk seksjonslåsing med nøkkel
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1

EKSTRAUTSTYR

FORLENGELSESSKINNER:
Valgfri lengde
FARGEVALG PÅ PROFILER: Samtlige RAL-farger
DØRALTERNATIVER:
Skyvedør på valgfri side av 		
			høyeste seksjon
OPPFELLBAR GAVL:
180 mm oppfellbar gavl med 		
			gummikant**
* PC: Polykarbonatplast
** For å kunne skyve bassengtaket forbi bassengstige eller andre fastmonterte
gjenstander på en lettvint måte
1) Bassengtak i vårt spesialsortiment leveres i ferdigmonterte seksjoner. Frakt- og
installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.

SPESIALSORTIMENT - BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL

BASSENGTAK
ALVA
Pooltak – Standardsortiment

Alva er markedets absolutt laveste bassengtak med en høyde fra bare 38 cm. Alva kan bestilles
med skinne på den ene siden
oginom
hjul på den
andre siden.
#1
pooltak
i Norden
Alva har et moderne og stilrent design og er
markedets absolutt laveste bassengtak med
høyde fra bare 38 cm. Alva er blitt utstyrt
med forsterkede aluminiumsprofiler, slik at
bassengtaket tross sin flate konstruksjon oppfyller
den franske sikkerhets- og kvalitetsstandarden,
NF P 90 309 og klarer en snølast på minst 45 kg/
m2.

Seksjonene er da hektet sammen i hverandre
og bassengtaket kan ikke være åpent f.eks.
bare på midten, noe det derimot kan være om
det bestilles med skinner på begge sider. Alva
utstyres alltid med klarplast.
Alva har automatisk seksjonslåsing med nøkkel,
slik at bassengtaket kan åpnes og stenges raskt
og enkelt.

Fordelen med Alva er at det kan bestilles med
skinne på den ene siden og hjul på den andre
siden.

Priseksempel: inkl. ferdigmonterte seksjoner og forlengelsesskinner
Innvendig mål

Valg av panel

Veil. pris inkl. mva NOK 1

3,20x6,20x0,39 m

klarplast

94 069,-

3,70x7,20x0,49 m

klarplast

126 928,-

4,20x8,20x0,50 m

klarplast

134 448,-

SPESIFIKASJONER

YTTERMÅL BASSENGTAK
BREDDE:		
350-550 cm
LENGDE:
625-1532 cm
HØYDE:		
Fra 38 cm
PROFILER:
95/54 mm profiler mattlakkert i aluminiumgrått 		
		
(RAL9007), aluminiumhvitt (RAL9006), 			
		
hvitt (RAL9010) eller antrasittgrått (RAL7016) uten
		pristillegg.
SKINNER:		
Sølvelokserte (aluminium) ekstra flate 			
		
komfortskinner, høyde 12 mm
PANELER:
Klarplast (PC* 4 mm)
LÅSEANORDNING: Automatisk seksjonslåsing med nøkkel
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EKSTRAUTSTYR

FORLENGELSESSKINNER:
Valgfri lengde
FARGEVALG PÅ PROFILER: Samtlige RAL-farger
DØRALTERNATIVER::
Ikke behov for dør til dette 		
			bassengtaket
OPPFELLBAR GAVL:
180 mm oppfellbar gavl med 		
			gummikant**
		

* PC: Polykarbonatplast
** For å kunne skyve bassengtaket forbi bassengstige eller andre fastmonterte
gjenstander på en lettvint måte
1) Bassengtak i vårt spesialsortiment leveres i ferdigmonterte seksjoner. Frakt- og
installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.
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SPESIALSORTIMENT - BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL

BASSENGTAK NOVA COMFORT

Ønskes det bassengtak fra standardserien Nova Comfort, men i andre mål enn det som er
standard? Ikke noe problem, Nova Comfort som målbestilt modell, kan leveres etter ønske!
Målbestilte Nova Comfort har forsterkede gavler
sammenlignet med Nova Comfort-serien levert
flatpakket.
Nova Comfort kan bestilles med mattlakkerte
aluminiumhvite, antrasittgrå eller hvite profiler
uten pristillegg.

Nova Comfort kan bestilles med skyvedør på
valgfri side av den høyeste seksjonen, gavldør
(foran og/eller bak), samt avtakbar front- og/
eller bakgavl.

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

Valg av panel

Veil. pris inkl. mva NOK 1

3,20x6,20x0,77 m

kanalplast hhv. klarplast

82 615,- hhv. 94 835,-

3,70x7,20x0,79 m

kanalplast hhv. klarplast

120 382,- hhv. 133 041,-

4,20x8,20x0,89 m

kanalplast hhv. klarplast

126 567,- hhv.139 280,-

						

SPESIFIKASJONER

YTTERMÅL BASSENGTAK
BREDDE:		
350-575 cm
LENGDE:		
600-1516 cm
HØYDE:		
Fra 82 cm
PROFILER:
44/40 mm profiler mattlakkert i aluminiumhvitt 		
		
(RAL9006), hvitt (RAL9010) eller antrasitt-		
		
grått (RAL7016) uten pristillegg
SKINNER:		
Sølvelokserte (aluminium) ekstra flate
		
komfortskinner, høyde 12 mm
PANELER:
Dobbeltvegget kanalplast (PC*, 6 mm) eller
		
klarplast (PC*, 3 mm) mot pristillegg
LÅSEANORDNING: Automatisk seksjonslåsing med nøkkel

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 180mm
			
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) Bassengtak i vårt spesialsortiment leveres i ferdigmonterte seksjoner. Frakt- og
installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.
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SPESIALSORTIMENT - BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL

BASSENGTAK STELLA COMFORT

Ønsker dere et enda høyere bassengtak? Da er Stella Comfort et riktig bassengtak for dere!
Stella Comfort er vår eksklusive serie for
bassengtak med høy takhøyde. Modellen er
i likhet med våre andre modeller utstyrt med
ekstra flate komfortskinner og automatisk
seksjonslåsing.

Stella Comfort kan bestilles med skyvedør på
valgfri side av den høyeste seksjonen, gavldør
(foran og/eller bak), samt avtakbar front- og/
eller bakgavl.

Stella Comfort kan bestilles med mattlakkerte
aluminiumhvite, antrasittgrå eller hvite profiler
uten pristillegg.

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

Valg av panel

Veil. pris inkl. mva NOK 1

3,20x6,20x1,14 m

kanalplast hhv. klarplast

93 874,- hhv. 107 443,-

3,70x7,20x1,24 m

kanalplast hhv. klarplast

120 382,- hhv. 133 041,-

4,20x8,20x1,50 m

kanalplast hhv. klarplast

130 494,- hhv. 143 196,-

SPESIFIKASJONER

YTTERMÅL BASSENGTAK
BREDDE		
350-575 cm
LENGDE:		
600-1516 cm
HØYDE:		
Fra 115 cm
PROFILER:
44/40 mm profiler mattlakkert i aluminiumhvitt 			
		
(RAL9006), hvitt (RAL9010) eller antrasitt-			
		
grått (RAL7016) uten pristillegg
SKINNER:		
Sølvelokserte (aluminium) ekstra flate komfortskinner, 		
		
høyde 12 mm
PANELER:
Dobbeltvegget kanalplast (PC*, 6 mm) eller klarplast 		
		
(PC*, 3 mm) mot pristillegg
LÅSEANORDNING: Automatisk seksjonslåsing med nøkkel

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 180mm
			
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) Bassengtak i vårt spesialsortiment leveres i ferdigmonterte seksjoner. Frakt- og
installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.
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SPESIALSORTIMENT - BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL

BASSENGTAK NOVA POLARIS

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

Nova Polaris har en kraftigere utførelse
sammenlignet med Nova 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 klarplast på 4 mm mot pristillegg.
Nova Polaris har automatisk seksjonslåsing med
nøkkel, slik at bassengtaket kan åpnes og
stenges raskt og enkelt1.

