Specialsortiment

Leia

Lågt exklusivt pooltak – måttbeställes
Levereras i färdigmonterade sektioner1

Leia är ett lågt exklusivt pooltak som kan beställas
med skena på endast ena sidan och hjul på andra sidan.
Leia är ett lågt exklusivt pooltak som smälter väl in i din
poolmiljö. Trots den låga höjden, från endast 54 cm, går det
utmärkt att simma under taket.
En fördel med Leia är att det kan beställas med endast
skena på ena sidan och hjul på andra sidan. Sektionerna är då
sammanhakade i varandra och pooltaket kan inte vara öppet
t.ex. endast på mitten, vilket det däremot kan vara om det

beställs med skenor på båda sidor. Leia kan beställas med
skjutdörr på valfri sida av största sektion.
Leia utrustas alltid med klarplast, 4 mm (PC) och har
extra platta komfortskenor med en höjd på endast 12 mm.
Leia har automatisk sektionslåsning med nyckel, så att
pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.

Specifikationer

Tillval

Yttermått pooltak
• Bredd:
350-625 cm
• Längd:
625-1534 cm
• Höjd:
från 54 cm
• Profiler:
95/54 mm profiler normalt lackerade i aluminiumgrått
(RAL 9007), aluminiumvitt (RAL 9006), vitt (RAL 9010) eller 		
mattlackerade profiler i antracitgrått (RAL 7016) utan pristillägg
• Skenor:
Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor,
höjd 12 mm
• Paneler:
Klarplast (PC* 4 mm)
• Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med nyckel

• Förlängningsskenor (rekommenderas): Valfri längd
• Färgval profiler:
Samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:
Skjutdörr på valfri sida av största sektion
• Uppvikbar gavel:
180 mm uppvikbar frontgavel med gummikant **

Prisexempel: inkl. färdigmonterade sektioner, skjutdörr och förlängningsskenor
Innermått

Panelval

Rek. cirkapris (inkl. moms)2

3,20x6,20x0,60 m

klarplast

101 355:-

3,70x7,20x0,62 m

klarplast

133 632:-

4,20x8,20x0,68 m

klarplast

139 900:-

Katalog 2018 | 30

1) Leia levereras i färdigmonterade sektioner förutom front- och
bakgaveln som behöver monteras på plats.
2) Frakt- och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri
offert från en återförsäljare.
* PC: Polykarbonatplast
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra
fastmonterade objekt

Leia med mattlackerade antracitgrå profiler, paneler i klarplast och skena på endast en sida av pooltaket.

