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Vi er meget stolte over at være Nordens største 
leverandør af pooltage og poolvarmepumper, og vi takker 
vore kunder for den udviste tillid. Både poolvarmepumper 
og pooltage er energibesparende produkter, og vi tænker 
på miljøet. Vi har lige siden starten i 2002 fokuseret på 
at tilbyde energi- og klimaoptimerende produkter, som 
sænker energiforbruget og bidrager til en grønnere 
energianvendelse i samfundet.

Robust kvalitet med lang levetid for produkterne

Vi har hidtil solgt cirka 14.000 poolvarmepumper i Norden 
og det øvrige Europa, og en poolvarmepumpe sparer cirka 
65-80 % på energiforbruget sammenlignet med traditionel 
elopvarmning. Gullberg & Janssons produkter 
er gennemgående kendetegnet ved en robust kvalitet, 
og vores poolvarmepumper til udendørspools har fx en 
forventet levetid på cirka 15-20 år. 

Vores produkter kan købes hos et bredt netværk af 
kyndige og autoriserede forhandlere. 
Vi står for service og support, generøse garantier, lager 
og reservedele samt uddannelse af vores forhandlere.

Førsteklasses service og support

Vi har en værdsat supportorganisation og et netværk af 
servicepartnere på de markeder, hvor vi er aktive. Dette 
sikrer service af høj klasse i den intensive poolsæson fra 
maj-september samt god produktfunktion over tid.
 Vi tilbyder et højt service- og vidensniveau, og alle 
vores produkter er tilpasset til nordiske klimaforhold og 
leveres med generøse garantier. 
 Vi arbejder sammen med de førende aktører inden for 
swimmingpoolbranchen, såvel på den private som på den 
offentlige side.

Vores vision og forretningsidé

Vores vision er at ”skabe glæde, sundhed og afslapning for 
så mange mennesker som muligt og bidrage til en grønnere 
energianvendelse i samfundet”.
 Vores forretningsidé går ud på at tilbyde et bredt 
sortiment af veldesignede kvalitetsprodukter inden for 
swimmingpoolbranchen, som er prisen værd. For at 
kunne tilbyde vores kunder kvalitet til en god pris, 
arbejder vi hårdt med hele vores værdikæde.

Svensk design og produktudvikling

Vi har selv designet og udviklet Nordens mest solgte 
poolvarmepumper og pooltage i nært samarbejde 
med udvalgte asiatiske og europæiske producenter, 
som producerer store voluminer under omhyggelig 
kvalitetskontrol.
 Dette giver dig tryghed som kunde, når du køber 
et produkt fra en af vores forhandlere. Vi garanterer, 
at vores produkter holder, hvad de lover, hvilket er en 
meget god investeringslogik.

Information til kunderne

Gullberg & Janssons produkter kan købes via et bredt 
netværk af forhandlere i Norden og det øvrige Europa. 
 Find din nærmeste forhandler direkte på 
www.gullbergjansson.dk eller kontakt os på 
info@gullbergjansson.dk eller per telefon på 
+46 42 311 15 00 – så hjælper vi dig.
 

Information til forhandlere

Vil du være forhandler for Gullberg & Jansson? 

Du er velkommen til at kontakte vores salgsafdeling på 
sales@gullbergjansson.dk eller på telefon +46 42 311 15 00 
for yderligere samtale samt betingelser for forhandlere. Vi 
udvider kontinuerligt vores partnernet, og vores forhandlere 
er de vigtigste samarbejdspartnere i bestræbelserne på at 
skabe loyale og glade kunder.

Salg, priser og teknisk rådgivning

Har du som forhandler behov for at få information 
om priser eller et tilbud, beder vi dig kontakte vores 
salgsafdeling på sales@gullbergjansson.dk eller på telefon 
+46 42 311 15 00.
 Er du usikker ved valget af model, eller har du behov 
for hjælp med dimensioneringen af et større offentligt 
badeanlæg, får du hurtigst svar, hvis du kontakter vores 
afdeling for teknisk rådgivning på sales@gullbergjansson.dk
eller på telefon +46 42 311 15 00.

Gullberg & Jansson – et garanteret trygt 
køb inden for swimmingpoolbranchen!

Gullberg & Jansson AB (publ) er en miljøteknisk virksomhed inden for swimmingpoolbranchen, noteret på Aktietorget. Vores 
hovedkontor med produktudstilling ligger i Helsingborg i Sverige, og at vi har et salgskontor i Nykøbing Falster i Danmark. 
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer.

Gullberg & Jansson er den største inden for pooltage og poolvarmepumper 
i Norden, og vi bidrager til en grønnere energianvendelse i samfundet

HIGHEST CREDITWORTHINESS
© Bisnode 2016
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Gullberg & Jansson tilbyder et bredt sortiment af veldesignede 
kvalitetsprodukter inden for swimmingpoolbranchen, og er 

markedets førende leverandør af poolvarmepumper i Norden.
 

Vi har et højt service- og vidensniveau samt markedets bredeste 
sortiment i poolvarmepumper med effekter fra 3,5-110 kW.

Poolvarmepumper
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Gullberg & Jansson er markedsledende i Norden 
inden for poolvarmepumper tilpasset til nordiske 
klimaforhold.
Vi har et højt service- og vidensniveau samt 
markedets bredeste sortiment af poolvarmepumper 
med effekter fra 3,5 kW til 110 kW.

Med en poolvarmepumpe får du en energieffektiv og 
miljøvenlig opvarmning af din pool. Sammenlignet med 
elopvarmning kan du regne med en besparelse på 65-80 %, 
hvilket giver en meget god investeringslogik.

Energibesparende poolvarmepumper forlænger 
badesæsonen

Med poolvarmepumpen kan du forlænge din badesæson 
betydeligt til rimelige omkostninger og holde en behagelig 
varme i poolen – også de dage, hvor solen ikke er fremme. 
Endvidere er en poolvarmepumpe meget enkel at installere 
og vedligeholde, hvis man sammenligner med andre 
opvarmningsalternativer, som f.eks. solfangere.

Gullberg & Jansson har siden 2002 leveret cirka 14 000 
poolvarmepumper i Norden og det øvrige Europa og er 
internationalt anerkendte som en kvalitetsleverandør af 
poolvarmepumper. 

Vi har et tæt samarbejde med verdens førende producenter 
af poolvarmepumper i Asien. Poolvarmepumper har længe 
været vores hovedprodukt, og vi har gennem mange år 
arbejdet kontinuerligt med at udvikle vores modeller, 
kvalitet og ydelse samt vores produktdokumentation.  

Svensk design og produktudvikling

Vores egenudviklede vertikale poolvarmepumpe, som findes 
i V-serien, er i dag Nordens mest solgte poolvarmepumpe. 
Poolvarmepumperne fra V-serien mindsker energiforbruget 
med cirka 65-80 % sammenlignet med traditionel opvarmning 
med elpatron.

Vi har leveret alt fra mindre poolvarmepumper til private 
swimmingpools til poolvarmepumper til offentlige svømme-
bassiner. Herunder bl.a. til de største badeanlæg i Norden, 
som f.eks. Skara Sommarland og Tosselilla.

Robust kvalitet med lang levetid for produkterne

I grunden er Gullberg & Jansson en ingeniørvirksomhed 
med gedigne erfaringer og viden inden for termodynamik 
og energibesparende produkter. Vores poolvarmepumper 
er generelt kendetegnet ved høj robusthed for materiale- 
og komponentvalgs vedkommende samt et tiltalende design. 
Gullberg & Janssons poolvarmepumper i V-serien, H-serien, 
R-serien og P-serien skønnes at have en forventet levetid på 

cirka 15-20 år, baseret på den levetid, man kan forvente sig af 
de komponenter, der normalt ikke behøver udskiftes, såsom 
kompressorer, varmevekslere, fordampere etc. 

Vores poolvarmepumper i S-serien, som er beregnet til 
indendørspools, anvendes normalt året rundt, og levetiden 
for disse skønnes i så fald til cirka 10-15 år. I levetiden kan 
man dog forvente sig at måtte udskifte andre dele i poolvar-
mepumpen som en del af normal slitage.

Service og support af høj klasse

Vi satser en stor del af vores ressourcer på at skabe et 
problemfrit produkt til vores kunder, og i forbindelse 
hermed er adgangen til reservedele og support en vigtig del. 
En poolvarmepumpe er en relativt komplekst produkt med 
et antal forskellige komponenter, som skal fungere sammen, 
f.eks. display, blæser, styring, kompressor, varmeveksler, 
firevejsventil m.m., og i løbet af levetiden kan der opstå et 
behov for service samt udskiftning af visse enklere dele.

Vi arbejder aktivt med vores eget servicepartnernetværk og 
reservedelslager. Service sker hovedsageligt via vores forhand-
lere, men vi har også et udbygget netværk af servicepartnere 
på vores hovedmarkeder.

Lad en af vores forhandlere hjælpe dig med at finde den bedste 
poolvarmepumpemodel til dig. Du kan hurtigt få et gratis tilbud 
på den udvalgte model.

Find din nærmeste forhandler direkte på www.gullbergjansson.dk 
eller kontakt os på info@gullbergjansson.dk eller per telefon 
på +46 42 311 15 00 – så hjælper vi dig.

Gullberg & Jansson
#1 inden for poolvarmepumper i Norden
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R-serien

P-serien

R-serien er en poolvarmepumpe med vandret 
luftudblæsning, god virkningsgrad og stålkabinet 
i hvid udførelse. Model R30 findes i både 
1-faseudførelse og og 3-faseudførelse. 

Materialegarantien er på 2 år, og kompressorgarantien på 3 år.

P-serien er en poolvarmepumpe med vandret 
luftudblæsning, god virkningsgrad og plastkabinet 
i hvid udførelse.

Materialegarantien er på 2 år, og kompressorgarantien på 3 år.

V-serien
V-serien er nordens mest solgte poolvarmepumpe, 
og den har et stilrent design med bevist høj virkningsgrad og 
et stålkabinet af rustfrit stål. Den lodrette luftudblæsning 
medfører fleksibel installation og lavere støvniveau, hvilket 
også den dobbelte kompressorisolering bidrager til.  Alle  

V-seriens materialer og komponenter er i topkvalitet.  Model V30 findes i både 
1-faseudførelse og og 3-faseudførelse. 

Materialegarantien er på 3 år, og kompressorgarantien på 7 år.