				

EKSTRAUTSTYR

Priseksempel: inkl. ferdigmonterte seksjoner, skyvedør og
forlengelsesskinner

Innvendige mål

Valg av panel

Veil. pris inkl. mva NOK

3,20x6,20x0,77 m

kanalplast hhv. klarplast

88 630,- hhv. 101 825,-

3,70x7,20x0,79 m

kanalplast hhv. klarplast

129 930,- hhv. 143 613,-

4,20x8,20x0,89 m

kanalplast hhv. klarplast

136 684,- hhv. 150 411,-

SPESIFIKASJONER

2

YTTERMÅL BASSENGTAK
BREDDE:		
350-700 cm
LENGDE:		
600-1523 cm
HØYDE:		
Fra 82 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
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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 Nova 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.

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
for-sterkede 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 klar-plast 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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SPESIALSORTIMENT - BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL

BASSENGTAK EMPORIA
Emporia er et av markedets laveste bassengtak,
som vil smelte vakkert inn i hagen.
Emporia er et av våre laveste bassengtak, med
utsøkt design og høyde fra kun 63 cm. Emporia
leveres alltid i klarplast, 4 mm PC.
Emporia har automatisk seksjonslåsing med
nøkkel, slik at bassengtaket kan åpnes og stenges
raskt og enkelt.

EKSTRAUTSTYR

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

Valg av panel

Veil. pris inkl. mva NOK

3,20x6,20x0,58 m

klarplast

107 410,-

3,70x7,20x0,60 m

klarplast

152 087,-

4,20x8,20x0,68 m

klarplast

159 326,-

SPESIFIKASJONER

1

YTTERMÅL BASSENGTAK
BREDDE:		
350-500 cm
LENGDE:		
600-1523 cm
HØYDE:		
Fra 63 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 mm
PANELER:
Klarplast (PC* 4 mm)
LÅSEANORDNING: Automatisk seksjonslåsing med nøkkel
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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) Bassengtak i vårt spesialsortiment leveres i ferdigmonterte seksjoner. Frakt- og
installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.

SPESIALSORTIMENT - BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL

BASSENGTAK VEGA
Vega er et romslig, fastmontert bassengtak.
Vega monteres alltid på stedet.
Vega er en fast, ikke skyvbar modell, men hele
sidepartiet kan åpnes i inntil to meters høyde.
Vega er et bassengtak særskilt tilpasset offentlige
og kommersielle bad som f.eks. utendørsbad,
campingplasser, hoteller, spa og helsesentre.

Priseksempel
Få et kostnadsfritt tilbud fra en av våre forhandlere

SPESIFIKASJONER

YTTERMÅL BASSENGTAK
BREDDE:		
550-1400 cm
LENGDE:		
Fra 859 cm
HØYDE:		
Fra 257 cm
PROFILER:
54/40 mm profiler normalt lakkerte i hvitt		
		
(RAL9010) eller antrasittgrått (RAL7016) uten 		
		pristillegg
SKINNER:
Modellen er uten skinner
PANELER:
Dobbeltsidig kanalplast (PC*, 10 mm) i 			
		
takpaneler, sidepaneler i klarplast (PC*, 3 mm)
LÅSEANORDNING: Fastmontering med låsbare dører

EKSTRAUTSTYR

FARGEVALG PÅ PROFILER: Samtlige RAL-farger
DØRALTERNATIVER:
Skyvedør på valgfri side, skyvedør bak,
			foldedør foran
ANNET:			
Halvsirkelformet atrium i den ene enden
*PC: Polykarbonatplast
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SPESIALSORTIMENT - BASSENGTAK BESTILT ETTER MÅL

BASSENGTAK ATLAS
Atlas er et luksuriøst bassengtak uten skinner.

Avhengig av størrelsen anbefaler vi enten
manuell eller motorisert åpning.

SPESIFIKASJONER

YTTERMÅL BASSENGTAK
BREDDE:		
400-1200 cm
LENGDE:		
629-1665 cm
HØYDE:		
Fra 70 cm
PROFILER:
100/160 mm todelte profiler mattlakkerte i 		
		
aluminiumhvitt (RAL 9006) og hvitt (RAL9010) eller
		
antrasittgrått (RAL7016) uten pristillegg
SKINNER:		
Modellen er på hjul uten skinner
PANELER:
Dobbeltvegget kanalplast (PC*, 10 mm) 		
		
eller klarplast (PC*, 4 mm) mot pristillegg.		
		
Takpanelene er alltid i dobbeltvegget kanalplast.
LÅSEANORDNING: Individuell seksjonslåsing med nøkkel

EKSTRAUTSTYR

FARGEVALG PÅ PROFILER:
DØRALTERNATIVER:
MOTORDRIFT:		
			
			
			
*PC: Polykarbonatplast
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Samtlige RAL-farger
Foldedører foran, skyvbare vertikale sider
Med solceller, batteri og fjernkontroll.
Motordrift er anbefalt brukt i perioden 		
mai til september, som er en 			
normal sesong for bruk av bassenger

Priseksempel
Få et kostnadsfritt tilbud fra en av våre forhandlere
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BASSENGTREKK

LAMELLTREKK

WALU ROLL

GULLBERG OG JANSSON MARKEDSFØRER DET
POPULÆRE LAMELLTREKKET WALU ROLL
Walu Roll er en automatisk og barnesikker
lamelltildekning som fås i fire forskjellige
modeller: Junior, Bench, Axio og Exteo.
Walu Roll har 3 års materialgaranti og er et
miljøsmart og barnesikkert bassengtrekk, som
oppfyller den franske sikkerhetsstandarden NF P
90-308.
Walu Roll åpnes eller stenges med nøkkel. De
luftfylte, energibesparende lamellene glir ut over
vannflaten og dekker bassenget raskt og enkelt.
Walu Roll bestilles etter mål og tilpasses
bassenget nøyaktig, samt kan for eksempel også
tilpasses en trapp.

Walu Roll har lang levetid på grunn av robuste
materialer som rustfritt stål, PVC og aluminium,
som krever minimalt vedlikehold.
Lamellene fås i mange forskjellige farger og i
materialene PVC*, PC** eller PC Solar. PC Solarlameller kan bidra til å øke vanntemperaturen
og skape god driftsøkonomi. Hver lamell har
endestykker som tetter, enten med vinger eller
børster (ekstrautstyr). Børstene kan rengjøre
vannlinjen ved åpning og stenging.
Walu Roll kan ikke brukes som vintertildekking.
* PVC: polyvinylkloridplast ** PC: polykarbonatplast

PVC lameller
Bredde: 75 mm, tykkelse: 14 mm

Lameller med vinger
Hvit

Grå

Mørkegrå

Sandfarget

Transparent

Aluminiumgrå

Mørkegrå

Blå

(PC lamell)

(PC lamell)

(PC Solar lameller
med transparent
overside og sort
bunn)

(PC Solar lameller
med blå overside og
sort bunn)

Lyseblå

PC lameller eller PC Solar lameller

Bredde: 70 mm, tykkelse: 17 mm
PC lameller er meget slitesterke og elegante,
men er dyrere enn PVC lameller.
Lameller med vinger
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LAMELLTREKK

WALU ROLL JUNIOR

WALU ROLL JUNIOR HAR LAV INVESTERINGSKOSTNAD OG ER LETT Å INSTALLERE PÅ BÅDE
NYE OG EKSISTERENDE BASSENGER.
Modellen Junior fås i størrelser fra 3 x 6 til 6 x
14 meter.
Aluminiumstativet som benyttes når bassengtrekket er rullet opp, kan fås lakkert i hvitt, grått
eller sandfarget, samt i valgfri RAL-farge mot
pristillegg.
Walu Roll Junior
vintertildekking.

kan

ikke

brukes

som

Priseksempel: inkl. hvite, grå, sandfargede lameller med vinger.
Veil. pris inkl. mva. NOK1

Walu Roll Junior kan utstyres med solcellepaneler mot tillegg i
prisen. Det er da mulig å bestille inntil 2 meter lange skinner på
begge sider, for å kunne skyve lamelltrekket bort fra bassenget.
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Junior 3x6 m

47 630,-

Junior 3x7,5 m

51 080,-

Junior 3,5x7 m

53 040,-

Junior 4x8

58 380,-

Junior 4x10 m

64 510,-

Junior 5x10 m

71 870,-

1)Frakt- og installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.

