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Vi er meget glade for at kunne præsentere vores 
poolkatalog for 2018. Kataloget er fuldt spækket med en 
mængde produkter – såvel velkendte som nye. Gullberg & 
Jansson er størst inden for pooltage og poolvarmepumper 
i Norden og markedsfører også lameloverdækninger og 
forskellige typer vandrensningsprodukter fra den franske 
producent Zodiac. Alle poolprodukter som vi tilbyder, 
er miljøsmarte, dvs. de er energibesparende og/eller 
øger komforten for swimmingpoolejere og er desuden 
miljøvenlige.

Som en spændende produktnyhed for 2018 lancerer vi 
MagnaPool-systemet fra Zodiac. MagnaPool-systemet 
er et gennemprøvet og patenteret magnesiumbaseret 
vandrensningssystem, der skaber blødt, skånsomt og 
krystalklart poolvand. En stor fordel er, at poolvandet giver 
mindre irritation af hud og øjne. 
 
Service og support af høj klasse

Vi har en værdsat supportorganisation og fuldt dækkende 
netværk med 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 samt 
leveres med generøse garantier.  
 Vi arbejder med de førende aktører inden for 
swimmingpoolbranchen, både i den private og den 
offentlige sektor.

Svensk design og produktudvikling

Vi har selv designet og udviklet Nordens mest solgte 
pooltage og poolvarmepumper i nært samarbejde med 
udvalgte producenter fra Asien og Europa, som producerer 
store volumener under omhyggelig kvalitetskontrol. 
 Dette giver dig tryghed som forbruger, når du køber  
et produkt hos en af vores forhandlere.
Vi garanterer, at vores produkter holder, hvad de lover, 
hvilket medfører en virkelig god investeringslogik.

Oplysninger til forbrugere

Gullberg & Janssons produkter kan købes via et bredt 
netværk af forhandlere i Norden. 
 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 – garanteret trygt 
køb af miljørigtige poolprodukter

Gullberg & Jansson AB (publ) er en miljøteknikvirksomhed i swimmingpoolbranchen og er listet på Aktietorget. 
Vores hovedkontor med showroom ligger i Helsingborg, og vi har salgskontorer i Stockholm og i Nykøbing Falster i Danmark. 
Produktkataloget er produceret med forbehold for trykfejl og løbende produkt- eller prisændringer.

Gullberg & Jansson er størst inden for pooltage og poolvarmepumper i 
Norden, og vi bidrager til en mere grøn energianvendelse i samfundet.

”Gullberg & Janssons vision er at skabe 
glæde, sundhed og afslapning med fokus 
på miljøsmarte løsninger.”
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Gullberg & Jansson tilbyder et bredt sortiment  
inden for swimmingpoolbranchen og er markedets førende leverandør  

af poolvarmepumper i Norden.

Vi har et højt service- og vidensniveau  
samt markedets bredeste sortiment af poolvarmepumper  

med effekter fra 2,9-96 kW.

Poolvarmepumper
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Hos Gullberg & Jansson er vi markedets førende 
leverandør af poolvarmepumper i Norden, og  
vores miljørigtige poolvarmepumper er tilpasset  
til nordiske klimaforhold.
 Vi har siden starten i 2002 levererat cirka 18.000 
poolvarmepumper. Vi tilbyder et højt service- og 
vidensniveau samt markedets bredeste sortiment af 
poolvarmepumper med effekter fra 2,9-96 kW.

Næste generations miljørigtige  
poolvarmepumper

Vi er meget glade for at kunne tilbyde næste generations 
miljørigtige poolvarmepumper. Disse pool-varmepumper er 
WiFi-kompatible, lydsvage og endnu mere energibesparende 
end deres forgængere. Den nye X-serie er også udstyret med 
Inverterkompressor.

Q-serien, V-serien og X-serien er WiFi-kompatible, 
så poolvarmepumpen nemt kan styres via en app i 
din smartphone (iPhone/Android).
Med Gullberg & Janssons gratis app ”PoolTemp” 
kan du blandt andet justere badetemperaturen, 
aktivere timeren, slukke og tænde for poolvarme-
pumpen og følge temperaturudviklingen. 

X-serien er udstyret med inverterkompressor for højest 
mulige varmeeffekt, virkningsgrad og energibesparelse. 
X-serien har også en Silent-indstilling for endnu mere lydsvag 
drift og lavest mulige støjniveau. 

Energibesparande poolvarmepumper 
forlænger badesæsonen 
Vores miljørigtige poolvarmepumper forlænger badesæsonen, 
og du får samtidig en energieffektiv og miljøvenlig opvarmning 
af din pool.
 Sammenlignet med elvarme kan du regne med en  
besparelse på 65-85 %, hvilket medfører en virkelig god  
investeringslogik.

Vælg den rigtige 
poolvarmepumpe
Med hjælp fra poolvarmepumpe- 
vælgeren, der findes på hjemmesiden  
www.gullbergjansson.dk, kan du selv sikre,  

at du vælger den rigtige poolvarmepumpe til netop dine 
opvarmningsbehov og ønsker. 