H-serien
H-serien er en poolvarmepumpe med vandret 
luftudblæsning, en anerkendt høj virkningsgrad 
samt et rustfrit stålkabinet. Alle H-seriens materialer og 
komponenter er i topkvalitet. Model H30 findes i både 
1-faseudførelse og og 3-faseudførelse. 

Materialegarantien er på 3 år, og kompressorgarantien på 7 år.

S-serien
S-serien er en poolvarmepumpe, der er 
specielt udviklet til indendørs pools, med et 
unikt splitsystem, som gør, at intet vand cirkulerer 
udendørs, hvilket eliminerer risikoen for at vandet 

fryser om vinteren. Både inden- og udendørsdelen har kabinet i rustfrit stål med 
vandret luftudblæsning.  Alle S-seriens materialer og komponenter er i topkvalitet. 
Model S30 findes i både 1-faseudførelse og og 3-faseudførelse. 

Materialegarantien er på 3 år, og kompressorgarantien på 7 år.

Gullberg & Jansson tilbyder følgende fem 
poolvarmepumpeserier:

• V-serien
• H-serien
• S-serien
• R-serien
• P-serien

Vores poolvarmepumper er gennemgående 
kendetegnet ved robust kvalitet med hensyn til 
materiale- og komponentvalg samt tiltalende design.  
 De fem forskellige poolvarmepumpeserier 
adskiller sig først og fremmest på robusthed, design 
og størrelse samt udførelse med lodret og vandret 
luftudblæsning.

3-faseudførelse anbefales til større 
poolvarmepumper 

For større poolvarmepumper med sikringsbehov, 
der overstiger 10A, hvilket fx gælder de populære 
poolvarmepumpemodeller V30, H30, S30 og 
R30, anbefales altid 3-faseudførelse (3P), hvis 
3-fasetilslutning er tilgængelig.
 Nogle af fordelene ved 3-faseudførelse er en 
blidere motorstart for kompressoren, hvilket kan 
bidrage til længere levetid for produktet – og en mere 
jævn belastning af elnettet – hvilket mindsker risikoen 
for, at en hovedsikring springer.
 Gullberg & Janssons poolvarmepumper med 
1-faseudførelse i V-serien, H-serien og S-serien er også 
samtlige* udstyret med blød start for kompressoren, 
hvilket kan bidrage til en længere levetid for 
produktet.

Modeloversigt 
Poolvarmepumper

* Poolvarmepumpemodellerne V15, H15 og S15 er ikke udstyret med blød 
start, da behovet for blød start ikke findes for disse mindre modeller.

Katalog 2016 | 6
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Digitalt LED-display for V-serien, H-serien og S-serien med 
enkel temperaturindstilling og timerfunktion, som har en robust 
konstruktion og er nem at manøvrere.

Poolvarmepumper fra den storsælgende V-serie har lodret 
luftudblæsning, som medfører fleksibel installation og lavere 
støjniveau, hvilket også den dobbelte kompressorisolering bidrager til. 
Ventilatormotoren har IP-klasse 45 (IP45), hvilket betyder at den tåler 
regn og fugt godt, og det er afgørende for en lang produktlevetid.

Fordamperbatteriet i kobber og aluminium er udformet, så det effek-
tivt optager energi og varme fra udendørsluften og leder den videre 
til kompressoren, hvorefter energien og varmen optages i varmevek-
sleren og overføres til poolvandet.

Vi tåler nærmere granskning!

Vores poolvarmepumper er generelt kendetegnet ved høj robusthed 
for materiale- og komponentvalgs vedkommende samt et tiltalende 
design. En poolvarmepumpe er en relativt komplekst produkt med et 
antal forskellige komponenter, som skal fungere godt sammen, f.eks. 
styring, display, blæser, kompressor, varmeveksler, firevejsventil og 
flowvagt.

Sammenligning
poolvarmepumper

Produktegenskaber V-serien H-serien S-serien R-serien P-serien

Rustfrit stålkabinet    x   x  x

Pulverlakeret stålkabinet          x

Plastkabinet            x

Lodret luftudblæsning    x

Vandret luftudblæsning*     x   x   x   x

Dobbelt kompressorisolering  x

Højeste virkningsgrad COP   5,9  5,9  5,9  5,4  4,9

3-faseudførelse >10 A  x  x  x  x

Blød start for kompressor**   x  x  x 

Titaniumvarmeveksler  x  x  x  x  x

Digital LED-controller   x  x  x  x  x

Timerfunktion  x  x  x

Kompressorgaranti, antal år  7  7  7  3  3

Materialeservicegaranti, antal år  3  3  3  2  2

*  S-serien har vandret luftudblæsning med undtagelse af poolvarmepumpemodellerne S40 og 
    S60-3P, som har lodret luftudblæsning.
** Poolvarmepumpemodellerne V15, H15 og S15 er ikke udstyret med blød start, 
    da behovet for blød start ikke findes for disse mindre modeller.

Digitalt LED-display for R-serien og P-serien med enkel temperaturindstilling.

”IP-klasse 45”



Katalog 2016 | 8

Nordens mest solgte poolvarmepumpe – anerkendt høj 
virkningsgrad, lodret luftudblæsning og topkvalitet

• Lodret luftudblæsning for fleksibel installation og lavere støjniveau med 
  dobbelt kompressorisolering 
• Reducerer opvarmningsomkostningerne med 65 - 80 % afhængigt 
  af udendørstemperaturen
• Titanvarmeveksler samt rustfrit stålkabinet, som tåler både klor- og saltvand
• Dynamisk defrosterfunktion
• Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R410A)
• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling med timer
• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installation
• Leveres med vinterovertræk samt installationstilbehør
• Materialegarantien er på 3 år, og kompressorgarantien på 7 år

V-serien
Poolvarmepumpe til udendørs pool

Lodret 6,8-26 kW, rustfrit stålkabinet

1 V30 findes i både 1-faseudførelse og og 3-faseudførelse (3P). 3-faseudførelse anbefales altid, hvis 3-fasetilslutning er tilgængelig.
2 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemp. på ca. 20 °C og en pooltemp. på 27 °C.
3 Opvarmningskapaciteten skal ses som den retningsgivende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten. Et pooltag anbefales som  

energibesparende poolbeskyttelse. Modellerne er primært beregnet til at skulle anvendes i perioden maj – september, hvilket er den normale poolsæson.

Model V15 V20 V30 V30-3P1 V40 V60-3P

Varmeeffekt2 kW 6,8 9,2 13,8 13,8 18,2 26

Opvarmningskapacitet3 m³ 20 - 35 30 - 50 40 - 80 40 - 80 50 - 100 80 - 150

Indgående effekt kW 1,15 1,65 2,51 2,51 3,5 4,87

Driftsstrøm A 5,23 7,50 11,4 4,4  15,2 8,5

Driftsspænding 230 VAC 1-fase 50 Hz 400VAC 230 VAC 400 VAC

Sikringsstørrelse, type C A 10 16 3x10 20 3x16

Virkningsgrad, COP2 5,9 5,6 5,5 5,5 5,6 5,3

Kølemedium R410A

Kompressor Rotation Scroll

Kabinet Rustfrit stål

Varmeveksler Titanium / PVC

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 47 51 54 54 56 58

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50 50

Nominelt vandflow m³/h 2,2 3 4,5 4,5 6 9

Trykfald bar 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12

Højde mm 680 740 740 740 840 840

Bredde mm 545 580 580 580 745 745

Dybde mm 500 540 540 540 700 700

Vægt kg 48 57 60      80 87 100

Vejl. udsalgspris (incl. moms) DKK 23 995 26 995 35 995 35 995 41 995 57 995
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1 H30 findes i både 1-faseudførelse og og 3-faseudførelse (3P). 3-faseudførelse anbefales altid, hvis 3-fasetilslutning er tilgængelig.
2 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemp. på ca. 20 °C og en pooltemp. på 27 °C.
3 Opvarmningskapaciteten skal ses som den retningsgivende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten. Et pooltag anbefales som  

energibesparende poolbeskyttelse. Modellerne er primært beregnet til at skulle anvendes i perioden maj – september, hvilket er den normale poolsæson.

Traditionelt design – poolvarmepumpe med vandret luftudblæsning,  
en anerkendt høj virkningsgrad

• Reducerer opvarmningsomkostningerne med 65 - 80 % afhængigt af udendørstemperaturen
• Titanvarmeveksler som er klor- og saltvandsresistent, samt rustfrit kabinet
• Dynamisk defrosterfunktion
• Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R410A eller R407C)
• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling med timer
• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installation
• Leveres med vinterovertræk samt installationstilbehør
• Materialegarantien er på 3 år, og kompressorgarantien på 7 år

H-serien 
Poolvarmepumpe til udendørs pool

Vandret 6,8-26 kW, rustfrit stålkabinet

Model H15 H20 H30 H30-3P1 H60

Varmeeffekt2 kW 6,8 9,2 13,8 13 ,8 26

Opvarmningskapacitet3 m³ 20 - 35 30 - 50 40 - 80 40 - 80 80 - 150

Indgående effekt kW 1,15 1,65 2,51 2,51 5

Driftsstrøm A 5,23 7,50 11,4 4,4 23,39

Driftsspænding 230 VAC 1-fase 50 Hz 400 VAC 230 VAC

Sikringsstørrelse, type C A 10 16 3x10 32

Virkningsgrad, COP2 5,9 5,6 5,5 5,5 5,2

Kølemedium R410A R407C

Kompressor Rotation Scroll

Kabinet Rustfrit stål

Varmeveksler Titanium / PVC

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 47 51 54 54 56

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50

Nominelt vandflow m³/h 2,2 3 4,5 4,5 9

Trykfald bar 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12

Højde mm 540 650 650 850 1250

Bredde mm 950 1000 1000 1110 1120

Dybde mm 390 420 420 470 470

Vægt kg 53 60 66 99 130

Vejl. udsalgspris (incl. moms) DKK 23 995 26 995 35 995 35 995 57 995



Katalog 2016 | 10

Traditionelt design – poolvarmepumpe med vandret  
luftudblæsning og god virkningsgrad 

• Poolvarmepumpe med vandret luftudblæsning
• Reducerer opvarmningsomkostningerne med 60 - 70 % afhængigt af udendørstemperaturen
• Robust hvidlakeret stålkabinet samt titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand
• Dynamisk defrosterfunktion
• Miljøvenligt og effektivt kølemedium (R410A)
• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installation
• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling
• Den største model i produktserien, R50-3P, har to blæsere
• Leveres med vinterovertræk samt installationstilbehør 
• Materialegarantien er på 2 år,  og kompressorgarantien på 3 år

R-serien 
Poolvarmepumpe til udendørs pool
Vandret 5-21 kW, hvidlakeret stålkabinet

1 R30 findes i både 1-faseudførelse og og 3-faseudførelse (3P). 3-faseudførelse anbefales altid, hvis 3-fasetilslutning er tilgængelig.
2 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemp. på ca. 20 °C og en pooltemp. på 27 °C.
3 Opvarmningskapaciteten skal ses som den retningsgivende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten. Et pooltag anbefales som  

energibesparende poolbeskyttelse. Modellerne er primært beregnet til at skulle anvendes i perioden maj – september, hvilket er den normale poolsæson.