LAMELLTREKK

WALU ROLL BENCH

WALU ROLL BENCH KAN BESTILLES MED EN
RAMME ELLER EN BENK SOM SMELTER FINT
INN I BASSENGMILJØET.
Modellen Bench leveres i størrelser fra 3x6 til
7x16 meter. Bassengtrekket er lett å installere.
Det monteres på den ene kortsiden av bassenget
og kan monteres på både nye eller eksisterende
bassenger.

Walu Roll Bench kan bestilles med ramme som
standard eller med PVC-benk i hvit, grå, antrasittgrå og sandfarget, eller i hardved mot pristillegg. Walu Roll Bench kan ikke brukes som
vintertildekking.

Priseksempel: kun ramme, inkl. hvite, grå, sandfargede lameller med
vinger. Veil. pris inkl. mva. NOK1
Bench 3x6 m

64 440,-

Bench 3x7,5 m

67 890,-

Bench 3,5x7 m

69 860,-

Bench 4x8 m

75 190,-

Bench 4x10 m

81 330,-

Bench 5x10 m

98 020,-

1) Frakt- og installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.

Walu Roll Bench kan også utstyres med
solcellepaneler mot pristillegg.
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LAMELLTREKK

WALU ROLL AXIO OG
WALU ROLL EXTEO

DEN MEST POPULÆRE MODELLEN, WALU
ROLL AXIO, HAR MOTOREN INTEGRERT I
LAMELLTREKKETS AKSEL.
Walu Roll Axio og Walu Roll Exteo leveres i Vanligvis legges samme tredekke, som ligger
størrelser fra 3 x 6 til 8 x 19 meter og monteres rundt bassenget over lokket, men lokket kan
under vann på den ene kortsiden av bassenget. også bestilles i hardtre.
Ved hjelp av en bjelke som følger med, lages et Fjernkontroll kan fås som ekstrautstyr.
dekklokk, for å skjule stativet til lamelltrekket.
Lamelltrekket kan ikke brukes som vintertildekking.

Walu Roll Axio med integrert motor.
Priseksempel: inkl. hvite, grå eller sandfargede lameller med vinger,
samt bjelke og fester til akselen og bjelke under sargen. Veil. pris
inkl. mva. NOK1
Axio / Exteo 3x6 m

85 670 / 68 790,-

Axio / Exteo 3x7,5 m

89 120 / 72 240,-

Axio / Exteo 3,5x7 m

91 790 / 74 940,-

Axio / Exteo 4x8 m

97 810 / 81 030,-

Axio / Exteo 4x10 m

103 950 / 87 170,-

Axio / Exteo 5x10 m

113 440 / 96 730,-

1) Frakt- og installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.

Walu Roll Exteo motoren i en vanntett kiste.
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BAR COVERS

BAR COVERS

CAPELLA

NYHET

Gullberg & Jansson tilbyr fra og med
sesong 2019 et egenutviklet bar cover
– Capella.

Sikkerhetstrekket kommer i syv standardstørrelser og i fargene grå og blå.
Hurtigfester og sveiv inngår i produktet.

Capella består av PVC-duk, 580 g/m2,
og tverrgående runde aluminiumsrør.

Capella
oppfyller
den
franske
sikkerhetsstandarden NF P 90-308, men
kan ikke brukes som vintertildekking.

Navn

Mål (cm)

Veil. pris inkl. mva NOK1

Capella 3x6

340 x 640 cm

14 190,-

Capella 4x6

440 x 640 cm

16 190,-

Capella 3x7

340 x 740 cm

15 190,-

Capella 3,5x7

390 x 740 cm

15 990,-

Capella 4x7

440 x 740 cm

17 990,-

Capella 4x8

440 x 840 cm

18 990,-

Capella 4x10

440 x 1040 cm

23 790,-

1) Frakt- og installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.

Hurtigfester inngår
som standard.

Blå

Grå

Fargen på oversiden av trekket
angis, mens fargen
på undersiden kun
vises med en flik
av fargen.
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GULLBERG OG JANSSON MARKEDSFØRER MEGET
POPULÆRE BAR COVERS FRA EN AV VERDENS
MEST INNOVATIVE KVALITETSPRODUSENTER.
Walu Pool er et meget populært, miljøsmart og
barnesikkert sikkerhetstrekk. Walu Pool fås i to forskjellige
modeller: Walu Pool Evolution og Walu Pool Starlight.
Sikkerhetstrekket består av en slitesterk PVC-duk, vekt
650 g/m², som holdes oppe av tverrgående, ovalformede
aluminiumrør plassert med cirka 1 meters mellomrom.
De ovalformede aluminiumrørene, som er mer holdbare
enn runde rør, hviler på bassengkanten. På den måten
skapes det en energibesparende og varmeisolerende
luftespalte mellom PVC-panelene og vannoverflaten.
Et sikkerhetstrekk holder bassenget effektivt rent for løv
og smuss. PVC-panelene er utstyrte med dreneringshull,
slik at regnvannet renner vekk.

Walu Pool oppfyller den franske sikkerhetsstandarden
NF P 90-308 og er et sikkerhetstrekk bestilt etter mål
med 3 års materialgaranti. Walu Pool kan ikke brukes
som vintertildekking.
Walu Pool har et patentert system, der alle tverrgående,
ovalformede aluminiumrør og PVC-paneler er lett å bytte
ut, dersom de mot formodning skulle gå i stykker.
Walu Pool er meget lett å bruke. Når den åpnes, kan den
rulles sammen av en person på få minutter* ved hjelp av en
sveiv med utveksling som følger med. Sikkerhetstrekket
tar minimal plass, sammenrullet på den ene kortsiden av
bassenget.
Når bassenget skal stenges, rulles sikkerhetstrekket
ut med en trekksnor og låses med spennbånd som
strammes til. Hurtigfester anbefales som ekstrautstyr
*Dersom PVC-duken er større enn 50 m² er det nødvendig med to
personer.

EKSTRAUTSTYR

Walu Power - motordrevet automatsveiv, som ruller inn sikkerhetstrekket med et knappetrykk.
Veil. pris inkl. mva. NOK 8 728,-

Sveiv med utveksling

Bildet viser modellen
Walu Pool Evolution

Justerbare spennbånd i
rustfritt stål

Justerbare spennbånd

Ekstra fester til
vindutsatte områder
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Skjulte fester i rustfritt stål
som passer både tredekke
og belegningsstein

Patentert system med
utskiftbare PVC-paneler og
ovalformede aluminiumrør
med slitasjebeskyttelse på
undersiden
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BAR COVERS

WALU POOL EVOLUTION

WALU POOL EVOLUTION HAR DE OVALFORMEDE ALUMINIUMSRØRENE PLASSERT PÅ OVERSIDEN AV DE SLITESTERKE PVC-PANELENE.
DETTE GJØR AT MODELLEN PASSER BÅDE TIL REKTANGULÆRE OG
UREGELMESSIGE BASSENGER.
Modellen Evolution kan bestilles i bredder opp til
5,50 meter og i lengder opp til 11 meter.

Gjennomsnittlig vekt på sikkerhetstrekket er
1 250 g/m².

Aluminiumsrørene har en diameter på 44 mm
og vekten på PVC-panelene er 650 g/m².

Walu Pool Evolution kan bestilles i flere forskjellige farger* som stenger ut lyset og forebygger algedannelse.

Priseksempel, veil. pris inkl. mva NOK1

Blå

Sand

Grå

Brun

Mørkeblå

Grønn

Antrasitt-

Evolution 3x6 m

16 730,-

Evolution 3x7,5 m

20 650,-

Evolution 3,5x7 m

22 180,-

Evolution 4x8 m

28 400,-

Evolution 4x10 m

35 150,-

Evolution 5x10 m

43 130,-

1) Frakt- og installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.