Robust kvalitet med lang levetid for 
produkterne
Vores poolvarmepumper er gennemgående kendetegnet ved 
høj kvalitet med hensyn til materiale- og komponentvalg samt 
tiltalende design. 
 Gullberg & Janssons miljørigtige poolvarmepumper i 
V-serien, Q-serien, V-serien og X-serien skønnes at have en 
forventet levetid på cirka 15 år.
 Vores poolvarmepumper i S-serien, som er beregnet til 
indendørspools, anvendes normalt året rundt, og levetiden 
for disse skønnes i disse tilfælde til cirka 10 år.  
I levetiden kan man dog forvente sig at måtte udskifte dele 
i poolvarmepumpen som en del af normal slitage.

Service og support af høj klasse 
Vi satser en stor del af vores ressourcer på at gøre det 
problemfrit for forbrugerne at eje produkterne, og her er 
adgang til vores netværk af service-partners, reservedele og 
førsteklasses service og support vigtige aspekter.

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 tilbyder et bredt sortiment  
inden for swimmingpoolbranchen og er markedets førende leverandør  

af poolvarmepumper i Norden.

Vi har et højt service- og vidensniveau  
samt markedets bredeste sortiment af poolvarmepumper  

med effekter fra 2,9-96 kW.

Gullberg & Jansson
#1 inden for poolvarmepumper i Norden
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For meget lav samlet omkostning

For laveste investeringsomkostning

For lav investeringsomkostning

For laveste samlede omkostning

• Kompakt grålakeret stålkabinet
• Lav investeringsomkostning
• WiFi-kompatibel

3 års fuldservicegaranti
7 års materialegaranti på kompressoren

• Kompakt hvidt plastkabinet
• Laveste investeringsomkostning
• Modeller til både mindre pools  
 og pools i normalstørrelse

2 års materialegaranti 
3 års materialegaranti på kompressoren

X-serien

Q-serien

P-serien

• Inverterkompressor for højest mulige
 varmeeffekt, virkningsgrad og energibesparelse
• Laveste mulige samlede omkostning
• Silent-indstilling for endnu mere lydsvag drift
• WiFi-kompatibel

3 års fuldservicegaranti 
7 års materialegaranti på kompressoren

• P-serien
• Q-serien
• V-serien
• X-serien

Vores poolvarmepumper er gennemgående 
kendetegnet ved robust kvalitet med hensyn til 
materiale- og komponentvalg samt tiltalende design. 
De fire forskellige poolvarmepumpeserier adskiller 
sig primært fra hinanden med hensyn til varmeeffekt, 
virkningsgrad (COP), støjniveau og design.

3-faseudførelse anbefales til større 
poolvarmepumper

For større poolvarmepumper med sikringsbehov, 
der overstiger 10 A, hvilket fx gælder Q30, V30 
og X30, 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 el-nettet – hvilket mindsker risikoen for, 
at en hovedsikring springer. 

Gullberg & Janssons poolvarmepumper i V-serien og 
X-serien, som har 1-faseudførelse, er også samtlige* 
udstyret med blød start for kompressoren, hvilket kan 
bidrage til en længere levetid for produktet.

Modeloversigt
poolvarmepumper 
til udendørs pool

* Poolvarmepumpemodellerne V15 og samtlige 3-fasemodeller er ikke 
udstyret med blød start, da behovet for blød start ikke findes for disse 
modeller.

Vi tilbyder fire 
poolvarmepumpe-
serier til udendørs 
pools

V-serien
• Rustfrit stålkabinet med lodret luftudblæsning
 for fleksibel installation
• Meget lav samlet omkostning
• Børsteløs DC-ventilatormotor for lavere
 støjniveau
• WiFi-kompatibel

3 års fuldservicegaranti 
7 års materialegaranti på kompressoren
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For meget lav samlet omkostning

For laveste investeringsomkostning

For lav investeringsomkostning

For laveste samlede omkostning

X-serien

Q-serien

P-serien

Digitalt LED-display for Q-serien, V-serien og X-serien med 
enkel temperaturindstilling og timerfunktion.

Poolvarmepumper i X-serien har en omdrejningstalstyret kompressor 
og ventilatormotor med Silent-indstilling for lavest mulige støjniveau 
og Smart-indstilling for størst mulige energibesparelse.

Fordamperbatteriet i kobber og aluminium er udformet til effektivt 
at optage energi og varme i udendørsluften og lede den videre 
til kompressoren, hvorefter energien og varmen kan udnyttes i 
varmeveksleren og overføres til vandet i poolen. 

Vi tåler nærmere granskning!

Vores poolvarmepumper er gennemgående kendetegnet ved robust 
kvalitet med hensyn til materiale- og komponentvalg samt tiltalende 
design. En poolvarmepumpe er et relativt komplekst produkt med 
en række forskellige komponenter, der skal spille perfekt sammen, fx 
styring, display, ventilator, kompressor, varmeveksler, firevejsventil 
og flowvagt.

Sammenligning
poolvarmepumper  
til udendørs pools

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

V-serien

* En poolvarmepumpes energibesparelse måles i dens virkningsgrad (COP). 
En virkningsgrad (COP) på 6,6 betyder, at poolvarmepumpen genererer en varmeeffekt på 6,6 kWh 
for hver 1 kWh tilført el-energi. Virkningsgraden (COP), også kaldet varmefaktoren, er specifik for hver 
enkelt poolvarmepumpemodel.
** Poolvarmepumpemodellen V15 og samtlige 3-fasemodeller er ikke udstyret med blød start, da 
behovet for blød start ikke findes for disse modeller.

