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:		
350-625 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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