* Fargen på oversiden
av trekket angis, mens
fargen på undersiden
kun vises med en flik av
fargen.

Hurtigfester, ekstrautstyr
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BAR COVERS

WALU POOL STARLIGHT

WALU POOL STARLIGHT HAR ET STILRENT OG EKSKLUSIVT DESIGN
MED DE OVALFORMEDE ALUMINIUMSRØRENE PLASSERT PÅ
UNDERSIDEN AV DE SLITESTERKE PVC-PANELENE, SOM GJØR AT
MODELLEN KUN PASSER TIL REKTANGULÆRE BASSENGER.
Modellen Starlight kan bestilles i bredder opp til
5,50 meter og lengder opp til 11 meter.

Aluminiumsrørene har en diameter på 44 mm
og vekten på PVC-panelene er 650 g/m².
Gjennomsnittlig vekt på sikkerhetstrekket er 1
250 g/m².

Walu Pool Starlight kan bestilles i flere forskjellige farger* som stenger ut lyset og forebygger algedannelse.

Priseksempel, veil. pris inkl. mva NOK1

Blå

Sand

Grå

Brun

Mørkeblå

Grønn

* Fargen på oversiden
av trekket angis, mens
fargen på undersiden
kun vises med en flik av
fargen.

Hurtigfester, ekstrautstyr

Katalog 2019 I 44

Antrasittgrå

Starlight 3x6 m

19 180,-

Starlight 3x7,5 m

23 670,-

Starlight 3,5x7 m

25 430,-

Starlight 4x8 m

32 560 ,-

Starlight 4x10 m

40 300 ,-

Starlight 5x10 m

49 460 ,-

1) Frakt- og installasjonskostnad tilkommer i henhold til tilbud fra en forhandler.

BASSENGROBOTER
GULLBERG OG JANSSON MARKEDSFØRER
BASSENGROBOTER FRA EN AV VERDENS
STØRSTE KVALITETSPRODUSENTER,
FRANSKE ZODIAC.
Med sin patenterte syklonteknologi, ergonomiske
design og førsteklasses kvalitet, har Zodiac utviklet
plug and play-bassengroboter som tar seg av
bassengrengjøringen automatisk.

BASSENGROBOTER

MODELLOVERSIKT
TornaX PRO

2 års materialgaranti

CyclonX PRO

RT 2100

RT 3200

RC 4400
RC 4401

X

X

X
X

X

X

3,5x7,5 m
(14 m kabel)

3,5x7,5 m
(16,5 m kabel)

6x12 m
(18 m kabel)

6x12 m
(18 m kabel)

6x12 m
(18 m kabel)

7x15 m
(21 m kabel)

X

X

X

X

X

X

3 års materialgaranti
Maks bassengstørrelse (kabellengde)
Kun bunnen av bassenget

Vortex PRO

X

Bassengbunn/Vegger/Vannlinje

X

RV 5400

Kun vannlinje

RV 5480 iQ

RV 5500

X

X

X

X

Ergonomisk løftesystem

X

X

X

Smart kabelsystem

X

X

X

4-hjulsdrift

X

X

X

WiFi-kompatibel (iPhone/Android)

X

Fjernkontroll

X

Programmerbar i inntil 7 dager
Literstørrelse på filterbeholderen

X

X

X

3,0

3,7

5,0

5,0

5,0

X

X

X

X

X

X

5,5

5,5

9,0

9,5

9,5

9,5

X

X

X

X

X

X

Ekstrautstyr

Ekstrautstyr

X

X

X

X

7 590,-

9 590,-

13 290,-

18 990,-

20 990,-

20 990,-

3,0

Indikator for fullt filter
Transparent filterluke
Vekt i kg uten kabel
Syklonteknologi
Transportør
Veil. pris inkl. mva. NOK

SYKLONTEKNOLOGI - PATENTERT TEKNOLOGI
FOR KRAFTFULL RENGJØRING
Hvordan virker det?
Zodiacs patenterte syklonteknologi lager en konstant
kraftig virvel i filteret. Virvelen holder avfallspartiklene i
konstant bevegelse, slik at de ikke risikerer å tette igjen
filteret og svekke rengjøringsprosessen.
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BASSENGROBOTER

TORNAX PRO-SERIEN

LITEN OG EFFEKTIV BASSENGROBOT

TornaX PRO er en liten og effektiv bassengrobot, som gjør at en slipper å gjøre rent bassenget for
hånd. Modell RT 2100 rengjør bunnen av bassenget, mens modell RT 3200 rengjør bunn, vegger
og vannlinjen i bassenget.

TornaX PRO
RT 2100

2 års materialgaranti
Maks bassengstørrelse
(kabellengde)
Kun bunnen av bassenget

X

X

3,5x7,5m
(14 m kabel)

3,5x7,5 m
(16,5 m kabel)

X

Bassengbunn/Vegger/Vannlinje
Literstørrelse på filterbeholderen

RT 3200

X
3,0

3,0

5,5

5,5

X

X

Transportør

Ekstrautstyr

Ekstrautstyr

Ekstra filter

Ekstrautstyr

Ekstrautstyr

7 590,-

9 590,-

Transparent filterluke
Vekt i kg uten kabel
Syklonteknologi

Veil. pris inkl. mva. NOK

X

• Patentert syklonteknologi med konstant og
kraftig sugekraft
• Modell RT 3200 har en transparent filterluke,
slik at det er mulig å se når det er på tide å
tømme filterbeholderen
• Meget lav vekt for lettvint håndtering

EKSTRAUTSTYR

Rengjør bunnen av bassenget,
RT 2100

Rengjør bunn, vegger og
vannlinje, RT 3200

Lett vekt for lettvint
håndtering

Lett å ta løs og rengjøre
filterbeholderen

TRANSPORTVOGN
Veil. pris inkl. mva: 1 590,EKSTRA FILTER:
Finfilter 60µ, Normalfilter 100µ
eller Grovfilter 200µ
Veil. pris inkl. mva: 690,-/stk.
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BASSENGROBOTER

CYCLONX PRO-SERIEN

MESTSELGENDE OG HØYEFFEKTIV ROBOT

CyclonX PRO er en letthåndterlig og høyeffektiv bassengrobot. Modellene RC 4400 og RC 4401
rengjør bunn, vegger og vannlinje i bassenget. RC 4401 er spesielt utviklet for basseng av glassfiber
og polypropylen.

CyclonX PRO
RC 4400
RC 4401

2 års materialgaranti
Maks bassengstørrelse
(kabellengde)
Kun bunnen av bassenget
Bassengbunn/Vegger/Vannlinje
Literstørrelse på
filterbeholderen
Indikator for fullt filter
Transparent filterluke
Vekt i kg uten kabel
Syklonteknologi
Transportør
Ekstra filter
Veil. pris inkl. mva. NOK

X
6x12 m
(18 m kabel)
X
X
3,7
X
X
9,0
X
X
Ekstrautstyr
13 290,-

• Patentert syklonteknologi med konstant og
kraftig sugekraft
• 6 forskjellige rengjøringsprogrammer,
inklusive Deep Clean og Quick Clean med
hurtigrengjøring av bassengbunn på kun 1 time
• Transparent filterluke og indikator som viser
når det er på tide å tømme filterbeholderen
• Meget lett å ta ut og rengjøre filteret med
patentert «Push’n’Go-funksjon»

Filterbeholder med stor
kapasitet på 3,7 liter

6 forskjellige
rengjøringsprogrammer inkl.
hurtigprogram på kun 1 time

Meget brukervennlig
betjeningspanel

Praktisk transport-tralle følger
med produktet

EKSTRAUTSTYR
EKSTRA FILTER:

Finfilter 60µ, Normalfilter 100µ
eller Grovfilter 200µ

Veil. pris inkl. mva:
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790,-/stk.