Model P-serien Q-serien V-serien X-serien

2 års materialegaranti og 
3 års kompressorgaranti

X

3 års fuldservicegaranti og 
7 års kompressorgaranti

X X X

Højeste virkningsgrad (COP) 
og energibesparelse*

4,3 4,5 5,3 6,6

Inverterkompressor med 
Silent-indstilling for mere lydsvag 
drift og lavest mulige støjniveau

X

Børsteløs DC-ventilatormotor 
for lavere støjniveau

X X

Elektronisk ekspansionsventil 
for højere varmeeffekt og 
energieffektivitet 

X X

WiFi-kompatibel for fjernstyring 
via smartphone (iPhone/Android)

X X X

Lodret luftudblæsning for 
fleksibel installation

X

3-fase udførelse  >10 A X X X 

Blød start for kompressor** X X

Timerfunktion X X X

Titanvarmeveksler X X X X

Rustfrit stålkabinet X

Grålakeret stålkabinet X X

Hvidt plastkabinet X
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P-serien 
Poolvarmepumpe til udendørs pool 

Vandret 2,9-8,0 kW, hvidt plastkabinet

Miljørigtig poolvarmepumpe med høj varmeeffekt,  
virkningsgrad og energibesparelse. 

2 års materialegaranti og 3 års materialegaranti på kompressoren.

• P-serien reducerer opvarmningsomkostningerne 
 med 65-75 % afhængigt af udendørstemperaturen 
 og skaber behagelig poolvarme til lave investerings- 
 omkostninger
• Robust hvidt plastkabinet med vandret  
 luftudblæsning
• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand
• P08 og P12 er tilpasset til mindre pools

• Temperaturstyret afrimningsfunktion
• Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R410a)
• Indbygget flowvagt for sikker drift og  
 unionkoblinger for enkel installation
• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling
• Leveres med vinterovertræk og installationstilbehør

+ Kompakt, hvidt plastkabinet

+ Laveste investeringsomkostning

+ Modeller til både mindre pools 
 og pools i normalstørrelse
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Model P08 P12 P15 P20 P30

Varmeeffekt1 kW 2,9 4,0 4,3 6,0 8,0

Opvarmningskapacitet2 m³ 5 - 15 10 - 25 20 - 35 30 - 45 40 - 60

Indgående effekt kW 0,7 1,0 1,0 1,4 1,9

Driftstrøm3 A 3,2 4,5 4,7 6,3 8,5

Driftsspænding V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N 230V 1N 230V 1N

Sikringsstørrelse, type C A 10 10 10 10 16

Virkningsgrad, COP1 4,1 4,0 4,3 4,3 4,3

Kølemediemgd. (R410A) kg 0,45 0,75 0,60 0,80 0,90

Kompressor Rotation

Ekspansion Kapillarrør 

Varmeveksler Titanvarmeveksler 

Ventilatormotor Vekselstrømsmotor 

Kabinet Hvidt plastkabinet

Lydniveau dB(A) 45 47 50 52 54

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50

Vandflow m³/h 1,5 1,8 2,3 3,0 4,5

Trykfald bar 0,07 0,08 0,14 0,03 0,02

Højde mm 560 560 560 638 638

Bredde mm 780 780 780 971 971

Dybde mm 300 300 300 384 384

Vægt kg 30 33 33 47 52

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 5.900,- 7.900,- 9.900,- 11.900,- 14.900,-

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ 
luftfugtighed 70 % og en pooltemperatur på 26 °C i overensstemmelse med fransk 
poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip som europæisk 
varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter poolvarmepumper.  
Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV – et uafhængigt testinstitut. 
Der findes ingen standard til energiklassifikation (A,B,C) af poolvarmepumper i Europa. 

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret pool med 
overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende poolbeskyttelse. 
Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj-september, hvilket er en 
normal poolsæson.

3 Driftsstrøm er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ luftfugtighed 70 % 
og en pooltemperatur på 26 °C. Driftsstrømmen kan variere afhængigt af ovennævnte 
forhold.

Varmeeffekt [kW] og virkningsgrad (COP) for P12
afhængigt af udendørstemperatur i henhold til NF 414

Udendørstemperatur (°C)

Varmeeffekt [kW] Virkningsgrad (COP)
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Q-serien 
Poolvarmepumpe til udendørs pool 

Vandret 4,0-8,0 kW, grålakeret stålkabinet

+ Kompakt grålakeret  
 stålkabinet

+ Lav investeringsomkostning

+ WiFi-kompatibel

• Q-serien reducerer opvarmningsomkostningerne 
 med 70-80 % afhængigt af udendørstemperaturen 
 og skaber behagelig poolvarme til lave investerings-  
 omkostninger
• Robustgrålakeret stålkabinet med vandret 
 luftudblæsning
• WiFi-kompatibel til fjernstyring via smartphone 
 (iPhone/Android)
• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand
• Temperaturstyret afrimningsfunktion

• Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R410a)
• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger 
 for enkel installation
• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling 
 og med timerfunktion
• Leveres med vinterovertræk og installationstilbehør 
• Model Q30 findes i både 1-faseudførelse og  
 3-faseudførelse

Miljørigtig poolvarmepumpe med høj varmeeffekt, virkningsgrad og energibesparelse. 