Model R12 R15 R20 R30 R30-3P1 R50-3P

Varmeeffekt2 kW 5 6,5 9 13,5 13,5 21

Opvarmningskapacitet3 m³ 10 - 25 20 - 30 30 - 45 40 - 75 40 - 75 60-115

Indgående effekt kW 0,95 1,2 1,7 2,51 2,51 4,0

Driftsstrøm A 4,2 5,3 7,5 11,4 4,4 7,7

Driftsspænding 230 VAC 1-fas 50 Hz 400 VAC 3-fas 50 Hz

Sikringsstørrelse, type C A 10 10 10 16 3x10 3x10

Virkningsgrad, COP2 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2

Kølemedium R410A

Kompressor Rotationskompressor Scroll

Kabinet Galvaniseret hvidlakeret stål

Varmeveksler Titanium / PVC

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 47 47 51 54 54 56

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50 50

Vandflow m³/h 1,8 2,2 3 4,5 4,5 7,5

Trykfald bar 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12

Højde mm 540 540 650 650 850 1250 

Bredde mm 950 950 1000 1000 1100 1120

Dybde mm 390 390 420 420 470 470

Vægt kg 53 55 65 66 99 132

Vejl. udsalgspris (incl. moms) DKK 12 995 14 995 18 995 25 995 25 995 43 495
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Traditionelt design – poolvarmepumpe med vandret  
luftudblæsning og god virkningsgrad 

• Poolvarmepumpe med vandret luftudblæsning
• Reducerer opvarmningsomkostningerne med 60 - 70 % afhængigt af  
  udendørstemperaturen
• Holdbart plastkabinet i hvid udførelse samt titanvarmeveksler, som tåler  
  både klor- og saltvand
• P08 eller P12 tilpasset til mindre pools
• Dynamisk defrosterfunktion
• Miljøvenligt og effektivt kølemedium (R410A)
• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installation
• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling
• Leveres med vinterovertræk samt installationstilbehør
• Materialegarantien er på 2 år, og kompressorgarantien på 3 år

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemp. på ca. 20 °C og en pooltemp. på 27 °C.
2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den retningsgivende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten. Et pooltag anbefales som  

energibesparende poolbeskyttelse. Modellerne er primært beregnet til at skulle anvendes i perioden maj – september, hvilket er den normale poolsæson.

P-serien 
Poolvarmepumpe til udendørs pool

Vandret 3,5-11 kW, hvidt plastkabinet

Model P08 P12 P15 P20 P30

Varmeeffekt1 kW 3,5 5 6,25 8,5 11

Opvarmningskapacitet2 m³ 5 - 15 10 - 25 15-30 25-40 35-60

Indgående effekt kW 0,73 1,04 1,1 1,7 2,2

Driftsstrøm A 3,2 4,5 5,4 7,8 11,2

Driftsspænding 230 VAC 1-fase 50 Hz

Sikringsstørrelse, type C A 10 10 10 10 16

Virkningsgrad, COP1 4,8 4,7 4,9 4,8 4,7

Kølemedium R410A

Kompressor Rotationskompressor

Kabinet Kompositplast

Varmeveksler Titanium / PVC

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 47 47 47 51 54

Vandtilslutning mm 32 > 50 32 > 50 50 50 50

Vandflow m³/h 1,15 1,8 2,2 3 4,5

Trykfald bar 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10

Højde mm 560 560 570 650 650

Bredde mm 780 780 746 1053 1053

Dybde mm 350 350 290 445 445

Vægt kg 31 37 38 55 58

Vejl. udsalgspris (incl. moms) DKK 7 495 9 995 12 995 14 995 17 995

P15, P20 resp. P30 

P08 resp. P12
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1 S30 findes i både 1-faseudførelse og og 3-faseudførelse (3P). 3-faseudførelse anbefales altid, hvis 3-fasetilslutning er tilgængelig.
2 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemp. på ca. 20 °C og en pooltemp. på 27 °C.
3 Opvarmningskapaciteten skal ses som den retningsgivende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten. Modellerne er beregnet til helårsdrift 

men anbefaldes altid at installere sammen med en spidsbelastningsvarmekilde.

Unikt splitsystem – perfekt til indendørspool  
• Intet vand udendørs eliminerer risikoen for frost i systemet om vinteren
• Indendørsdel i rustfrit stål med titanvarmeveksler, som er klor- og saltvandsresistent
• Dynamisk defrosting og varmespiral sikrer funktion ned til -15 °C
• Reducerer opvarmningsomkostningerne med cirka 70 % på årsbasis
• S-serien har vandret luftudblæsning med undtagelse af poolvarmepumpemodellerne   
  S40 og S60-3P, som har lodret luftudblæsning
• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling med timer
• Miljøvenligt og effektivt kølemedium (R410A)
• Flowdetektor og unionkoblinger for sikker drift og nem installation
• Leveres med vinterovertræk samt installationstilbehør
• Materialegarantien er på 3 år, og kompressorgarantien på 7 år

S-serien 
Poolvarmepumpe til indendørs pool

Vandret 6,8-26 kW, rustfrit stålkabinet

Model S15 S20 S30 S30-3P1 S40 S60-3P

Udendørsdel S15-OU S20-OU S30-OU S40-OU S60-OU-3P
Varmeeffekt2 kW 6,8 9,2 13,8 13,8 18,2 26

Opvarmningskapacitet3 m³ 20 - 35 30 - 50 40 - 80 40 - 80 60-110 80 - 150

Indgående effekt kW 1,15 1,65 2,51 2,51 3,5 4,87

Driftsstrøm A 5,23 7,50 11,4 4,4 15,2 8,5

Driftsspænding 230 VAC 1-fase 50 Hz 400 VAC 230 VAC 400 VAC

Sikringsstørrelse, type C A 10 16 3x10 20 3x16

Virkningsgrad, COP2 5,9 5,6 5,5 5,5 5,4 5,3

Kølemedium R410A

Kompressor Rotation Scroll

Kabinet Rustfrit stål

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 47 51 54 54 58 58

Mål (L/B/H) mm 950/390/540 1000/420/650 1110/470/850 1110/470/850 745/700/840 745/700/840

Vægt kg 38 55 100 93 95 95

Indendørsdel S15-IU S20-IU S30-IU S40-IU S60-IU-3P
Varmeveksler Titanium / PVC

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50 50

Nominelt vandflow m³/h 2,2 3 4,5 4,5 6 9

Trykfald bar 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12

Gastilslutning 1/2” / 1/4” 1/2” / 1/4” 5/8” / 3/8” 5/8” / 3/8” 3/4” / 3/8” 3/4” / 3/8”

Mål (L/B/H) mm 370/230/550 370/230/550 370/230/550 370/230/550 400/320/580 400/320/580

Vægt kg 13 13 13 13 16 16

Vejl. udsalgspris (incl. moms) DKK 26 995 28 495 41 995 41 995 53 995 63 995

BEMÆRK! Kræver autoriseret 
VVS-installatør ved installation.
Anbefales altid at installere 
sammen med en spidsbelastnings-
varmekilde.
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For at gøre ræsonnementet om virkningsgrad, 
COP-værdier osv. mere tydeligt bestemte vi os 
for at følge et referenceanlæg nærmere.
 Ved at vise faktiske data håber vi at kunne 
hjælpe dig som kunde med at tage en rigtigt 
investeringsbeslutning.

I en 1-års periode fulgte vi på Gullberg & Jansson 
en slutbrugers indendørspool på nært hold.
Her ved siden af kan du se de oplysninger, vi 
fik fra vores målinger i løbet af denne periode.

Referenceanlæg
poolvarmepumpe 
til indendørs pool

Forudsætninger

•  Poolstørrelse ca. 25 m3 (3 x 6 x 1,4 m)

•  Opvarmet poollokale

•  6 kW elpatron

•  Overdækning med solfolie

•  30 °C  temperatur i poolen året rundt

•  Valgt poolvarmepumpe – S200 

Tidligere forbrug
• Ca. 700-1 500 kWh/måned med 6 kW elpatron
  og 30 °C  i poolen hele året.

• Tidligere årsforbrug med elpatron nåede op
  på cirka 11 000 kWh.

Nyt forbrug 
• 100-400 kWh/måned og 30 °C i poolen hele året.

Nyt årsforbrug med poolvarmepumpe kom op på cirka 
2 900 kWh, dvs. en reduktion af opvarmningsomkostningerne
på cirka 74 % på årsbasis.
Afskrivningsperioden for en gennemført investering var cirka 
tre år.

Maj .........................................................................................  202 kWh 
Juni .......................................................................................... 148 kWh 
Juli ........................................................................................... 114 kWh 
August ...................................................................................... 94 kWh 
September ............................................................................ 146 kWh 
Oktober ................................................................................ 166 kWh 
November ............................................................................. 298 kWh 
December ............................................................................. 384 kWh 
Januar ..................................................................................... 390 kWh 
Februar .................................................................................. 417 kWh 
Marts ...................................................................................... 297 kWh 
April ....................................................................................... 222 kWh 

Opvarmnings-
omkostningerne

blev reduceret med

74%
på et år

S-serien 
Poolvarmepumpe til indendørs pool

Vandret 6,8-26 kW, rustfrit stålkabinet
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Skara Sommarland. Foto: www.anhede.se/Skara Sommarland

V250-3PV80-3P resp. V130-3P

#1 inden for poolvarmepumper til pools i offentlige anlæg

Gullberg & Jansson er markedsledende leverandører i Norden 
inden for poolvarmepumper til pools i offentlige anlæg og 

tilpasset til nordiske klimaforhold.

Vi har et højt service- og vidensniveau samt markedets bredeste 
sortiment i poolvarmepumper med effekter fra 36 kW-110 kW.

Vi har flere referenceanlæg i Skandinavien.  
Kontakt os for teknisk rådgivning på sales@gullbergjansson.dk eller på telefon +46 42 311 15 00.