BASSENGROBOTER

VORTEX PRO-SERIEN

NYHET

MEGET KRAFTIG BASSENGROBOT MED 4-HJULSDRIFT

Vortex PRO 4WD er den absolutt mest høyeffektive bassengroboten til alle typer bassenger. Det
unike løftesystemet og smarte kabelsystemet sørger for økt komfort. Vortex PRO 4WD passer
for den som ønsker et perfekt resultat. På grunn av 4-hjulsdriften klarer den alle typer flater og
hindringer bedre.
Vortex PRO
RV 5400
3 års materialgaranti

RV 5480 iQ

RV 5500

X

X

X

6x12 m
(18 m kabel)

6x12 m
(18 m kabel)

7x15 m
(21 m kabel)

Kun bunnen av bassenget

X

X

X

Bassengbunn/Vegger/Vannlinje

X

X

X

X

X

Maks bassengstørrelse
(kabellengde)

Kun vannlinje
Ergonomisk løftesystem

X

X

X

Smart kabelsystem

X

X

X

4-hjulsdrift

X

X

X

WiFi-kompatibel (iPhone/Android)

X

Fjernkontroll

X

Programmerbar i inntil 7 dager
Literstørrelse på filterbeholderen
Indikator for fullt filter
Vekt i kg uten kabel

X

X

X

5,0

5,0

5,0

X

X

X

9,5

9,5

9,5

Syklonteknologi

X

X

X

Transportør

X

X

X

Ekstra filter

Ekstrautstyr

Ekstrautstyr

Tillval

18 990,-

20 990,-

20 990,-

Veil. pris inkl. mva. NOK

• Flere rengjøringsprogrammer
• Patentert syklonteknologi med konstant og
ekstra kraftig sugekraft
• Patentert løftesystem, som gjør det lettere å
løfte bassengroboten opp av vannet.
• Smart kabelutførelse som automatisk unngår
eventuell kabelfloker
• Ekstra bredt sugeinnløp for rengjøring

4-hjulsdrift som klarer tøffe
utfordringer og hindringer

Modellen RV 5480 iQ
kan enkelt fjernstyres via
smarttelefon (iPhone/Android)

Ekstra bredt sugeinnløp

Patentert løftesystem

• Indikator som viser når det er på tide å tømme
filterbeholderen
• Meget lett å ta ut og rengjøre filteret med den
ekstra store filterbeholderen på 5 liter
EKSTRAUTSTYR

EKSTRA FILTER:
Finfilter 60µ, Normalfilter 100µ
eller Grovfilter 200µ

Veil. pris inkl. mva: 890,-/stk.
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VANNPLEIE

VANNPLEIE

AUTOMATISK PH- OG
KLORSTYRING
PH EXPERT

pH Expert fra franske Zodiac måler og korrigerer
automatisk via riktig dosering pH-verdien i bassengvannet,
for å få den ideelle pH-verdien på mellom 7,0-7,6.
I et basseng er det alltid pH-verdien som skaper optimal
vannkvalitet. Det er f.eks. helt nødvendig å ha en korrekt
og stabil pH-verdi, slik at klor som tilsettes i bassenget
skal ha en effektiv virkning.

CHLOR EXPERT

Chlor Expert fra franske Zodiac måler og korrigerer via
riktig dosering automatisk klorinnholdet i bassengvannet.
Chlor Expert må alltid brukes sammen med pH Expert,
som kan garantere en ideell pH-verdi. På denne måten
kan det automatisk skapes styring av pH- og klorinnholdet,
for å opprettholde rent og klart bassengvann og forenkle
vedlikehold av bassenget.

En velregulert pH-verdi fører også til lavt forbruk av klor
og motvirker irriterte øyne, algevekst m.m.
pH Expert er et komplett produkt, som er raskt å
installere og lett å komme i gang med.
pH Expert kan brukes i bassenger med et vannvolum på
maksimalt 150 m3 og har 2 års materialgaranti.
Installer gjerne pH Expert med Chlor Expert eller med en
saltklorinator fra Zodiacs Ei²-serie.

Den integrerte «boost-funksjonen» i Chlor Expert kan
øke klordoseringen ved behov. Chlor Expert er lett å
installere og å bruke.
Chlor Expert kan brukes i bassenger med et vannvolum
på maksimalt 150 m3 og har 2 års materialgaranti.

POD-SETT

Kompletter pH Expert og Chlor Expert med POD-settet
for enda enklere installasjon. Med POD-settet kobler du
pH Expert og/eller Chlor Expert sammen på vannrøret.

pH Expert

Veil. pris inkl. mva. NOK: 8 090,-
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Chlor Expert

POD-kit

Veil. pris inkl. mva. NOK: 10 490,-

Veil. pris inkl. mva. NOK: 2 390,-

Pakkepris: pH Expert + Chlor
Expert + POD-kit

Veil. pris inkl. mva. NOK: 18 990,-

VANNPLEIE

SALTKLORINATORER
Gullberg & Jansson tilbyr to forskjellige modeller
miljøsmarte saltklorinatorer, Ei² Expert och eXO iQ. Å
lage eget klor med en saltklorinator er populært, da dette
forenkler vedlikehold av bassenget.
Våre saltklorinatorer er lette å installere og bruke. Med
funksjonen «boost» kan klorproduksjonen økes raskt ved
behov og med funksjonen «low» kan klorproduksjonen
raskt reduseres, når bassenget ikke er i bruk. Det finnes
også en integrert gjennomstrømningsvakt, som stopper
klorproduksjonen ved for lav gjennomstrømning.
Saltklorinatoren reduserer innholdet av illeluktende,
bundet klor (også kalt kloraminer), noe som gir et
behagelig og klart bassengvann med mindre irritasjon
på hud og øyne, sammenlignet med tradisjonell
klorbehandling.

Våre saltklorinatorer trenger bare 0,4 % saltinnhold
i bassengvannet, det samme som brakkvann. Saltet
brukes og gjenvinnes kontinuerlig i prosessen. Nytt salt
trenger bare å bli tilsatt, dersom bassengvannet blir
tappet ut. Det trengs 4 kg salt per m³ vann for å oppnå
4 g/l (4000 ppm) konsentrasjon.
Ønskes en saltklorinator med automatisk pH- og
klorstyring anbefales eXO iQ med Dual Link.
NB! Bruk ikke en saltklorinator dersom det er rustfrie
bassengdetaljer eller pumper av bronse, bruk bare
detaljer av plast eller titan. Husk også på å kontrollere
pH-verdien og klorinnholdet i bassengvannet med jevne
mellomrom.

EI² EXPERT

Saltklorinatoren Ei² Expert fås i tre størrelser og kan kombineres med pH Expert,
for automatisk pH-styring. Ei² Expert har to års materialgaranti.
Ei² Expert 10

Ei² Expert 18

Ei² Expert 25

Maksimalt bassengvolum, m3

45

70

110

Klorproduksjon, gram/time

10

18

25

Veil. pris inkl. mva. NOK

12 290,-

15 190,-

17 990,-

EXO IQ

Saltklorinatorn eXO iQ fås i tre størrelser og styres enkelt via din smarttelefon
med sin innebygde WiFi modul. Med gratisappen iAquaLink og pH Link/Dual
Link styrer du enkelt ph- og klorproduksjon. eXO iQ har tre års materialgaranti på
produktet og ett års materialgaranti på sensorene.
eXO iQ 10

eXO iQ 18

NYHET

eXO iQ 22

Maksimalt bassengvolum, m3

40

70

100

Klorproduksjon, gram/time

10

18

22

Veil. pris inkl. mva. NOK

17 090,-

18 990,-

21 890,-

PH LINK OG DUAL LINK
pH Link

(kombiner med eXO iQ for
automatisk pH-styring)

Veil. pris inkl. mva. NOK

8 490,-

Dual Link

(kombiner med eXO iQ for
automatisk pH-og klorstyring)

12 290,-

Pakkepris

eXO iQ 10/18/22
+ Dual Link

NY PRODUKTVERSJON

26 590/28 490/31 390,-
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MAGNAPOOL

MAGNAPOOL-SYSTEMET FRA ZODIAC ER ET
VELPRØVD OG PATENTERT, MAGNESIUMBASERT
VANNRENSESYSTEM.
MagnaPool-systemet skaper et mykt, skånsomt og
krystallklart bassengvann. En stor fordel er at vannet i
bassenget gir mindre irritasjon på hud og øyne.
Dette skyldes at MagnaPool- systemet reduserer innholdet
av illeluktende, bundet klor (også kalt kloraminer) i
bassengvannet vesentlig. Reduksjonen av kloraminer er
størst sammenlignet med tradisjonell klorbehandling, men
er til og med 40 % lavere sammenlignet med bruk av en
saltklorinator.