3 års fuldservicegaranti og 7 års materialegaranti på kompressoren. 

WiFi-kompatibel.
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Model Q12 Q15 Q20 Q30 Q30-3P

Varmeeffekt1 kW 4,0 4,3 6,0 8,0 8,0

Opvarmningskapacitet2 m³ 10 - 25 20 - 35 30 - 45 40 - 60 40 - 65

Indgående effekt kW 1,0 1,0 1,4 1,8 1,8

Driftstrøm3 A 4,5 4,7 6,3 8,0 3,1

Driftsspænding V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N 230V 1N 400 V 3N

Sikringsstørrelse, type C A 10 10 10 16 3x10

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

Kølemediemgd. (R410A) kg 0,75 0,55 0,80 1,00 1,00

Kompressor Rotation

Ekspansion Kapillarrør 

Varmeveksler Titanvarmeveksler 

Ventilatormotor Vekselstrømsmotor 

Kabinet Grålakeret stålkabinet

Lydniveau dB(A) 48 50 52 53 53

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50

Vandflow m³/h 1,8 2,3 2,8 5,7 5,7

Trykfald bar 0,08 0,04 0,02 0,04 0,04

Højde mm 584 584 605 605 605

Bredde mm 791 791 954 954 954

Dybde mm 300 300 372 372 372

Vægt kg 39 39 55 58 58

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 10.900,- 13.900,- 14.900,- 19.900,- 19.900,-

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ 
luftfugtighed 70 % og en pooltemperatur på 26 °C i overensstemmelse med fransk 
poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip som europæisk 
varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter poolvarmepumper.  
Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV – et uafhængigt testinstitut. 
Der findes ingen standard til energiklassifikation (A,B,C) af poolvarmepumper i Europa. 

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret pool med 
overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende poolbeskyttelse. 
Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj-september, hvilket er en 
normal poolsæson.

3 Driftsstrøm er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ luftfugtighed 70 % 
og en pooltemperatur på 26 °C. Driftsstrømmen kan variere afhængigt af ovennævnte 
forhold.

Varmeeffekt [kW] og virkningsgrad (COP) for Q20
afhængigt af udendørstemperatur i henhold til NF 414

Udendørstemperatur (°C)

Varmeeffekt [kW] Virkningsgrad (COP)
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V-serien 
Poolvarmepumpe til udendørs pool 

Lodret 6,4-18,1 kW, rustfrit stålkabinet

• V-serien reducerer opvarmningsomkostningerne  
 med 70-85 % afhængigt af udendørstemperaturen  
 og skaber behagelig poolvarme til meget lave  
 samlede omkostninger
• Robust rustfrit stålkabinet med lodret  
 luftudblæsning for fleksibel installation
• Børsteløs DC-ventilatormotor for lavere støjniveau,  
 lavere energiforbrug og længere levetid
• Elektronisk ekspansionsventil for højere effekt,  
 virkningsgrad og energieffektivitet, især ved lavere  
 udendørstemperaturer
• WiFi-kompatibel til fjernstyring via smartphone  
 (iPhone/Android)

• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand
• Temperaturstyret afrimningsfunktion
• Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R410a)
• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger  
 for enkel installation
• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling  
 og med timerfunktion
• Leveres med vinterovertræk og installationstilbehør
• Modellerne V30, V40 og V60 findes i både  
 1-faseudførelse og 3-faseudførelse

Miljørigtig poolvarmepumpe med høj varmeeffekt,  
virkningsgrad og energibesparelse. 

Lavt støjniveau og lodret luftudblæsning for fleksibel installation. 

3 års fuldservicegaranti og 7 års materialegaranti på kompressoren. 

WiFi-kompatibel.

+ Rustfrit stålkabinet med lodret 
	 luftudblæsning	for	fleksibel 
 installation

+ Meget lav samlet omkostning 

+ Børsteløs DC-ventilatormotor  
 for lavere støjniveau

+ WiFi-kompatibel
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1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ 
luftfugtighed 70 % og en pooltemperatur på 26 °C i overensstemmelse med fransk 
poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip som europæisk 
varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter poolvarmepumper.  
Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV – et uafhængigt testinstitut. 
Der findes ingen standard til energiklassifikation (A,B,C) af poolvarmepumper i Europa. 

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret pool med 
overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende poolbeskyttelse. 
Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj-september, hvilket er en 
normal poolsæson.

3 Driftsstrøm er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ luftfugtighed 70 % 
og en pooltemperatur på 26 °C. Driftsstrømmen kan variere afhængigt af ovennævnte 
forhold.

