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Nova Comfort
Bestilles etter mål

Leveres i ferdigmonterte seksjoner

Spesifikasjoner
Yttermål bassengtak
• Bredde:  350-575 cm 
• Lengde:  600-1400 cm
• Høyde:  82-99 cm
• Profiler:  44/40 mm sølveloksert (aluminium) el. normalt lakkerte i  
  antrasittgrått (RAL 7016) el. hvitt (RAL 9010) uten pristill.
• 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
• Forlengningskinner (anbefales):  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

S p e s i a l s o r t i m e n t S p e s i a l s o r t i m e n t

Nova Comfort kan tilpasses et basseng både med og uten 
romersk trapp. Nova Comfort har automatisk seksjonslåsing 
og ekstra flat komfortskinne med en høyde på kun 12 mm.
 Målbestilte Nova Comfort har forsterkede gavler 
sammenlignet med Nova Comfort-serien levert flatpakket.

Nova Comfort kan bestilles med sølvelokserte (aluminium), 
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.

Ønskes det bassengtak fra standardseriene Nova Comfort, men vil ha det i andre mål enn det som er 
standard? Ikke noe problem, Nova Comfort som målbestilt modell, kan det leveres etter ønske! 

Nova Comfort med normalt lakkerte, antrasittgrå profiler og paneler i klarplast med oppfellbar gavl som ekstrautstyr.

Priseksempel: inkl. ferdigmonterte seksjoner, skyvedør og forlengningsskinner

Innvendig mål Valg av panel Veil. pris inkl. mva.1

3,20x6,20x0,77 m kanalplast hhv. klarplast 75 044,- hhv. 86 546,-

3,70x7,20x0,79 m kanalplast hhv. klarplast 109 852,- hhv. 121 828,-

4,20x8,20x0,89 m kanalplast hhv. klarplast 115 840,- hhv. 127 816,-

*  PC: Polykarbonatplast
** For å kunne skyve bassengtaket forbi bassengstige eller andre  
    fastmonterte gjenstander på en lettvint måte

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