MagnaPool-systemet består av tre deler; MagnaPool
Hydroxinator iQ, MagnaPool Minerals og Crystal Clear.
MagnaPool-systemet er miljøvennlig og opprettholder en
mer stabil pH-balanse på bassengvannet, sammenlignet
med øvrige vannbehandlingsmetoder.

NYHET

MAGNAPOOL HYDROXINATOR IQ
MagnaPool Hydroxinator iQ foredler MagnaPool Minerals
og produserer fritt klor automatisk. Hydroxinatorn er lett
å installere og vedlikeholde. Med boost-funksjonen kan
klorproduksjonen økes raskt ved behov og med lowfunksjonen kan klorproduksjonen raskt reduseres, når
bassenget ikke er i bruk. Det finnes også en integrert
gjennomstrømningsvakt, som stopper klorproduksjonen
ved for lav gjennomstrømning. Hydroxinatorn leveres
i tre størrelser og kan kombineres med pH Link for
automatisk pH-kontroll og Dual Link for pH- og klorstyring.
MagnaPool Hydroxinator iQ har 3 års materialgaranti.
Hydroxinator iQ 10

NB! For at produktet skal fungere tilfredsstillende og
at materialgarantien skal gjelde, kreves det at det alltid
blir brukt MagnaPool Minerals. Bruk ikke Hydroxinator,
dersom det er rustfrie bassengdetaljer eller pumper
av bronse, bruk bare detaljer av plast eller titan. Husk
også på å kontrollere pH-verdien og klorinnholdet i
bassengvannet med jevne mellomrom.

Hydroxinator iQ 18

Hydroxinator iQ 22

Maksimalt bassengvolum, m3

40

70

100

Klorproduksjon, gram/time

10

18

22

Veil. pris inkl. mva. NOK

17 090,-

19 990,-

22 790,-
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MAGNAPOOL MINERALS
MagnaPool Minerals består av en sertifisert blanding av
magnesiumsalt og kaliumsalt, mineraler som finnes naturlig
i sjøvann og i alle levende organismer. MagnaPool Minerals
er sertifisert i henhold til Biocidal Products Regulation, (EU)
528/2012.
MagnaPool Minerals tilsettes i bassengvannet og foredles via
MagnaPool Hydroxinator til fritt klor, som rengjør bassengvannet
på en miljøvennlig måte, skånsomt for hud og øyne.
MagnaPool Minerals brukes og gjenvinnes i prosessen
kontinuerlig. Nytt salt må bare tilsettes når bassenget tømmes
og skal fylles med nytt vann.
Det kreves 5 kg MagnaPool Minerals per m³ vann, for å oppnå
4 g/l (4000 ppm) konsentrasjon, da MagnaPool Minerals
inneholder en del vann i seg selv. Til et 4 x 8 m basseng på cirka
45 m³ trengs det altså 225 kg MagnaPool Minerals.

Bassengvolum (m3)
Mengde MagnaPool Minerals,
kg

MagnaPool Minerals

20

30

40

45

50

55

60

70

80

100

150

200

225

250

275

300

350

400

MagnaPool Minerals, 10 kg sekk
Veil. pris inkl. mva. NOK

369,Crystal Clear 0,7/1,3 mm, 15 kg sekk

Veil. pris inkl. mva. NOK

275,-

CRYSTAL CLEAR

Crystal Clear filtermedium består av nyprodusert, rent,
knust glass, som bidrar til å få krystallklart vann i
bassenget. Crystal Clear leveres i to størrelser, fin- eller
grovkornet, og kan brukes i stedet for sand i sandfiltret.
For at MagnaPool-systemet skal fungere tilfredsstillende
må det alltid tilsettes Crystal Clear.
Crystal Clear med filtrering på 20 μm er mer effektiv
enn den sanden som vanligvis brukes i et sandfilter med
filtrering på 50 μm. Vannet sirkulerer lettere gjennom
glasset og rengjøres dermed raskere. En annen positiv
effekt av Crystal Clear er at behovet for tilbakespyling
reduseres, noe som kan føre til inntil 75 % sparing av vann,
sammenlignet med den tradisjonelle filtreringssubstansen
sand.

Crystal Clear 1,0/3,0 mm, 15 kg sekk

275,-

Det kreves 10 % mindre Crystal Clear som filtersubstans
i sandfilteret sammenlignet med om det blir brukt sand.
Levetiden for Crystal Clear er dessuten hele tre ganger
lengre, opp mot cirka 12 år. Crystal Clear oppfyller
standard EN 16713-1.
For optimal filtrering anbefales det at sandfiltertanken
fylles med en tredjedel Crystal Clear 1,0-3,0 mm i bunn.
Resterende to tredjedeler fylles med Crystal Clear 0,7-1,3
mm.
Les mer om dette på side 60.

Crystal Clear
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SIRKULASJONSPUMPER

Bassengets renseanlegg består av sirkulasjonspumpe og sandfilter med filtersubstans. Renseanlegget
er helt avgjørende for bassengvannets kvalitet og kan fjerne cirka 80-90% av eventuelle urenheter
i vannet.

FLOPRO, FLOPRO VS OG FLOPRO VS AUT
Zodiac er en av verdens ledende produsent av kvalitetsfulle
sirkulasjonspumper med cirka 500 000 installasjoner
over hele verden. De miljøsmarte sirkulasjonspumpene
fra Zodiac, FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT, er
energieffektive, stillegående og har lang forventet levetid.
Samtlige sirkulasjonspumper er lett å installere og
vedlikeholde. Eksisterende pumpe er lett å skifte ut,
takket være enkel ettermontering med lav eller høy
bunnplate. Det store forfilteret på 2,6 liter reduserer
også behov for vedlikehold.

FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT har alle
3 års materialgaranti og er produsert i robust,
korrosjonsbestandig polypropylenplast, for å få en mer
stillegående drift og lang forventet levetid på produktet.
FloPro er en enhastighetspumpe som finnes i 9 ulike
modeller, fra 0,5-2,0 hestekrefter og kan leveres i både
enfase- og trefaseutførelse. FloPro VS og FloPro VS AUT er
variable hastighetspumper for best mulig energibesparing
og stillegående drift.

VELG RIKTIG SIRKULASJONSPUMPE!

Vi anbefaler at det totale bassengvannvolumet rengjøres
minst 4 ganger per døgn, for å oppnå optimal vannrensing.
Velg riktig sirkulasjonspumpe til bassenget ved å lese
tabellen nedenfor.

Modell

FloPro
50M

FloPro
75M

FloPro
75T

FloPro
100M

FloPro
100T

FloPro
150M

FloPro
150T

FloPro
200M

FloPro
200T

FloPro
VS

FloPro
VS AUT +
iQPUMP

Uteffekt

kW

0,37

0,55

0,55

0,75

0,75

1,0

1,0

1,5

1,5

1,23

1,23

Maks. driftsstrøm

A

3,5

3,5

1,2

4,2

1,6

6,0

3,2

7,6

3,5

n/a

n/a

Driftsspenning

VAC

230V
1N

230V
1N

400V
3N

230V
1N

400V
3N

230V
1N

400V 3N 230V
1N

400V
3N

230V 1N

230V 1N

Strømningshastighet
ved 10 m vannsøyle
(1 bar)

m3/h

10,3

13,2

13,2

15,8

15,8

20,8

20,8

27,0

27,0

24,1 (vid
3450
RPM)

24,1 (vid
3450
RPM)

Maks. bassengstørrelse

m3

41

52

52

63

63

83

83

108

108

80

80

Turtall

RPM

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

600-3450

600-3450
X

WiFi-kompatibel
(iPhone/Android)
Høyde (uten bunnplate) x bredde x
dybde

mm

324 x
583 x
254

324 x
583 x
254

324 x
543 x
254

324 x
583 x
254

324 x
553 x
254

324 x
583 x
254

324 x
568 x
254

324 x
583 x
254

324 x
583 x
254

324 x 598
x 254

324 x 598
x 254

Vekt (kun pumpe)

kg

16

17

17

17

18

19

19

21

21

17

17

Veil. pris inkl. mva.