Poolvarmepumper til offentlige 
og kommercielle bade
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V-serien til offentlige pools 
Poolvarmepumpe til offentlige pools

Lodret 36-110 kW, galvaniseret hvidlakeret stålkabinet

Skara Sommarland er Nordens største vandpark med 
4.000.000 liter vand opvarmet konstant til 25 °C af 10 stk. 
poolvarmepumper, V250-3P, for en total varmeeffekt på 1100 
kW. Energibesparelsen nåede op på cirka 75 %, hvor invester-
ingen har tjent sig hjem på cirka 1,5 år.

Model V80-3P V130-3P V250-3P
Varmeeffekt1 kW 36 55 110

Opvarmningskapacitet2 m³ 100-200 150-300 300-600

Indgående effekt kW 7,0 9,5 20,7

Driftsstrøm A 13,1 17,4 37,8

Driftsspænding 400 VAC 3-fase 50 Hz

Sikringsstørrelse, type C A 3 x 25 3 x 35 3 x 63

Virkningsgrad, COP1 5,4 5,3 5,0

Kølemedium R410A

Kompressor Scroll x 2

Kølemediemængde (R410A) kg 2,0 x 2 2,6 x 2 8,5 x 2

Kabinet Galvaniseret hvidlakeret stål

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 61 61 69

Vandtilslutning mm 63 63 DIN 110

Nominelt vandflow m³/h 13 19 22,8

Trykfald bar 0,12 0,15 0,16

Højde mm 1130 1130 2030

Bredde mm 1490 1490 2175

Dybde mm 735 735 1070

Vægt kg 230 272 648

Vejl. udsalgspris (incl. moms) DKK 89 995 105 995 184 995

Poolvarmepumper til offentlige og kommercielle badeanlæg som  
udendørsbade, vandland, campinger, hoteller, spa- og wellness-centre etc.
 
• Specielt beregnet til større private, offentlige eller kommercielle badeanlæg
• Reducerer opvarmningsomkostningerne med 65 - 80 % afhængigt af 
  udendørstemperaturen
• Robust hvidlakeret stålkabinet samt titanvarmeveksler, som tåler både klor- 
  og saltvand
• Dynamisk defrosterfunktion
• Miljøvenligt og effektivt kølemedium (R410A)
• Digitalt LCD-display for enkel temperaturindstilling
• Indbygget flowvagt for sikker drift og union- eller flangekoblinger 
  for enkel installation
• Samtlige poolvarmepumpemodeller har 3-faseudførelse (3P) 
• 2 års materialegaranti og 3 års kompressorgaranti

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemp. på ca. 20 °C og en pooltemp. på 27 °C.
2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den retningsgivende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten.  

Et pooltag anbefales som energibesparende poolbeskyttelse. Modellerne er primært beregnet til at skulle anvendes i  
perioden maj – september, hvilket er den normale poolsæson.
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Gullberg & Jansson tilbyder også en del 
populært tilbehør til poolvarmepumper.

Tilbehør

Jordstativ og bypass-sæt anbefales 
som tilbehør, og på billedet vises 
en poolvarmepumpe V20 med disse.
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Bypass-sæt (anbefales)Jordstativ (anbefales)

Rengøringsspray (anbefales)

Displaypakke

Rengøringsspray anbefales til rengøring af fordamperbatteriet på 
poolvarmepumper for at opretholde højest mulige virkningsgrad. 
En flaske rækker til rengøring af poolvarmepumpen en eller to 
gange, afhængigt af tilsmudsningsgrad.

Fås i tre modeller, GJWB-420, GJWB-520 og GJWB-580, og 
passer til de fleste af vores poolvarmepumpemodeller. Husk 
på, at montering af en vægkonsol kan sende vibrationer fra 
poolvarmepumpen ud i huset. Disse bør derfor ikke monteres på 
vægge op til f.eks. soveværelser.

Model GJWB-420    GJWB-520 GJWB-580

Varmeveksler- og  Beregnet til Beregnet til S15,  Beregnet til H20,
poolvarmepumpe- GJHE20,   H15, R12, R15 H30, S20, S30, 
modeller GJHE30   R20, R30

Vejl. udsalgspris 575 DKK 675 DKK 995 DKK
(incl. moms)

Vægkonsol

Bypass-sæt er et anbefaler tilbehør, som installeres for at lette 
drift og servicering af poolvarmepumpen, idet flowet kan 
reguleres og helt ledes forbi poolvarmepumpen.

LED-display og forlængerkabel, GJPACW-DPK, til montering 
af ekstern styring af vores poolvarmepumper. Passer til alle 
modeller i V-serien, H-serien, P-serien og R-serien.

Bypass-sæt, GJPACW-BPK-50, består af:

• 3 stk. kugleventiler  • 4 stk. 90° vinkelrør
• 2 stk. T-rør • 1 meter PVC-rør (50 mm rør) 
• 1 tube Tangit-lim.

Vejl. udsalgspris (incl. moms) 1 495 DKK

Model GJFB-250  GJFB-250L

Poolvarmepumpe- Beregnet til V15, V20,  Beregnet til V40,
modeller V30, H15, R12,R15,  V60, H20, H30, 
  P08, P12, S15 S20, S30, S40, S60

Vejl. udsalgspris 1 095 DKK 1 195 DKK
(incl. moms)

Displaypakke til V-serien, H-serien, P-serien, R-serien

Vejl. udsalgspris (incl. moms) 995 DKK

Rengøringsspray

Vejl. udsalgspris (incl. moms) 175 DKK

GJFB-250LGJFB-250

Jordstativ er et anbefalet tilbehør, som bidrager til at beskytte 
poolvarmepumpen mod løv, snavs, isdannelse etc. Jordstativer 
findes i to modeller, GJFB-250 og GJFB-250L, som begge er 250 
mm høje.

Gullberg & Jansson tilbyder også en del 
populært tilbehør til poolvarmepumper.
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Billedet viser et Nova Comfort med klar plast bestilt efter mål.

Gullberg & Jansson tilbyder veldesignede højkvalitets-
pooltage til konkurrencedygtige priser.

Vi er markedets førende leverandør af pooltage i Norden 
og har et højt service- og vidensniveau.

Vores pooltage leveres i boks som byggesæt 
eller som færdigmonterede moduler.
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Pooltage – Standardsortiment
#1 inden for pooltage i Norden
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Billedet viser et Nova Comfort med klar plast bestilt efter mål

Pooltaget på billedet er et Nova Comfort med klar plast bestilt efter mål.

Billedet viser et Nova Comfort, antracit 

Forlæng badesæsonen, gør vedligeholdelsen lettere 
og spar energi

Med et skydetag til poolen forlænger du sæsonen for din 
udendørs pool og får endvidere en ekstra opvarmningskilde 
med i købet (en solrig dag kan temperaturen stige med op 
til 6-8 grader!). Når vejret ikke er alt for behageligt, bruger 
du poolen med taget skudt på plads, og når solen titter frem, 
skyder du blot hele taget* fri af poolen og tager et dyp under 
klar himmel. 
 Andre fordele ved vores pooltage er mindsket 
energiforbrug og mindsket vandfordampning. Det beskytter 
mod løv, snavs og forsuret regnvand, hvilket giver en stabil 
PH-værdi i poolen og mindsker dit kemikalieforbrug.
 Pooltage fra Gullberg & Jansson opfylder lovens krav til 
børnesikkerhed og kan anvendes som vinteroverdækning.

Gullberg & Jansson har et af markedets bredeste sortimenter 
af veldesignede højkvalitets-pooltage til konkurrencedygtige 
priser. Vi tilbyder både et standardsortiment med pooltage, 
der leveres i en boks som byggesæt samt et specialsortiment 
med pooltage, som leveres eftermål i færdigmonterede sektio-
ner for endnu nemmere installation.
 Vores pooltagsmodeller, der leveres i boks, kan også 
mod pristillæg leveres i færdigmonterede sektioner for endnu 
nemmere installation. 

Robust konstruktion og eksklusivt design 

Vores pooltage har lang levetid på grund af robuste konstruk-
tioner, forstærkede aluminiumprofiler og paneler med UV-
beskyttelse på begge sider. Den forventede levetid for vores 
pooltage er med korrekt vedligeholdelse cirka 25-30 år. 
 Alle modeller har bløde og behagelige linjer, og vi har 
været omhyggelige med detaljerne. Vi har i størst mulig 
udstrækning stræbt efter at skjule rustfrie nitter og skruer, 
og vi har stabile løsninger for udsatte funktioner som låse og 
hængsler. 
 Vores to standardserier af pooltage, Nova Comfort og 
Stella Comfort, er udformet til at passe til all standardpools, 
både med og uden poolsarg.
 Nova Comfort og Stella Comfort tilbyder automatisk 
sektionslåsning, så pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og 
nemt, samt ekstra flade komfortskinner, som er behagelige at 
gå på.

Aflåselige og børnesikre pooltage med nøgle

Standardserierne Nova Comfort og Stella Comfort er udviklet 
af Gullberg & Jansson i nært samarbejde med en af de førende 
europæiske pooltagsproducenter. 
 Alle pooltage er certificeret og godkendt iht. fransk 
sikkerheds- og kvalitetsstandard** og er omfattet af en 3 årig 
materialegaranti.
 Alle pooltage fra Gullberg & Jansson er børnesikre og 
kan hurtigt låses op med nøgle og er udformet, så de opfylder 
lovens krav til børnesikkerhed.

* Med forlængerskinner (anbefalet tilvalg) kan du skyde pooltaget forbi hele poolen.
**  Standard NF P 90 309 omfatter fx børnesikkerhed samt snebæreevne. Alle pooltage, som er godkendt iht. standarden, klarer minimum 45 kg/m2 snelast.
 Aluminiumprofilernes konstruktion og modeludformning er helt afgørende for pooltagets evne til at klare snelast, mens kanalplastens eller den klare plasts  
 forskellige tykkelser (3, 4, 6, 8 eller 10 mm) til sammenligning ikke har nogen nævneværdig betydning.

#1 inden for pooltage i Norden
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Børnesikkert pooltag – automatisk 
sektionslåsning med nøgle

Ekstra flade komfortskinner 
med en højde på kun 12 mm, 
sølveloxerede (aluminium).

Nova Comfort, Antracit 
Tilbyder alle störrelser undtagen 
3,5x8,5 m og 5x10 m.

Pooltag Nova Comfort – Lav taghøjde
Forskydeligt pooltag – Aluminium eller antracit

Automatisk sektionslåsning med ekstra flade komfortskinner.
Leveres i en boks som byggesæt eller i færdigmonterede sektioner.

