Standardsortiment

Pooltak Nova – Lav takhøyde

Skyvbart bassengtak i fire standardstørrelser
Individuell seksjonslåsing med flate skinner.
Leveres som byggesett eller i ferdigmonterte seksjoner.
Barnesikkert bassengtak – Individuell
seksjonslåsing med nøkkel

Nova har skyvedør som standard. Døren kan monteres på valgfri
side av den høyeste seksjonen.

Nova-serien er vår standardserie til bassengtak
med lav takhøyde.
Nova passer alle standardbassenger både med og uten
bassengkant. Modellserien er meget populær og oppfyller alle
krav som kan stilles til et bassengtak, samt har en elegant og
robust konstruksjon.
Nova er et barnesikkert bassengtak med lås og modellserien passer spesielt godt for deg som er ute etter et lavt og
stilrent bassengtak, som ikke tar for stor plass i hagen.
Til tross for lav høyde er det god plass til å svømme under
taket.
Nova har individuell seksjonslåsing. Det vil si at bassengtaket
må låses opp med nøkkel og låses manuelt ved hver
seksjon på respektive side. Dette betyr f.eks. at bassengtaket
Nova 4x8 m må låses opp og låses ved 8 ulike punkter, mens
bassengtaket Nova 3x6 m må låses opp og låses ved 6 ulike
punkter.
Bassengtaksmodell (for ulike
bassengstørrelser)

Bassengtak innvendig
mål* – bredde x lengde

Bassengtak utvendig mål –
bredde x lengde x høyde

Seksjonene er ikke hektet sammen i hverandre og bassengtaket kan f. eks. være åpent på midten. Når bassengtaket er
stengt, er det barnesikkert og kan kun åpnes med nøkkel.
Nova er utstyrt med flate skinner med en høyde på 20 mm.
Nova har som standard en skyvedør, som kan monteres på
valgfri side (venstre eller høyre) og avtakbar front og bakgavl.
Du kan velge mellom hvit eller sølveloksert (aluminium) farge
på profilene.
Med forlengelsesskinner (anbefalt tilbehør) kan du skyve
bassengtaket forbi hele bassenget.
Nova leveres som byggesett, men kan også, mot pristillegg,
leveres i ferdigmonterte seksjoner for enda enklere
installasjon.

Antall
seksjoner

Veil. pris inkl.
mva. (NOK)

Ferdigmonterte seksjoner
mot pristillegg (NOK)

Nova 3x6 m, kanalplast

378 x 666 cm

410 x 670 x 70 cm

3 stk.

36 900:-

5 000:-

Nova 3x6 m, klarplast

378 x 666 cm

410 x 670 x 70 cm

3 stk.

41 900:-

5 000:-

Nova 4x8 m, kanalplast

479 x 866 cm

526 x 870 x 85 cm

4 stk.

68 900:-

7 000:-

Nova 4x8 m, klarplast

479 x 866 cm

526 x 870 x 85 cm

4 stk.

79 900:-

7 000:-

Nova 4x10 m, kanalplast**

479 x 1066 cm

539 x 1070 x 99 cm

5 stk.

85 900:-

9 000:-

Nova 4x10 m, klarplast**

479 x 1066 cm

539 x 1070 x 99 cm

5 stk.

95 900:-

9 000:-

Nova 5x10 m, kanalplast

574 x 1066 cm

635 x 1070 x 105 cm

5 stk.

99 900:-

9 000:-

Nova 5x10 m, klarplast

574 x 1066 cm

635 x 1070 x 105 cm

5 stk.

108 900:-

9 000:-

Flate skinner, høyde 20 mm,
sølveloksert (aluminium)

* Innvendig mål angir avstanden mellom bassengtakets skinner, målt fra skinnenes respektive innside
** Bassengtak Nova 4x10 m kan f.eks. brukes for 4 x 8 m svømmebasseng med romersk trapp
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Fargevalg på profiler
44/40 mm sølvelokserte (aluminium) eller hvite (RAL 9010) uten tillegg i prisen
Skinner
Flate skinner, høyde 20 mm, sølvelokserte (aluminium)
Valg av panel
Dobbeltvegget kanalplast (PC*, 6 mm) eller klarplast (SAN*, 3 mm) mot pristillegg
Låsefunksjon
Individuell seksjonslåsing med nøkkel
Dørløsning
Skyvedør på valgfri side og avtakbar front- og bakgavl

Garanti
3 års materialgaranti
Ekstrautstyr
Forlengelsesskinner 320 cm
Nova leveres i boks
Leveringen foregår enten ved at emballasjen åpnes og hver del lastes av for hånd av
mottager eller at den lastes av hel ved hjelp av kranbil (mot pristillegg). Nova kan også,
mot pristillegg leveres i ferdigmonterte seksjoner for enda enklere installasjon.
* PC: Polykarbonatplast, SAN: styren-akrylnitrilplast.