NOK

6 190 ,-

6 690,-

6 690,-

6 890,-

6 890,-

7 690,-

7 690,-

8 090,-

8 090,-

18 090,-

19 090,-

Bunnplate til FloPro*

Lav

Høy

Veil. pris inkl. mva. NOK

371,-

371,-

*
Til FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT følger det med 50/63 mm limkoblinger med unionkobling.
Til FloPro VS og FloPro VS AUT følger både lav og høy bunnplate med produktet.
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FLOPRO

FLOPRO VS OG
FLOPRO VS AUT

ENERGIEFFEKTIVE
ENHASTIGHETSPUMPER MED
LANG LEVETID

PUMPER MED VARIABEL
HASTIGHET FOR BEST MULIG
ENERGIBESPARELSE

NYHET

Sirkulasjonspumpene FloPro er blant de mest
energieffektive på markedet. FloPro 75 (med 3/4 hestekraft)
har eksempelvis samme vanngjennomstrømning (m3/h)
som mange andre produsenters sirkulasjonspumper på
1,0 hestekraft*. Dette gir inntil 25 % energibesparing for
likeverdig pumpekapasitet.
* Basert på andre produsenters pumpekapasitetskurver.

FloPro VS og FloPro VS AUT er miljøsmarte, variable
hastighetspumper med 8 og 10 forskjellige hastigheter
som hovedsakelig har to fordeler: redusert strømforbruk
med inntil 90% og meget stillegående drift. FloPro VS AUT
har samme effekt som FloPro VS, men må alltid installeres
med iQPUMP (WiFi-modul), slik at sirkulasjonspumpen
kan fjernstyres via smarttelefon (iPhone/Android).
FloPro VS og FloPro VS AUT kan være aktive over lengre
perioder i løpet av dagen ved lavere hastigheter. Med
disse energibesparelser kan FloPro VS og FloPro VS
AUT gi en tilbakebetalingstid på bare 3-4 badesesonger
(avhengig av lokale strømkostnader per kilowattimme).

mce

FLOPRO PUMPEKAPASITET

FLOPRO VS OG FLOPRO VS AUT
PUMPEKAPASITET

26
24
22
20
18
16

FloPro 200
FloPro 150
FloPro 100
FloPro 75
FloPro 50

14
12
10
8
6
4
2
0

0

3

6

FloPro 200
FloPro 150
FloPro 100
FloPro 75
FloPro 50

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

m3/h
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BOREAL SANDFILTER
Mekanisk vannrensing av bassenget foregår gjennom
et sandfilter. Zodiacs veldesignede sandfiltre, Boreal,
er produsert av glassfiberforsterket polyester, for
økt motstandsdyktighet mot mekanisk slitasje, økt
driftssikkerhet og lang forventet levetid.
Flerveisventilen er sidemontert og fører til optimal
filtrering. Boreal sandfilter fylles vanligvis med sand, men
vi anbefaler alltid glassubstansen Crystal Clear, som gir
renere og klarere vann over lengre tid.

Modell

Boreal sandfilter har 3 års materialgaranti og selve tanken
har 5 års materialgaranti
Vi anbefaler at det totale bassengvannvolumet rengjøres
minst 4 ganger per døgn, for å oppnå optimal vannrensing.
Velg riktig sirkulasjonspumpe til bassenget ved å lese
tabellen nedenfor.
Bassengstørrelsen og sirkulasjonspumpens kapasitet
avgjør hvilket sandfilter du skal velge.

Boreal D400

Boreal D520

Boreal D640

Boreal D760

Boreal D900

mm

400

520

640

760

900

Maks vanngjennomstrømning

m³/h

7,5

10,5

16,0

22,5

31,5

Maks bassengstørrelse

3

m

30

42

64

90

126

Totalvekt Crystal Clear

kg

60

90

135

210

300

Antall sekker Crystal Clear 0,7/1,3

st

3

4

6

10

15

Antall sekker Crystal Clear 1,0/3,0

st

1

2

3

4

5

Totalvekt sand

kg

65

100

150

225

325

Dimensjon A

mm

235

305

315

365

365

Dimensjon B

mm

360

430

440

505

505

Dimensjon C

mm

676

775

860

900

900

Dimensjon D

mm

400

520

640

760

900

Dimensjon E

mm

458

458

458

605

605

Dimensjon F

mm

Veil. pris inkl. mva.

NOK

9 590,-

12 390,-

Tankens diameter
*

* For en 50 m3/h/m2 filtreringshastighet

Katalog 2019 I 60

300
5 390,-

5 890,-

6 590,-

VANNPLEIE

MS SANDFILTER
Den mekaniske vannrensingen av bassenget foregår
ved hjelp av et sandfilter. Det veldesignede MS-filteret
fra Zodiac er produsert i glassfiberforsterket polyester,
for økt motstandsdyktighet mot mekanisk slitasje, økt
driftsikkerhet og lang forventet levetid.
Flerveisventilen sitter på øvre del av tanken, noe som
gjør plassering og installasjon lettere. Filterlokket er
transparent, for lettvint visuell inspeksjon.

MS-filteret fra Zodiac har 3 års materialgaranti og selve
tanken har 10 års materialgaranti.
For å oppnå optimal vannrensing anbefaler vi at hele
vannmengden i bassenget renses minst 4 ganger
per døgn. Bassengets størrelse og kapasiteten på
sirkulasjonspumpen avgjør hvilket sandfilter en skal velge.
Velg riktig sandfilter til bassenget ved å lese i tabellen
nedenfor.

MS-filteret fylles vanligvis med sand, men vi anbefaler
alltid glassmediumet Crystal Clear, som gir renere og
klarere vann over lengre tid.

Modell

MS 470

MS 530

MS 650

MS 800

MS 950

Tankens diameter

mm

475

532

645

798

950

Maks vanngjennomstrømning*

m³/h 8,0

10,2

15,8

23,3

30

Maks bassengstørrelse

m3

30

42

64

90

126

Totalvekt Crystal Clear

kg

75

90

135

270

435

Antall sekker Crystal Clear 0,7/1,3

st

4

5

7

15

17

Antall sekker Crystal Clear 1,0/3,0

st

1

1

2

3

5

Totalvekt sand

kg

85

100

160

310

485

Dimensjon A

mm

340

350

405

430

460

Dimensjon B

mm

465

475

530

660

690

Dimensjon C

mm

529

539

594

736

766

Dimensjon D

mm

705

745

815

984

1027

Dimensjon E

mm

475

532

645

798

950

Dimensjon F

mm

347

400

490

625

705

Veil. pris inkl. mva.

SEK

6 890:-

7 490.-

8 190:-

12 190:-

14 590:-

* For en 50 m3/h/m2 filtreringshastighet
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BASSENGTRAPPER

GULLBERG OG JANSSONS VELDESIGNEDE
BASSENGTRAPPER ER PRODUSERT I SVERIGE OG ER
AV HØYESTE KVALITET

BASSENGTRAPPER

Gullberg og Janssons veldesignede bassengtrapper er utformet for å skape best
mulig badekomfort og trivsel. På trappene til Gullberg & Jansson er det øverste
trappetrinnet 60 cm dypt, noe som gjør at det blir god sitteplass til badegjester.