Nova Comfort passer til alle standardpools såvel med som uden 
poolkant. Modelserien er meget populær og opfylder alle de 
krav, man kan stille til et pooltag med hensyn til elegant design 
og robust konstruktion. Nova Comfort-serien findes i syv stand-
ardstørrelser, men kan også bestilles efter mål mod pristillæg.
 Nova Comfort er et børnesikkert pooltag med låse og 
modelserien passer specielt godt til den, der er ude efter et lavt 
og stilrent pooltag, som ikke optager alt for meget plads i haven. 
På trods af den lave højde er der fin plads til at svømme under 
taget.
 Nova Comfort har automatisk sektionslåsning, hvilket  
betyder, at pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt,  
eftersom sektionerne har en automatisk låsefunktion.

Sektionerne er ikke sammenføjede til hinanden, og pooltaget 
kan være åbent fx på midten. Når pooltaget er lukket, er det 
børnesikkert og kan kun åbnes med nøgle. Nova Comfort er 
udstyret med ekstra flade komfortskinner, som er behagelige at 
gå på med en højde på kun 12 mm.
 Nova Comfort har som standard en skydedør, som kan 
monteres på højre eller venstre side efter ønske, samt en aft-
agelig frontgavl.  
 Nova Comfort leveres i en boks som byggesæt, men kan 
også mod pristillæg leveres i færdigmonterede sektioner for 
endnu nemmere installation. 
 Med forlængerskinner (anbefalet tilvalg) kan du skyde 
pooltaget forbi hele poolen.

Nova Comfort har som standard skjutdörr som kan monteras på 
valfri sida av den största sektionen.

Farvevalg for profiler 44/40 mm sølveloxerede (aluminium)
Skinner  Ekstra flade komfortskinner, højde kun 12 mm, sølveloxerede (aluminium) 
Panelvalg Dobbelvægget kanalplast (PC*, 6 mm), eller klar plast (PC*, 3 mm) mod 
pristillæg 
Låseanording Automatisk sektionslåsning med nøgle
Dørløsning Skydedør på højre eller venstre side efter ønske og aftagelig front- og 
baggavle

Garanti 3 års materialegaranti
Tilvalg Forlængerskinne 320 cm 
Nova Comfort  leveres i en boks
Leveringen sker enten ved, at boksen åbnes, og hver enkelt del læsses 
af manuelt af modtageren, eller at den læsses af vha. en kranvogn. 
Nova Comfort  kan også mod pristillæg leveres i færdigmonterede 
sektioner for endnu nemmere installation.

*  PC: Polykarbonatplast

S t a n d a r d s o r t i m e n t S t a n d a r d s o r t i m e n t

Nova Comfort-serien er vores eksklusive standardserie til pooltage med lav loftshøjde,
udstyret med automatisk sektionslåsning og ekstra flade komfortskinner.

Pooltagsmodel (til 
forskellige poolstørrelser)

Pooltag indermål* – 
bredde x længde

Pooltag ydermål – 
bredde x længde x højde

Antal 
sektioner

Vejl. udsalgspris 
incl. moms (DKK)

Færdigmonterede         
sektioner mod pristillæg, 

Nova Comfort 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 80 cm 3 stk. 40 900,- Pris i henhold til tilbud

Nova Comfort 3x6 m, klar plast 378 x 666 cm 416 x 670 x 80 cm 3 stk. 46 900,-                – I I –

Nova Comfort 3x7,5 m, kanalplast1 378 x 816 cm 430 x 820 x 86 cm 4 stk. 61 900,-                – I I –

Nova Comfort 3x7,5 m, klar plast1 378 x 816 cm 430 x 820 x 86 cm 4 stk. 71 900,-                – I I –

Nova Comfort 3,5x7 m, kanalplast 428 x 766 cm 480 x 770 x 90 cm 4 stk. 65 900,-                – I I –

Nova Comfort 3,5x7 m, klar plast 428 x 766 cm 480 x 770 x 90 cm 4 stk. 75 900,-                – I I –

Nova Comfort 3,5x8,5 m, kanalplast2 428 x 916 cm 480 x 920 x 90 cm 4 stk. 80 900,-                – I I –

Nova Comfort 3,5x8,5 m, klar plast2 428 x 916 cm 480 x 920 x 90 cm 4 stk. 90 900,-                – I I –

Nova Comfort 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 95 cm 4 stk. 75 900,-                – I I –

Nova Comfort 4x8 m, klar plast 479 x 866 cm 530 x 870 x 95 cm 4 stk. 85 900,-                – I I –

Nova Comfort 4x10 m, kanalplast3 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 101 cm 5 stk. 95 900,-                – I I –

Nova Comfort 4x10 m, klar plast3 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 101 cm 5 stk. 105 900,-                – I I –

Nova Comfort 5x10 m, kanalplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 108 cm 5 stk. 110 900,-                – I I –

Nova Comfort 5x10 m, klar plast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 108 cm 5 st k. 125 900,-                – I I –

* Det indvendige mål angiver afstanden mellem pooltagets skinner, målt fra skinnernes indersider
1) Pooltag Nova Comfort 3x7,5 m kan fx anvendes til 3x6 m pool med romersk trappe
2) Pooltag Nova Comfort 3,5x8,5 m kan fx anvendes til 3,5x7 m pool med romersk trappe
3) Pooltag Nova Comfort 4x10 m kan fx anvendes til 4x8 m pool med med romersk trappe
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Børnesikkert pooltag – automatisk 
sektionslåsning med nøgle

Ekstra flade komfortskinner 
med en højde på kun 12 mm, 
sølveloxerede (aluminium).

* Det indvendige mål angiver afstanden mellem pooltagets skinner, målt fra skinnernes indersider
1) Pooltak Stella Comfort 4x10 m kan fx anvendes til 4x8 m pool med romersk trappe

Pooltag Nova Comfort – Lav taghøjde
Forskydeligt pooltag – Aluminium eller antracit

Automatisk sektionslåsning med ekstra flade komfortskinner.
Leveres i en boks som byggesæt eller i færdigmonterede sektioner.

Stella Comfort er det naturlige valg for den, som gerne vil 
svømme under taget i dårligt vejr. Stella Comfort passer 
til alle standardpools såvel med som uden poolkant. Stella 
Comfort-serien findes i fire standardstørrelser, men kan også 
bestilles efter mål mod pristillæg.
 Stella Comfort er et børnesikkert pooltag med låse og 
modelserien har lige som Stella-serien en elegant fremtoning 
og robust konstruktion.
 Stella Comfort har automatisk sektionslåsning, hvilket 
betyder, at pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt, 
eftersom sektionerne har en automatisk låsefunktion. 

Sektionerne er ikke sammenføjede til hinanden, og pooltaget 
kan være åbent fx på midten. Når pooltaget er 
lukket, er det børnesikkert og kan kun åbnes med nøgle. 
 Stella Comfort er udstyret med ekstra flade komfortskin-
ner, som er behagelige at gå på med en højde på kun 12 mm.
 Stella Comfort har som standard gavldør hvilket gør det 
muligt at skyde pooltaget forbi en poolstige, hvis denne plac-
eres midt på poolens side. Frontgavl fås aftagelig i tre dele.
 Stella Comfort leveres i en boks som byggesæt, men kan 
også mod pristillæg leveres i færdigmonterede sektioner for 
endnu nemmere installation. 
 Med forlængerskinner (anbefalet tilvalg) kan du skyde 
pooltaget forbi hele poolen.

Farvevalg for profiler 44/40 mm sølveloxerede (aluminium)
Skinner  Ekstra flade komfortskinner, højde kun 12 mm, sølveloxerede (aluminium) 
Panelvalg Dobbelvægget kanalplast (PC*, 6 mm), eller klar plast (PC*, 3 mm) mod 
pristillæg 
Låseanording Automatisk sektionslåsning med nøgle
Dørløsning Gavldør i fronten samt aftagelige front- og baggavle

Garanti 3 års materialegaranti
Tilvalg Forlængerskinne 320 cm 
Stella Comfort leveres i en boks
Leveringen sker enten ved, at boksen åbnes, og hver enkelt del læsses 
af manuelt af modtageren, eller at den læsses af vha. en kranvogn.
 Stella Comfort  kan også mod pristillæg leveres i færdigmonterede 
sektioner for endnu nemmere installation.

*  PC: Polykarbonatplast

Pooltag Stella Comfort – Normal taghøjde
Forskydeligt pooltag i fire standardstørrelser 

Automatisk sektionslåsning med ekstra flade komfortskinner.
Leveres i en boks som byggesæt eller i færdigmonterede sektioner.

Stella Comfort har som standard gavldør (front).

S t a n d a r d s o r t i m e n t

Pooltagsmodel (til 
forskellige poolstørrelser)

Pooltag indermål* – 
bredde x længde

Pooltag ydermål – 
bredde x længde x højde

Antal 
sektioner

Vejl. udsalgspris 
incl. moms (DKK)

Færdigmonterede           
sektioner mod pristillæg,

Stella Comfort 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 128 cm 3 stk. 46 900,- Pris i henhold til tilbud

Stella Comfort 3x6 m, klar plast 378 x 666 cm 416 x 670 x 128 cm 3 stk. 56 900,-                – I I –

Stella Comfort 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 162 cm 4 stk. 75 900,-                – I I –

Stella Comfort 4x8 m, klar plast 479 x 866 cm 530 x 870 x 162 cm 4 stk. 85 900,-                – I I –

Stella Comfort 4x10 m, kanalplast1 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 168 cm 5 stk. 105 900,-                – I I –

Stella Comfort 4x10 m, klar plast1 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 168 cm 5 stk. 115 900,-                – I I –

Stella Comfort 5x10 m, kanalplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 194 cm 5 stk. 110 900,-                – I I –

Stella Comfort 5x10 m, klar plast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 194 cm 5 stk. 125 900,-                – I I –

Stella Comfort-serien er vores eksklusive standardserie til pooltage med normal loftshøjde,
udstyret med automatisk sektionslåsning og ekstra flade komfortskinner.
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Fordele og ulemper ved kanalplast
Kanalplast giver en naturligt indsynssikring for den, som ønsker 
at bade under pooltaget. Eventuelle ridser ses ikke helt så 
tydeligt og købsprisen er lavere end for klar plast.

Kanalplasten er lettere og har kanaler med et mellemrum af luft, 
hvilket giver den noget bedre isoleringsevne end den klare plast, 
se gerne U-værdierne nedenfor.