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

Varmeeffekt1 kW 6,4 8,1 10,6 10,4 14,9 14,6 16,2 18,1

Opvarmningskapacitet2 m³ 20 - 40 35 - 55 45 - 65 45 - 65 64 - 90 64 - 90 85 - 110 85 - 120

Indgående effekt kW 1,3 1,7 2,2 2,2 2,8 3,0 3,3 3,4

Driftstrøm3 A 6,0 7,6 9,8 4,2 14,4 5,9 15,2 7,7

Driftsspænding V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N

Sikringsstørrelse, type C A 10 10 16 3x10 20 3x10 25 3x16

Virkningsgrad, COP1 4,8 4,8 4,8 4,8 5,3 4,9 4,9 5,3

Kølemediemgd. (R410A) kg 0,8 1,0 1,4 1,2 1,6 1,7 2,0 2,5

Kompressor Rotation Scroll Rotation Scroll Rotation

Ekspansion Elektronisk ekspansionsventil

Varmeveksler Titanvarmeveksler 

Ventilatormotor Børsteløs DC-motor

Kabinet Rustfrit stålkabinet

Lydniveau dB(A) 48 51 54 54 56 56 57 57

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50 50 50 50

Vandflow m³/h 2,7 3,5 4,7 4,7 6,0 6,2 7,5 8,0

Trykfald bar 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,10 0,11

Højde mm 661 661 748 748 827 827 871 871

Bredde mm 596 596 596 596 792 792 816 816

Dybde mm 588 588 588 588 741 741 778 778

Vægt kg 60 64 72 72 104 100 103 112

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 18.900,- 20.900,- 28.900,- 28.900,- 34.900,- 34.900,- 47.900,- 47.900,-

Varmeeffekt [kW] og virkningsgrad (COP) for V20
afhængigt af udendørstemperatur i henhold til NF 414

Udendørstemperatur (°C)

Varmeeffekt [kW] Virkningsgrad (COP)
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X-serien
Poolvarmepumpe til udendørs pool 

Vandret 7,1-12,1 kW, grålakeret stålkabinet

• X-serien reducerer opvarmningsomkostningerne 
 med 75-85 % afhængigt af udendørstemperaturen 
 og skaber behagelig poolvarme til lavest mulige 
 samlede omkostninger
• Omdrejningstalstyret kompressor og ventilatormotor  
 med Silent-indstilling for mere lydsvag drift og  
 lavest mulige støjniveau. Smart-indstillingen giver  
 højest mulige varmeeffekt, virkningsgrad og  
 energibesparelse
• Robust grålakeret stålkabinet med vandret  
 luftudblæsning
• Børsteløs DC-ventilatormotor for lavere støjniveau,  
 lavere energiforbrug og længere levetid

• Elektronisk ekspansionsventil for højere effekt,  
 virkningsgrad og energieffektivitet, især ved lavere  
 udendørstemperaturer
• WiFi-kompatibel til fjernstyring via smartphone  
 (iPhone/Android)
• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand
• Trykstyret afrimningsfunktion
• Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R410a)
• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger  
 for enkel installation
• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling  
 og med timerfunktion
• Leveres med vinterovertræk og installationstilbehør
• Modellerne X30 og X40 findes i både 1-faseudførelse  
 og 3-faseudførelse

Miljørigtig poolvarmepumpe med inverterkompressor  
for højest mulige varmeeffekt, virkningsgrad og energibesparelse. 

Silent-indstilling for mere lydsvag drift og lavest mulige støjniveau.

3 års fuld servicegaranti og 7 års materialegaranti på kompressoren. 

WiFi-kompatibel.

+ Inverterkompressor for højest  
 mulige varmeeffekt, virknings-
 grad og energibesparels

+ Laveste mulige samlede  
 omkostning

+ Silent-indstilling for mere  
 lydsvag drift

+  WiFi-kompatibel
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Model X15 X20 X30 X30-3P X40 X40-3P

Varmeeffekt1 20-85 Hz kW 1,6 - 7,4 2,1 - 9,1 2,7 - 12,1 2,9 - 12,7 3,8 - 15,4 3,9 - 15,5

Opvarmningskapacitet2 m³ 20 - 40 35 - 55 45 - 70 45 - 75 65 - 90 65 - 90

Indgående effekt kW 20-85 Hz kW 0,7 - 1,6 1,0 - 2,1 1,3 - 2,9 0,4 - 2,7 0,6 - 3,8 0,6 - 3,6

Driftstrøm3 20-85 Hz A 1,3 - 6,8 1,7 - 8,9 2,2 - 12,6 0,7 - 4,9 2,7 - 16,7 1,1 - 6,3

Driftsspænding V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N

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

Virkningsgrad, COP1 20-85 Hz 6,3 - 4,6 6,1 - 4,4 5,8 - 4,2 6,4 - 5,4 6,6 - 5,4 6,4 - 5,4

Kølemediemængde (R410A) kg 0,7 0,7 1,1 1,1 1,3 1,2

Kompressor Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary

Ekspansion Elektronisk ekspansionsventil

Varmeveksler Titanvarmeveksler

Ventilatormotor Børsteløs DC-motor

Kabinet Grålakeret stålkabinet

Lydniveau (ved 1 m) 20-85 Hz dB(A) 40 - 50 42 - 52 44 - 53 44 - 53 49 - 53 47 - 50

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50 50

Vandflow m³/h 2,0 2,4 3,2 5,3 4,0 6,5

Trykfald bar 0,01 0,006 0,016 0,034 0,028 0,069

Højde mm 767 767 855 855 855 855

Bredde mm 1003 1003 1116 1116 1116 1116

Dybde mm 435 435 470 470 470 470

Vægt kg 65 67 86 90 86 90

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 19.900,- 22.900,- 32.900,- 32.900,- 38.900,- 38.900,-
1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ 

luftfugtighed 70 % og en pooltemperatur på 26 °C i overensstemmelse med fransk 
poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip som europæisk 
varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter poolvarmepumper. 
Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV – et uafhængigt testinstitut. 
Der findes ingen standard til energiklassifikation (A,B,C) af poolvarmepumper i Europa. 