Bassengtrappen monteres lettvint ved å plassere
den under lineren når bassenget blir bygd, eller
i forbindelse med et linerbytte. Det går raskt å
montere trappen og det kan leveres et komplett
monteringssett som tilvalg. Gullberg & Janssons
helgavltrapp fås i fire størrelser, gavltrappen og
hjørnetrappen i én størrelse. Samtlige passer til
alle rektangulære standardbassenger.
Bassengtrappe

Veil. pris inkl. mva.
NOK

Gavl trappe Magnelis 1,5 m, 4 trin

12 290,-

Helgavlstrappe Magnelis 3 m, 4 trin

18 990,-

Helgavlstrappe Magnelis 3,5 m, 4 trin

20 890,-

Helgavlstrappe Magnelis 4 m, 4 trin

22 790,-

Helgavlstrappe Magnelis 5 m, 4 trin

29 490,-

Hjørnetrappe Magnelis 3 m, 4 trin

19 890,-

TILVALG MONTERINGSSETT
Komplett med alle deler som trengs til en riktig montering
inkl. fugeskum, fugeskumpistol, PU-lim, pussebrett til
EPS-justering, limskrape, m. m.
Veil. pris inkl. mva. NOK: 949,EPS: Ekspandert polystyren. Gullberg & Janssons bassengtrapper består av EPS i
kvalitetsklasse S80, som blir brukt i veggelementer, villagrunnmurer osv.

Gullberg & Janssons bassengtrapper har en
robust konstruksjon som består av et antall
formskjærte celleplastblokker (EPS*), som gir
en bærende, stabil konstruksjon. Selve trappetrinnene er beskyttet av Magnelis-stålplater, som
har meget god korrosjons motstand og egner
seg godt i et bassengmiljø. Bassengtrappen blir
levert som byggesett med 5 års materialgaranti.

NYHET

Tegningen viser gavl- og helgavltrapp med fire
trappetrinn, sett fra siden.

NYHET

Tegningen viser hjørnetrapp med fire trappetrinn,
sett ovenfra.
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LINERS

Gullberg & Jansson markedsfører målbestilte bassengduker av aller beste kvalitet
med en standardtykkelse på 0,75 mm. Duken er produsert i kraftig PVC-vinyl,
som er behandlet for å kunne motstå bleking av UV-lys, samt de kjemikalier som
vanligvis forekommer i bassenget. Duken tåler inntil 33 graders varme og har 10
års materialgaranti*.

Liner er en av de vanligste bassengdukene i Norden.
De passer godt i vårt klima på grunn av god slitestyrke.
Lineren kan leveres for montering med overlapping eller
med «snap-in»-list, som gjør den lett å montere, samt gjør
det lettere ved eventuell fremtidig utskifting av duken.

Bassengduken kan bestilles etter mål i flere forskjellige
farger og mønstre.
Få et raskt og kostnadsfritt tilbud, finn nærmeste
forhandler direkte via www.gullbergjansson.no.

VELG FARGE
Ensfarget liner

Mønstret liner

Lyseblå

Blå

Sand
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Turkis

Grå

Hvit

Antrasittgrå

Persia blå
mosaikk

Blå mosaikk

Carrara

Persia blågrå
mosaikk

Blå
marmorert

Persia sandblå
mosaikk

INFORMASJON TIL BRUKERNE
Gullberg og Janssons produkter kan kjøpes via et bredt nettverk av
forhandlere i Norden. Finn nærmeste forhandler direkte på
www.gullbergjansson.no.
PRISER

LEVERANSER

Prisene er veiledende utsalgspriser inklusive mva. og
gjelder fra og med 2019-02-01 inntil videre, men prisene
kan bli forandret løpende. Prisene gjelder for produktet.
Kostnad for frakt og installasjon kan tilkomme. Ta kontakt
med nærmeste forhandler for nøyaktig opplysning om
priser.

Leveringstid for lagerførte produkter som f.eks. bassengvarmepumper, bassengtak i standardsortimentet, bar
covers i standardsortimentet og produkter fra Zodiacs
sortiment er vanligvis 1 uke fra bestilling. Leveringstid for
ferdigmonterte bassengtak fra standardsortimentet og
for bassengtak fra spesialsortimentet er vanligvis 4-8 uker.
Leveringstid for liner er vanligvis 2-3 uker. Leveringstid
for lamelltrekk er vanligvis 3-5 uker. Leveringstider for
øvrige bestillingsvarer foregår i henhold til avtale med
forhandleren.

BESTILLING
Bestilling foretas hos en av Gullberg & Janssons godkjente
forhandlere. Kontaktopplysninger til våre forhandlere
finnes på vår hjemmeside, www.gullbergjansson.no.

GARANTI OG REKLAMASJONER
Gullberg & Janssons bassengvarmepumper i Q-serien,
X-serien og S-serien omfattes av tre års fullservicegaranti
og sju års materialgaranti på kompressoren. Gullberg &
Janssons bassengvarmepumper i P-serien og V-serien til
offentlige bad omfattes av to års materialgaranti og tre
års materialgaranti på kompressoren.
Gullberg & Janssons øvrige produkter omfattes av en
materialgaranti med en spesifisert garantitid, som gjelder
fra produktets leveringsdato fra Gullberg & Janssons
lager. Spesifisert garantitid for hvert produkt står angitt i
produktkatalogen og på vår hjemmeside.
Gullberg & Janssons material- eller fullservicegaranti
gjelder ikke skader som har oppstått på grunn av
uaktsomt bruk, feilaktig installasjon eller tilsvarende
omstendigheter. Material- eller fullservicegaranti gjelder
material- eller funksjonsfeil som oppstår i løpet av
garantitiden.
Gullberg & Jansson erstatter reklamert reservedel uten
kostnad. Gullberg & Jansson erstatter ikke kostnader
vedrørende utført arbeid i forbindelse med en
materialgarantisak. Gullberg & Jansson erstatter imidlertid
de kostnader, som Gullberg & Jansson på forhånd selv har
spesifisert, i forbindelse med en fullservicegarantisak.
Eventuell reklamasjon skal alltid gjøres til forhandleren
der produktet er kjøpt. Reklamasjonsblankett kan
forhandleren laste ned fra www.gullbergjansson.no.

NB! Ved levering av bassengtak i boks påligger det
kjøperen ved ankomst selv å laste av produktet fra
lastebilen ved å åpne transportboksen og løfte av
samtlige varedetaljer hver for seg. Lastebilsjåføren kan
av forsikringsmessige årsaker ikke delta ved avlastning.
Bassengtak er ømfintlige produkter og må alltid håndteres
varsomt. Ved levering av bar cover, lamelltrekk eller
liner påligger det kjøperen ved ankomst å selv laste av
produktet fra lastebilen.

BESIKTIGELSE VED LEVERING
Ved levering må godset besiktiges utvendig for synlige
skader på emballasje eller gods. Likeledes skal leveransens
omfang kontrolleres, slik at ingen ting mangler og at
leveransen overensstemmer med bestillingen. Den som
kvitterer og tar imot godset har ansvaret for å anmerke
om noe mangler eller om leveransen er feil, dersom
det finnes transportskader, andre synlige skader eller
emballasjeskader. En slik anmerkning må foretas på
fraktseddelens kvitteringsdel.
Oppdages en transportskade på godset eller en feil i
leveransens omfang skal godset likevel tas imot, men
en anmerkning om skaden/feilen skal da foretas på
fraktseddelens kvitteringsdel. Vi oppfordrer forhandleren
til å ta bilder av eventuell skade og sende disse bildene
med e-post til Gullberg & Jansson, sammen med utfylt
reklamasjonsblankett i forbindelse med anmeldelsen.
Eventuelle reklamasjoner skal alltid foretas av forhandleren.
Med ønske om en herlig badesesong,
Gullberg & Jansson

Katalog 2019 I 65

Gullberg & Jansson AB (publ)
Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg
E-post: info@gullbergjansson.no
Telefon: +46 42 311 15 00. Fax: +46 42 34 02 10

www.gullbergjansson.no

LEDENDE INNEN BASSENGTAK OG
BASSENGVARMEPUMPER I NORDEN