For et pooltag, der er udstyret med kanalplast, kan der med 
tiden opstå algevækst inde i kanalerne (som oftest i den 
nederste kant). For et pooltag, der er udstyret med klar plast, 
kan der derimod ikke opstå algevækst, da klar plast er helt 
uden kanaler. Eventuelle misfarvninger på kanalplasten på grund 
af algevækst er ikke omfattet af materialegarantien. Læs gerne 
mere under FAQ på vores hjemmeside www.gullbergjansson.
se om hvordan man kan modvirke forekomst af algevækst i 
kanalerne.

Isoleringsevnen måles med den såkaldte U-værdi, som betegner 
koefficienten for transmissionstabene. 
En lavere U-værdi (W/m2K; watt per kvadratmeter og grad) 
angiver bedre isolering. U-værdierne nedenfor angiver værdierne 
for kanalplast i PC, polykarbonat.

Panelvalg ...................................................................................U-værdi

6 mm kanalplast ................................................................ 3,6 W/m2K 
8 mm kanalplast ................................................................ 3,3 W/m2K 
10 mm kanalplast .............................................................. 3,0 W/m2K 

Nova Comfort-serien og Stella Comfort-
serien har automatisk sektionslåsning, hvilket betyder, 
at pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt, 
eftersom sektionerne har en automatisk låsefunktion.
Sektionerne er ikke sammenføjede til hinanden, og 
pooltaget kan være åbent fx på midten. 
Når pooltaget er lukket, er det børnesikkert og kan 
kun åbnes med nøgle.

Pooltage fra mange andre leverandører har individuel 
sektionslåsning hvilket betyder, at pooltaget skal låses 
op med nøgle og låses manuelt ved hver sektion på 
den aktuelle side. 
Dette betyder fx, at et pooltag på 4 x 8 m skal låses 
op og låses 8 forskellige steder, mens et pooltag på 
3 x 6 m skal låses op og låses 6 forskellige steder.

Automatisk sektionslåsning anbefales som låse-
anordning, da det forenkler den daglige anvendelse 
af pooltaget og gør det betydeligt nemmere at låse 
pooltaget op og i efter behov.

Automatisk 
sektionslåsning 
– en smidig løsning

Vælg kanalplast...

Pooltaget på billedet er en Stella Comfort-model med kanalplast.
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Pooltag i klar plast er en eksklusiv løsning for dem, der vil 
svømme under pooltaget og alligevel vil kunne se frit ud.
Ved store temperaturforskelle dannes der dog let kondens på 
tag og vægge, hvilket kan gøre udsynet dårligere. 
Pooltage i klar plast giver frit lysindfald og forhøjer effekten 
af din eventuelle poolbelysning. Det falder smukt ind i det 
omgivende miljø.

Isoleringsevnen måles med den såkaldte U-værdi, som betegner 
koefficienten for transmissionstabene. 
En lavere U-værdi (W/m2K; watt per kvadratmeter og grad) 
angiver bedre isolering. U-værdierne nedenfor angiver værdierne 
for klar plast i PC, polykarbonat.

Panelvalg ...................................................................................U-værdi

3 mm klar plast ................................................................. 6,0 W/m2K  
4 mm klar plast ................................................................. 5,1 W/m2K

Vi tåler nærmere granskning!

... eller klar plast

Låsbart, børnesikkert pooltag med nøgle og patenteret låsefunk-
tion, som opfylder lovens krav til børnesikkerhed.

Udbyggeligt skinnesystem som er permanent vindsikret. Hjul med 
støvtætte kuglelejer i specialstål for at minimere rullemodstanden. 

Nova Comfort og Stella Comfort er udstyret med ekstra flade kom-
fortskinner, som er behagelige at gå på med en højde på kun 12 mm. 
Forlængerskinner som gør, at du kan skyde pooltaget forbi hele poolen 
(anbefalet tilbehør).

Billedet viser et Nova Comfort med klar plast bestilt efter mål.

Forstærkede aluminiumprofiler og dobbeltsidet UV-beskyttelse 
for lang levetid.

Fordele og ulemper ved klar plast
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Billedet viser et Stella Comfort med klar plast bestilt efter mål.

”Børnesikkert pooltag 
med patenteret låsefunktion”
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I vores specialsortiment finder man en stor variation af pooltage.
Modeller i specialsortimentet leveres altid 

i færdigmonterede sektioner. 
Samtlige pooltage har 3 års materialegaranti.

Pooltage – specialsortiment

Pooltaget på billedet er en Alva-model 
med klar plast.
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I vores specialsortiment finder man en stor variation af pooltage.
Modeller i specialsortimentet leveres altid 

i færdigmonterede sektioner. 
Samtlige pooltage har 3 års materialegaranti.

Skræddersyede pooltage med stor valgfrihed

Vi har 14 forskellige pooltagsmodeller i vores specialsortiment 
at vælge imellem. Alle kan bestilles efter mål, så pooltaget 
passer til netop dine ønsker. Du kan også vælge mellem 
forskellige farver på profilerne. Alle RAL-farver kan bestilles 
mod pristillæg. Vores pooltage, som bestilles efter mål, leveres 
i færdigmonterede sektioner for endnu nemmere installation.

Vores mest populære pooltage bestilt efter mål er Nova 
Comfort og Stella Comfort, Alva, Emporia samt Vista.

Aflåselige og børnesikre pooltage med nøgle

Alle pooltage er certificeret og godkendt iht. fransk sikker-
heds- og kvalitetsstandard* og er omfattet af en 3 årig 
materialegaranti. Alle Gullberg & Janssons pooltagsmodeller 

er aflåselige og børnesikrede. De kan hurtigt låses op med 
en nøgle og opfylder derfor svenske lovpligtige krav til 
børnesikkerhed. De fleste pooltagsmodeller kan åbnes med 
solcelledrevet motordrift mod pristillæg.

Omkostningsfrit tilbud

Lad en af vores forhandlere hjælpe dig med at finde den bedste 
pooltagsmodel til dig. Du kan hurtigt få et omkostningsfrit tilbud 
på en udvalgt model. Kontakt os på info@gullbergjansson.dk 
eller på telefon +46 42 311 15 00, så hjælper vi dig med at finde 
den rette forhandler!

Gullberg & Janssons pooltage bestilt efter mål i specialsortimentet er alle udstyret med ekstra flade komfortskinner med en højde på kun 
12 mm (gælder ikke Nova Infinity, Stella Infinity, Clavia og Opus, som har 20 mm flad komfortskinne). 

Alva med klar plast Nova Comfort med klar plast

Emporia XL med klar plast Stella Comfort med klar plast

* Standard NF P 90 309 omfatter f.eks. børnesikkerhed samt bæreevne over for snelast. Alle pooltage, som er godkendt iht. standarden, kan klare en minimum snelast på 45 kg/m2.  
Aluminiumprofilernes konstruktion og modeludformning er helt afgørende for pooltagets evne til at klare snelast, mens kanalplastens eller den klare plasts forskellige tykkelser (3, 4, 6, 8 eller 10 mm) 
til sammenligning ikke har nogen nævneværdig betydning.
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Nova Comfort
Bestilles efter mål

Specifikationer
Ydermål pooltage 
• Bredde:  350-575 cm 
• Længde:  600-1400 cm
• Højde:  82-99 cm
• Profiler:  44/40 mm sølveloxerede (aluminium), antracitgrå 
  (RAL 7016) eller hvide (RAL 9010) uden pristillæg.
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) ekstra flad komfortskinne med
  en højde på 12 mm
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 6 mm) eller klar plast
  (PC*, 3 mm) mod pristillæg 
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle 

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion, 
   gavldør (foran og/eller bag) samt aftagelig front- 
   og/eller baggavl
• Opklappelig gavl:  Den nederste del af front- og/eller baggavl kan fås  
   opklappelig, 120, 150 eller 180 mm høj med blot 
   gummikant og glas fra 250 mm**
• Aftagelig gavl:   Front- og baggavl kan fås aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med gavldør i samme gavl)
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast
** For nemt at kunne skubbe pooltaget forbi en poolstige eller andre
   fastmonterede objekter.

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

Nova Comfort kan udformes, så det f.eks. passer til en pool 
såvel med som uden romersk trappe. 
Nova Comfort-serien har automatisk sektionslåsning og en 
ekstra flad komfortskinne med en højde på kun 12 mm.

Nova Comfort kan bestilles med sølvereloxerede 
(aluminium), antracitgrå eller hvide profiler uden pristillæg.

Kan du lide pooltage i standardserien Nova Comfort, men vil have det i andre mål end standard-målene? 
Intet problem, med Nova Comfort som model bestilt efter mål kan du få det, som du vil have det! 

Nova Comfort med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast.
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Nova Comfort
Bestilles efter mål

Stella Comfort
Bestilles efter mål

Specifikationer
Ydermål pooltage 
• Bredde:  350-575 cm 
• Længde:  600-1400 cm
• Højde:  115-175 cm
• Profiler:  44/40 mm sølveloxerede (aluminium), antracitgrå 
  (RAL 7016) eller hvide (RAL 9010) uden pristillæg.
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) ekstra flad komfortskinne med
  en højde på 12 mm
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 6 mm) eller klar plast
  (PC*, 3 mm) mod pristillæg 
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion, 
   gavldør (foran og/eller bag) samt aftagelig front- 
   og/eller baggavl
• Opklappelig gavl:  Den nederste del af front- og/eller baggavl kan fås  
   opklappelig, 120, 150 eller 180 mm høj med blot 
   gummikant og glas fra 250 mm**
• Aftagelig gavl:   Front- og baggavl kan fås aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med gavldør i samme gavl)
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast
** For nemt at kunne skubbe pooltaget forbi en poolstige eller andre
    fastmonterede objekter.

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

Stella Comfort kan udformes, så det f.eks. passer til en pool 
såvel med som uden romersk trappe. 
Stella Comfort-serien har automatisk sektionslåsning og en 
ekstra flad komfortskinne med en højde på kun 12 mm.

Stella Comfort kan bestilles med sølvereloxerede 
(aluminium), antracitgrå eller hvide profiler uden pristillæg.

Kan du lide pooltage i standardserien Stella Comfort, men vil have det i andre mål end standard-målene? 
Intet problem, med Stella Comfort som model bestilt efter mål kan du få det, som du vil have det! 