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret pool med 
overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende poolbeskyttelse. 
Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj-september, hvilket er en 
normal poolsæson.

3 Driftsstrøm er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ luftfugtighed 70 % 
og en pooltemperatur på 26 °C. Driftsstrømmen kan variere afhængigt af ovennævnte 
forhold.

Varmeeffekt [kW] og virkningsgrad (COP) for X20
afhængigt af udendørstemperatur i henhold til NF 414

Udendørstemperatur (°C)

Varmeeffekt [kW] - 85 Hz Varmeeffekt [kW] - 20 Hz
Virkningsgrad (COP) - 85 Hz Virkningsgrad (COP) - 20 Hz
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+ Unikt splitsystem udviklet  
 til indendørspool

+ Ingen frostrisiko, funktion  
 ned til -15 °C

+ Lav samlet omkostning

+  WiFi-kompatibel

S-serien
Poolvarmepumpe til indendørs pool 

Vandret 4,2-13,7 kW, antracitgrålakeret stålkabinet

• Intet vand udendørs eliminerer risiko for frost om  
 vinteren.
• Temperaturstyret afrimning og varmekabel garanterer  
 funktion ned til -15 °C
• S-serien  reducerer opvarmningsomkostningerne med  
 cirka 70 % på årsbasis. Skaber behagelig poolvarme til  
 lave samlede omkostninger
• Robust, antracitgrålakeret stålkabinet til indendørs- og  
 udendørsdel med vandret luftudblæsning
• Elektronisk ekspansionsventil for højere effekt,  
 virkningsgrad og energieffektivitet, især ved lavere  
 udendørstemperaturer

• WiFi-kompatibel til fjernstyring via smartphone  
 (iPhone/Android)
• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand
• Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R410a)
• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger  
 for enkel installation
• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling og  
 med timerfunktion
• Leveres med vinterovertræk og installationstilbehør
• Modellerne S30 og S40 findes i både 1-faseudførelse  
 og 3-faseudførelse

Miljørigtig poolvarmepumpe med unikt splitsystem udviklet til indendørspool. 

3 års fuld servicegaranti og 7 års materialegaranti på kompressoren. 

WiFi-kompatibel.

BEMÆRK! Kræver autoriseret VVS-installatør ved 
installation. Anbefales altid at installere sammen 
med en spidsbelastnings-varmekilde.
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Model S15 S20 S30 S30-3P S40 S40-3P

Udendørsdel S15-OU S20-OU S30-OU S30-OU-3P S40-OU S40-OU-3P

Varmeeffekt1 kW 4,2 6,4 8,8 8,8 12,7 13,7

Opvarmningskapacitet2 m³ 20 - 35 30 - 50 40 - 65 40 - 65 60 - 100 60 - 110

Indgående effekt kW 1,0 1,4 2,0 2,0 2,8 3,4

Driftstrøm3 A 4,5 6,2 9,0 3,5 12,4 6,3

Driftsspænding V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N

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

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

Kølemediemængde (R410A) kg 1,1 1,5 1,6 1,6 2,2 2,3

Kompressor Rotation Scroll

Ekspansion Elektronisk ekspansionsventil

Ventilatormotor Vekselstrømsmotor 

Kabinet Antracitgrålakeret stålkabinet

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

Højde mm 564 605 605 605 865 865

Bredde mm 774 954 954 954 1114 1114

Dybde mm 310 372 372 372 470 470

Vægt kg 35 51 57 57 84 98

Indendørsdel S15-IU S20-IU S30-IU S40-IU

Varmeveksler Titanvarmeveksler

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50 50

Nominelt vandflow m³/h 2,3 3,0 4,5 4,5 6,0 6,0

Trykfald bar 0,1 0,9 0,05 0,05 0,05 0,05

Gastilslutning 3/8” / 3/8” 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2”

Højde mm 605 605 605 605 672 672

Bredde mm 266 266 266 266 300 300

Dybde mm 335 335 335 335 366 366

Vægt kg 12 13 13 13 15 15

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 19.900,- 22.900,- 32.900,- 32.900,- 41.900,- 41.900,-

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemp. på 15 °C, relativ 
luftfugtighed 70 % og en pooltemp. på 26 °C i overensstemmelse med fransk pool-
varmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip som europæisk 
varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter poolvarmepumper. 
Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV – et uafhængigt testinstitut. 
Der findes ingen standard til energiklassifikation (A,B,C) af poolvarmepumper i Europa. 

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret pool med 
overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende poolbeskyttelse. 
Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj - sep., hvilket er en normal 
poolsæson.

