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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

Emporia
Lavt, elegant bassengtak – bestilles etter mål

Leveres i ferdigmonterte seksjoner

Spesifikasjoner
Yttermål bassengtak
• Bredde:  350-500 cm 
• Lengde:  600-1400 cm
• Høyde:  58-69 cm
• Profiler:  54/40 mm profiler normalt lakkerte i aluminiumgrått  
    (RAL 9007), aluminiumhvitt (RAL 9006), antrasittgrått  
    (RAL 7016) eller hvitt (RAL 9010) uten pristillegg
• Skinner:  Sølvelokserte (aluminium) ekstra flate komfortskinner,  
    høyde 12 mm
• Paneler:  Klarplast (PC*, 4 mm)
• 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.

Emporia er et av våre laveste bassengtak, med utsøkt design 
og høyde fra kun 58 cm. Emporia leveres alltid i klarplast, 
4 mm PC.

Emporia har ekstra flate komfortskinner som bare er 12 mm 
høye.
 Emporia har automatisk seksjonslåsing med nøkkel, slik 
at bassengtaket kan åpnes og stenges raskt og enkelt.

Emporia er et av markedets laveste bassengtak,  
som vil smelte vakkert inn i hagen.

Emporia med normalt lakkerte, antrasittgrå profiler og paneler i klarplast

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

Priseksempel: inkl. ferdigmonterte seksjoner, skyvedør og forlengningsskinner

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

3,20x6,20x0,58 m klarplast 98 813,- 

3,70x7,20x0,60 m klarplast 140 244,- 

4,20x8,20x0,68 m klarplast 147 137,- 

1) Frakt- og installasjonskostnader tilkommer ved tilbud fra en 
    forhandler.