Stella Comfort med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i kanalplast.
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Nova Polaris
Særlig robust pooltag – bestilles efter mål

Specifikationer
Ydermål pooltag
• Bredde: 350-800 cm 
• Længde: 600-1400 cm
• Højde: 82-103 cm
• Profiler:  54/40 mm sølveloxerede (aluminium), hvide (RAL 9010),  
 mørkegrønne (RAL 6005), elfenbenshvide (RAL 1015) 
 eller antracitgrå (RAL 7016) uden pristillæg.
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) ekstra flad komfortskinne med
  en højde på 12 mm
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 8 mm) eller klar plast
  (PC*, 4 mm) mod pristillæg
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion, 
   gavldør (foran og/eller bag) samt aftagelig front- 
   og/eller baggavl
• Opklappelig gavl:  Den nederste del af front- og/eller baggavl kan fås  
   opklappelig, 120, 150 eller 180 mm høj med blot 
   gummikant og glas fra 250 mm**
• Aftagelig gavl:   Front- og baggavl kan fås aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med gavldør i samme gavl)
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast
** For nemt at kunne skubbe pooltaget forbi en poolstige eller andre
   fastmonterede objekter.

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

Nova Polaris-serien er kraftigere udformet end Nova 
Comfort-serien og har forstærkede aluminiumprofiler, 
som er 54/40 mm, i stedet for 44/40 mm. Panelerne er også 
tykkere og kan bestilles i kanalplast i 8 mm eller klar plast 
i 4 mm mod pristillæg.

Nova Polaris kan udformes, så det f.eks. passer til en pool 
såvel med som uden romersk trappe. Nova Polaris-serien 
har ekstra flade komfortskinner med en højde på kun 12 
mm. Nova Polaris har automatisk sektionslåsning med nøgle, 
så pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt.

Nova Polaris-serien bestilles altid efter mål og er 
velegnet til den, der leder efter et specielt robust pooltag.

Nova Polaris med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast.



Katalog 2016 | 29

Nova Polaris
Særlig robust pooltag – bestilles efter mål

Stella Polaris
Særlig robust pooltag – bestilles efter mål

Specifikationer
Ydermål pooltage
• Bredde:   350-800 cm
• Længde:  600-1400 cm
• Højde:  115-180 cm
• Profiler: 54/40 mm sølveloxeret (aluminium), hvid (RAL 9010), 
 mørkgrøn (RAL 6005), elfenbenshvid (RAL 1015), 
 antracitgrå (RAL 7016) uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) ekstra flad komfortskinne med
  en højde på 12 mm
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 8 mm) eller klar plast
  (PC*, 4 mm) mod pristillæg
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion, 
   gavldør (foran og/eller bag) samt aftagelig front- 
   og/eller baggavl
• Opklappelig gavl:  Den nederste del af front- og/eller baggavl kan fås  
   opklappelig, 120, 150 eller 180 mm høj med blot 
   gummikant og glas fra 250 mm**
• Aftagelig gavl:   Front- og baggavl kan fås aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med gavldør i samme gavl)
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast
** For nemt at kunne skubbe pooltaget forbi en poolstige eller andre
   fastmonterede objekter.

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

Stella Polaris med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast.

Stella Polaris-serien bestilles altid efter mål og er 
velegnet til den, der leder efter et specielt robust pooltag.

Stella Polaris er mere kraftfuldt udformet sammenlignet med 
de øvrige Stella-modeller, og den har forstærkede aluminium-
profiler, som er 54/40 mm i stedet for 44/40 mm. Panelerne 
er også tykkere og kan bestilles i kanalplast i 8 mm eller klar 
plast i 4 mm mod pristillæg. 

Stella Polaris kan udformes, så det f.eks. passer til en pool 
såvel med som uden romersk trappe. Stella Polaris-serien har 
en ekstra flad komfortskinne med en højde på kun 12 mm.
Stella Polaris har automatisk sektionslåsning med nøgle, så 
pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt.
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Nova Infinity
Ekstremt robust pooltag med øget snebæreevne 

– bestilles efter mål

Specifikationer

Ydermål pooltag
• Bredde: 350-800 cm 
• Længde: 600-1400 cm
• Højde: 82-103 cm
• Profiler:  64/46 mm sølveloxerede (aluminium), hvide (RAL 9010)  
 eller mørkegrønne (RAL 6005) uden pristillæg.
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) flad komfortskinne med
  en højde på 20 mm
• Paneler:  Kanalplast med tredobbelt væg (PC*, 10 mm), eller 
 klar plast (PC*, 4 mm) mod pristillæg
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion, gavldør  
   (foran og/eller bag) samt aftagelig front- og/eller baggavl
• Opklappelig gavl:  Den nederste del af front- og/eller baggavl kan fås  
   opklappelig, 120, 150 eller 180 mm høj med blot 
   gummikant og glas fra 250 mm**
• Aftagelig gavl:  Front- og baggavl kan fås aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med gavldør i samme gavl)
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast
** For nemt at kunne skubbe pooltaget forbi en poolstige eller andre
   fastmonterede objekter.

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

Nova Infinity-serien er et ekstremt robust pooltag med øget 
snebæreevne sammenlignet Nova Comfort-serien og Nova 
Polaris-serien, som også er robuste pooltage. 
 Nova Infinity har forstærkede 64/46 mm 
aluminiumprofiler samt aluminiumribber for øget holdbarhed.
 Ved udførelse i kanalplast er plasten 10 mm og med 
tredobbelte vægge for øget isoleringsevne. 

Pooltaget kan også bestilles i 4 mm klar plast mod pristillæg.
Nova Infinity kan udformes, så det f.eks. passer til en pool 
såvel med som uden romersk trappe. 
 Nova Infinity-serien har flade komfortskinner med en 
højde på 20 mm. Nova Infinity har automatisk sektionslåsning 
med nyckel, så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt 
och smidigt.

Nova Infinity-serien er et ekstremt robust pooltag med øget snebæreevne sammenlignet 
med Nova Comfort-serien og Nova Polaris-serien, som også er robuste pooltage.

Nova Infinity med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast.
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Nova Infinity
Ekstremt robust pooltag med øget snebæreevne 

– bestilles efter mål

Stella Infinity
Ekstremt robust pooltag med øget snebæreevne 

– bestilles efter mål

Specifikationer
Ydermål pooltage
• Bredde:  350-800 cm 
• Længde:  600- 1400 cm
• Højde:  115-180 cm
• Profiler:  64/46 mm sølveloxerede (aluminium), hvide (RAL 9010)  
 eller mørkegrønne (RAL 6005) uden pristillæg.
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) flad komfortskinne med
  en højde på 20 mm
• Paneler:  Kanalplast med tredobbelt væg (PC*, 10 mm), eller 
 klar plast (PC*, 4 mm) mod pristillæg
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion, gavldør  
   (foran og/eller bag) samt aftagelig front- og/eller baggavl
• Opklappelig gavl:  Den nederste del af front- og/eller baggavl kan fås  
   opklappelig, 120, 150 eller 180 mm høj med blot 
   gummikant og glas fra 250 mm**
• Aftagelig gavl:  Front- og baggavl kan fås aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med gavldør i samme gavl)
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast
** For nemt at kunne skubbe pooltaget forbi en poolstige eller andre
   fastmonterede objekter.

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

Stella Infinity med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast.

Stella Infinity-serien er et ekstremt robust pooltag med øget snebæreevne sammenlignet 
med Stella Comfort-serien og Stella Polaris-serien, som også er robuste pooltage.

Stella Infinity-serien er et ekstremt robust pooltag med øget 
snebæreevne sammenlignet sammenlignet Stela Comfort-
serien og Stella Polaris-serien, som også er robuste pooltage.   
 Stella Infinity har forstærkede 64/46 mm aluminiumprofiler 
samt aluminiumribber for øget holdbarhed.
 Ved udførelse i kanalplast er plasten 10 mm og med 
tredobbelte vægge for øget isoleringsevne. 

Pooltaget kan også bestilles i 4 mm klar plast mod pristillæg.
Stella Infinity kan udformes, så det f.eks. passer til en pool 
såvel med som uden romersk trappe.  
 Stella Infinity-serien har flade komfortskinner med en 
højde på 20 mm. Stella Infinity har automatisk sektionslåsning 
med nyckel, så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt 
och smidigt.
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S p e c i a l s o r t i m e n tS p e c i a l s o r t i m e n t

Alva
Markedets laveste pooltag – bestilles efter mål

Specifikationer
Ydermål pooltage
• Bredde:  350-625 cm 
• Længde:  625-1040 cm
• Højde:  fra 40 cm
• Profiler:  70/54 mm sølveloxerede (aluminium), hvide (RAL 9010),  
  mørkegrønne (RAL 6005), elfenbenshvide (RAL 1015)  
  eller antracitgrå (RAL 7016) uden pristillæg.
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) ekstra flad komfortskinne med
  en højde på 12 mm
• Paneler:  Klar plast (PC** 4 mm)
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativ:  Intet behov til dette pooltag
• Opklappelig gavl:  180 mm opklappelig frontgavl med gummikant
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

* Med manuel sektionslåsning, forudsat at pooltaget bestilles uden skinner
** PC: Polykarbonatplast 

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

Alva har et moderne, stilrent design og er markedets 
absolut laveste pooltag med en højde fra kun 40 cm.
 Alva er udstyret med forstærkede aluminiumprofiler, 
så pooltaget trods sin flade konstruktion opfylder den 
franske sikkerheds- og kvalitetsstandard, NF P 90 309 og 
klarer en snelast på mindst 45 kg/m2. Som følge af Alvas flade 
konstruktion kan der ved regn ansamles regnvand oven på 
pooltaget, hvilket ikke er omfattet af materialegarantien.

Gummilisten (af højkvalitativt EPDM-gummi) på front-gavlen 
gør, at pooltaget nemt kan glide over en poolkant 
på cirka 8 cm. Alva kan skydes på hjul og bestilles med eller 
uden skinner*, eller med en skinne på kun den ene side, 
hvilket anbefales for øget stabilitet.
 Alva udstyres altid med klar plast, 4 mm (PC). Alva har 
ekstra flade komfortskinner med en højde på kun 12 mm.
 Alva har automatisk sektionslåsning med nøgle, så 
pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt.

Alva er markedets absolut laveste pooltag med en højde på kun 40 cm. 
Alva kan bestilles med eller uden skinner.