3 Driftsstrøm er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ luftfugtighed 70 % 
og en pooltemperatur på 26 °C. Driftsstrømmen kan variere afhængigt af ovennævnte 
forhold.

Udendørstemperatur (°C)

Varmeeffekt [kW] Virkningsgrad (COP)

Va
rm

ee
ffe

kt
 [

kW
]

Varmeeffekt [kW] og virkningsgrad (COP) for S20
afhængigt af udendørstemperatur i henhold til NF 414

V
ir

kn
in

gs
gr

ad
 (

C
O

P)



Katalog 2018 | 18

Skara Sommarland. Foto: www.anhede.se

#1 inden for poolvarmepumper til offentlige bade

Hos Gullberg & Jansson er vi førende leverandør i Norden  
af poolvarmepumper til offentlige og kommercielle bade,  

som er tilpasset til nordiske klimaforhold. 
Vi har et højt service- og vidensniveau samt markedets  
bredeste sortiment af poolvarmepumper med effekter  

fra 31-96 kW.

Poolvarmepumper til offentlige 
og kommercielle bade

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 960 kW. 
Energibesparelsen nåede op på cirka 75 %, hvor investeringen har tjent sig hjem på cirka 1,5 år.
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1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemp. på 15 °C, relativ 
luftfugtighed 70 % og en pooltemp. på 26 °C i overensstemmelse med fransk pool-
varmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip som europæisk 
varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter poolvarmepumper. 
Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV – et uafhængigt testinstitut. 
Der findes ingen standard til energiklassifikation (A,B,C) af poolvarmepumper i Europa.

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret pool med 
overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende poolbeskyttelse. Mo-
dellerne er primært beregnet til brug i perioden maj-sep., hvilket er en normal poolsæson.

3 Driftsstrøm er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ luftfugtighed 70 % 
og en pooltemperatur på 26 °C. Driftsstrømmen kan variere afhængigt af ovennævnte 
forhold.

•  Specielt beregnet til større private, offentlige  
 eller kommercielle badeanlæg
•  V-serien til offentlige bade reducerer opvarmningsomkostningerne  
 med 70-85 % afhængigt af udendørstemperaturen og skaber  
 behagelig poolvarme til lave samlede omkostninger
•  Robust hvidlakeret stålkabinet med lodret luftudblæsning for  
 fleksibel installation
•  Elektronisk ekspansionsventil for højere effekt, virkningsgrad og  
 energieffektivitet, især ved lavere udendørstemperaturer
• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand
•  Temperaturstyret afrimningsfunktion
•  Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R410a)
• Indbygget flowvagt for sikker drift og union- eller flangekoblinger  
 for enkel installation
• Samtlige poolvarmepumpemodeller er i 3-faseudførelse

V-serien til offentlige bade
Poolvarmepumpe til udendørs pool 

Lodret 31-96 kW, hvidlakeret stålkabinet

Miljørigtig poolvarmepumpe til offentlige og 
kommercielle badeanlæg som udendørsbade, 
vandlande, campinger, hoteller, spa- og wellness-
centre etc. 

2 års materialegaranti og 3 års materialegaranti 
på kompressoren.

Model V80-3P V130-3P V250-3P
Varmeeffekt1 kW 31 46 96

Opvarmningskapacitet2 m³ 100 - 200 150 - 300 300 - 600

Indgående effekt kW 7,0 9,3 20,0

Driftstrøm3 A 12,9 17,2 36,6

Driftsspænding 400 V 3N 400 V 3N 400 V 3N

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

Virkningsgrad, COP 4,5 4,9 4,8

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

Kompressor Scroll x 2

Ekspansion Elektronisk ekspansionsventil

Varmeveksler Titanvarmeveksler 

Ventilatormotor Vekselstrømsmotor 

Kabinet Hvidlakeret stålkabinet

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

Vandtilslutning mm 63 63 DIN 110

Nominelt vandflow m³/h 13,0 19,0 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. cirkapris (inkl. moms) DKK 79.900,- 89.900,- 159.900,-

V80-3P hhv. V130-3P

Vi har flere referenceanlæg i Norden.  
Kontakt os for teknisk rådgivning på

sales@gullbergjansson.dk eller +46 42 311 15 00.

V250-3P
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Gullberg & Jansson tilbyder også en del populært tilbehør 
til poolvarmepumper. 

Tilbehør til poolvarmepumper

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

Jordstativ er et anbefalet tilbehør, som bidrager til at beskytte 
poolvarmepumpen mod løv, snavs, isdannelse etc.  
Jordstativet er 250 mm højt.

Findes i to modeller, GJWB-520 og GJWB-580. Husk, at montering 
af vægkonsol kan lede vibrationer fra poolvarmepumpen videre til 
huset. Derfor bør de ikke monteres på fx soveværelsesvægge.

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

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. 

Modelbetegnelse
 

GJPACW-DPK

Vejl. cirkapris (inkl. moms), DKK 765,-

Gullberg & Jansson tilbyder også en del populært tilbehør 
til poolvarmepumper. 