Alva med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast og skinne på kun den ene side af pooltaget, med hjul på siden som grænser op mod huset.
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S p e c i a l s o r t i m e n tS p e c i a l s o r t i m e n t

Emporia
Lavt pooltag – bestilles efter mål

Specifikationer
Ydermål pooltage
• Bredde:  350-550 cm 
• Længde:  600-1400 cm
• Højde:  63-69 cm
• Profiler: 54/40 mm sølveloxerede (aluminium), hvide (RAL 9010), 
 mørkegrønne (RAL 6005), elfenbenshvide (RAL 1015) 
 eller antracitgrå (RAL 7016) uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) ekstra flad komfortskinne med
  en højde på 12 mm
• Paneler:  Klar plast (PC* 4 mm)
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion, gavldør  
   (foran og/eller bag) samt aftagelig front- og/eller baggavl
• Opklappelig gavl:  Den nederste del af front- og/eller baggavl kan fås  
   opklappelig, 120, 150 eller 180 mm høj med blot 
   gummikant og glas fra 250 mm**
• Aftagelig gavl:   Front- og baggavl kan fås aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med gavldør i samme gavl)
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast 
** For nemt at kunne skubbe pooltaget forbi en poolstige eller andre
   fastmonterede objekter.

Emporia er et af vores laveste pooltage med en højde 
fra kun 63 cm, og i udsøgt design.
Emporia udstyres altid med klar plast, 4 mm (PC).

Emporia har ekstra flade komfortskinner med en højde 
på kun 12 mm.
 Emporia har automatisk sektionslåsning med nøgle, 
så pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt.

Emporia er et af markedets laveste pooltage, 
og det falder smukt ind i din have.

Emporia med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast.

Alva
Markedets laveste pooltag – bestilles efter mål

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

Emporia XL
Lågt pooltak – måttbeställes

Specifikationer
Ydermål pooltage
• Bredde:  350-550 cm 
• Længde:  600-1400 cm
• Højde:  100-120 cm
• Profiler: 54/40 mm sølveloxerede (aluminium), hvide (RAL 9010), 
 mørkegrønne (RAL 6005), elfenbenshvide (RAL 1015) 
 eller antracitgrå (RAL 7016) uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) ekstra flad komfortskinne med
  en højde på 12 mm
• Paneler:  Klar plast (PC** 4 mm)
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion, gavldør  
   (foran og/eller bag) samt aftagelig front- og/eller baggavl
• Opklappelig gavl:  Den nederste del af front- og/eller baggavl kan fås  
   opklappelig, 120, 150 eller 180 mm høj med blot 
   gummikant og glas fra 250 mm**
• Aftagelig gavl:   Front- og baggavl kan fås aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med gavldør i samme gavl)
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast 
** For nemt at kunne skubbe pooltaget forbi en poolstige eller andre
   fastmonterede objekter.

Emporia XL er et af vores laveste pooltage med en højde 
fra kun 100 cm, og i udsøgt design.
Emporia XL udstyres altid med klar plast, 4 mm (PC).
Til forskel fra Emporia er Emporia XL en noget højere 
model, som kan bestilles i bredder på op til 550 cm.

Emporia XL har ekstra flade komfortskinner med en højde 
på kun 12 mm.
 Emporia XL har automatisk sektionslåsning med nøgle, 
så pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt.

Emporia XL er et lavt pooltag, 
som smelter smukt ind i haven.

Emporia XL med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast.
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Vista
Rummeligt pooltag – bestilles efter mål

Specifikationer
Ydermål pooltage
• Bredde:  400-800 cm (op til 700 cm med klar plast)
• Længde:  600-1350 cm
• Højde:  210-230 cm
• Profiler: 54/40 mm sølveloxerede (aluminium), hvide (RAL 9010), 
 mørkegrønne (RAL 6005), elfenbenshvide (RAL 1015) 
 eller antracitgrå (RAL 7016) uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) ekstra flad komfortskinne med
  en højde på 12 mm
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 8 mm) eller klar plast
  (PC*, 4 mm) mod pristillæg
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion, gavldør  
   (foran og/eller bag) samt aftagelig front- og/eller baggavl
• Opklappelig gavl:  Den nederste del af front- og/eller baggavl kan fås  
   opklappelig, 120, 150 eller 180 mm høj med blot 
   gummikant og glas fra 250 mm**
• Aftagelig gavl:   Front- og baggavl kan fås aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med gavldør i samme gavl)
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast 
** For nemt at kunne skubbe pooltaget forbi en poolstige eller andre
   fastmonterede objekter.

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

Vista er det perfekte pooltag til den, der ønsker at bruge tid 
under pooltaget – også når man ikke bader.
 Her kan man f.eks. få plads til havemøbler. Kan bestilles 
med både gavl- og/eller skydedør.

Vista har ekstra flade komfortskinner med en højde 
på kun 12 mm.
 Vista har automatisk sektionslåsning med nøgle, 
så pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt.

Vista er et rummeligt pooltag til den, der ønsker at 
få plads til mere end bare poolen under pooltaget.

Vista med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast.

Emporia XL
Lågt pooltak – måttbeställes



Katalog 2016 | 36

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

Spatop
Fås i to forskellige størrelser

Specifikationer

• Profiler:   54/40 mm sølveloxerede (aluminium), hvide 
     (RAL 9010), mørkegrønne (RAL 6005), 
     elfenbenshvide (RAL 1015) eller
  antracitgrå (RAL 7016) uden pristillæg
• Skinner:   Modellen er uden skinner
• Paneler:   Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 6 mm) eller klar plast
     (PC*, 3 mm) mod pristillæg
• Låseanordning:  Manuel sektionslåsning med nøgle

*   PC: Polykarbonatplast SAN: Styren-akrylnitrilplast

Den ene side åbnes med et enkelt håndtag, og inde under 
taget er der plads til håndklæder, badekåber etc.

Spatop gør, at man får mere ud af sit spabad, da man ikke er 
så afhængig af vejret længere.

Et rundt spa-tag – perfekt til den, der også ønsker 
at anvende sit spa, når det regner, blæser eller sner.

Spatop gør, at man også kan anvende sit spabad, når det regner og blæser meget.

Spatop model Diameter 
udvendig

Diameter 
indvendig

Højde

Spatop 4 m 374 cm 350 cm 230 cm

Spatop 5 m 474 cm 450 cm 230 cm

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

Clavia
Bestilles efter mål
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S p e c i a l s o r t i m e n tS p e c i a l s o r t i m e n tS p e c i a l s o r t i m e n t

Clavia
Bestilles efter mål

Specifikationer
Ydermål pooltage
• Bredde:  400-800 cm (op til 550 cm med klar plast)
• Længde:  600-1250 cm
• Højde:  210-250 cm
• Profiler:  64/46 mm sølveloxerede (aluminium), hvide (RAL 9010), 
 mørkegrønne (RAL 6005) eller elfenbenshvide (RAL  
 1015), uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxeret (aluminium) flad komfortskinne med
  en højde på 20 mm
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 10 mm) eller klar plast
  (PC*, 4 mm) mod pristillæg
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinne (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion, gavldør  
   (foran og/eller bag) samt aftagelig front- og/eller baggavl
• Opklappelig gavl:  Den nederste del af front- og/eller baggavl kan fås  
   opklappelig, 120, 150 eller 180 mm høj med blot 
   gummikant og glas fra 250 mm**
• Aftagelig gavl:   Front- og baggavl kan fås aftagelig i en eller tre dele  
   (kan ikke kombineres med gavldør i samme gavl)
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift kan  
   kun bruges i perioden maj - september, hvilket er en  
   normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast 
** For nemt at kunne skubbe pooltaget forbi en poolstige eller andre
   fastmonterede objekter.

Clavias specielle udformning gør, at tilgængeligheden til 
poolen er i top.

Clavia har automatisk sektionslåsning med nøgle, 
så pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt.

Clavia er et robust pooltag af højere model, som kan 
fås med skydedør i den største sektion.

Clavia med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast. Sidedør udført som skydedør (ekstra tilvalg).
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S p e c i a l s o r t i m e n t

Vega
Rummeligt pooltag med smart montering – måttbeställes

Specifikationer
Ydermål pooltage
• Bredde:  500-1000 cm 
• Længde:  Fra 859 cm
• Højde:  257-277 cm
• Profiler:  54/40 mm antracitgrå (RAL 7016), hvide (RAL 9010) 
   eller mørkegrønne (RAL 6005) uden pristillæg
• Skinner:  Modellen er uden skinner
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 10 mm) eller 
 klar plast (PC*, 4 mm) (3 mm på siderne) mod pristillæg
   Panelerne på toppen er altid dobbeltvægget kanalplast
• Låseanordning: Smart udførelse med aflåselige døre

Tilvalg
• Farvevalg til profiler: Alle RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side, dør på valgfri side, 
   skydedør bag, harmonikadør foran
• Andet:  Halvcirkelformet atrium ved den ene ende

*   PC: Polykarbonatplast

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

Vega er en fast, ikke forskydelig model, men hele sidepartiet 
kan åbnes op til to meters højde, eller bare delvist.
Inspirationsbilleder findes på www.gullbergjansson.dk.

Vega er et pooltag, der er specielt tilpasset til offentlige og 
kommercielle badeanlæg som udendørsbad, campinger, 
hoteller, spa- og wellness-centre.

Rummeligt pooltag med  
smart montering.

Vega med profiler i antracitgrå, paneler i klar plast og tag i kanalplast.

S p e c i a l s o r t i m e n t
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Vega
Rummeligt pooltag med smart montering – måttbeställes

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

Atlas
Vores mest eksklusive pooltag

Længde op til 24 meter – bestilles efter mål

Specifikationer
Ydermål pooltage
• Bredde:  400-1150 cm
• Længde:  Op til 24 m
• Højde:  70- 330 cm
• Profiler:  100-160 mm sølveloxerede (aluminium), hvide (RAL 9010
   eller antracitgrå (RAL 7016) uden pristillæg
• Skinner:  Modellen er på hjul uden skinner
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 10 mm) eller klar plast
  (PC*, 4 mm) mod pristillæg
   Panelerne på toppen er altid dobbeltvægget kanalplast
• Låseanordning: Fix låsning

Tilvalg 
• Farvevalg til profiler:Alle RAL-farver
• Døralternativer: Harmonikadør foran, skydbare vertikale sider
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening. Motordrift 
    kan kun bruges i perioden maj - september, hvilket  
    er en normal poolsæson

*   PC: Polykarbonatplast 

Afhængigt af størrelsen anbefaler vi enten manuel eller 
motordrevet åbning.  Atlas fås i længder op til 24 meter.

Atlas er et luksuøst pooltag 
uden skinner.

Atlas med profiler i antracitgrå og paneler i klar plast og kanalplast.
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