Modelbetegnelse GJFB-250L

Poolvarmepumpemodeller P20, P30, Q12, Q15, Q20, Q30, 
Q30-3P, V15, V20, V30, V30-3P, V40, 
V40-3P, V60, V60-3P, X15, X20, 
S15-OU, S20-OU, S30-OU, 
S30-3P-OU

Vejl. cirkapris (inkl. moms), DKK 950,-

Modelbetegnelse GJWB-520 GJWB-580

Poolvarmepumpemodeller P08, P12, P15, P20, P30,
Q12, Q15, S15-OU

Q20, Q30, Q30-3P, 
S20-OU, S30-OU,  
S30-3P-OU

Vejl. cirkapris (inkl. moms), 
DKK

550,- 845,-

Rengøringsspray (anbefales)

Vejl. cirkapris (inkl. moms), DKK 135,-

Modelbetegnelse GJPACW-BPK-50

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

Vejl. cirkapris (inkl. moms), DKK 1.150,-

Jordstativ (anbefales)

Vægkonsol

Bypass-sæt (anbefales)

Displaypakke
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Gullberg & Jansson tilbyder prisrimelige  
og veldesignede pooltage af høj kvalitet. 

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 Nova Comfort med klar plast.

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

Forlæng badesæsonen, gør vedligeholdelsen lettere 
og spar energi

Med et skyde-pooltag forlænger du badesæsonen for din 
udendørspool og får desuden en ekstra opvarmningskilde 
med i købet (på en solskinsdag kan temperaturen stige hele 
6–8 grader!). Når vejret er mindre gunstigt, bader du under 
taget, og når solen titter frem, kan du nemt skyde hele 
pooltaget* væk, så du bader under åben himmel.
 Andre fordele ved vores pooltage er mindsket energi-
forbrug 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 prisrimelige og veldesignede pooltage af høj kvalitet. 
Vi tilbyder både et standardsortiment med pooltage, der 
leveres i en boks som byggesæt samt et specialsortiment 
med pooltage, som leveres efter mål i færdigmonterede 
sektioner 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 takket være robuste 
konstruktioner, forstærkede aluminiumprofiler og paneler 
med UV-beskyttelse på begge sider. Den forventede levetid 
for vores pooltage er med korrekt vedligeholdelse cirka 
25-30 år.
 Samtlige modeller har bløde, behagelige linjer, og vi har 
været omhyggelige med detaljerne. Vi har tilstræbt i størst 
mulig udstrækning at skjule nitter og rustfri skruer, og vi har 
stabile løsninger til udsatte funktioner som låse og hængsler.
 Vores to eksklusive standardserier af pooltage, Nova 
Comfort (findes med både aluminium og antracitgrå 
profiler) og Stella Comfort, er udformet til at passe til alle 
standardpools, både med og uden kant.
 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.

Låsbare og børnesikre pooltage med nøgle

Nova Comfort og Stella Comfort er udviklet af Gullberg & 
Jansson i nært samarbejde med en af de førende europæiske 
pooltagsproducenter.
 Samtlige pooltage fra Gullberg & Jansson er certificerede  
og godkendt iht. fransk sikkerheds og kvalitetsstandard** 
og er omfattet af tre års 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

Billedet viser Nova Comfort med antracitgrå profiler og klar plast.
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Børnesikkert pooltag – automatisk 
sektionslåsning med nøgle

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

Nova Comfort findes i  
aluminium eller antracitgråt 
og fås i syv standardstørrelser.

Nova Comfort i antracitgråt 
findes i alle størrelser med 
undtagelse af 3,5x8,5 m og 
5x10 m. 

Pooltage  Nova Comfort – Lav taghøjde
Forskydeligt pooltag – Aluminium eller antracitgråt

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

Nova Comfort passer til alle standardpools, både med og uden 
poolkant. Modelserien er meget populær og opfylder alle krav, 
som man kan stille til et pooltag med elegant design og robust 
konstruktion. Nova Comfort-serien findes i syv standard- 
størrelser, men kan også bestilles efter mål mod pristillæg.
 Nova Comfort er et børnesikkert pooltag med lås, og 
modelserien passer særlig godt til dem, der er ude efter et lavt 
og stilrent pooltag, som ikke optager for stor plads i haven. 
Trods den lave højde er der masser af plads til, at du kan 
svømme under taget.
 Nova Comfort har automatisk sektionslåsning, hvilket bety-
der, 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 skydedør, som kan mon-
teres på valgfri side (venstre eller højre) og aftagelig front- og 
baggavl4.
 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.

Farvevalg profiler 44/40 mm sølveloxerede (aluminium) eller antracitgrå (RAL 7016)
Skinner Ekstra flade komfortskinner, højde kun 12 mm, sølveloxerede (aluminium) 
Panelvalg Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 6 mm), eller klar plast (PC*, 3 mm) 
Låseanording Automatisk sektionslåsning med nøgle 
Dørløsning Skydedør på valgfri side og aftagelige front- og baggavle, undtagen på 5x10 
m, som har faste gavle
Garanti 3 års materialegaranti

Tilvalg Forlængerskinner 320 cm, 
til 3/4/5 stk. sektioner: 3.650/4.495/5.345 DKK
Gavldør (med forstærket frontgavl): 7.490 DKK 
Leveringsform
Leveringen sker enten ved, at emballagen brydes, og hver enkelt del læsses af manuelt af 
modtageren, eller kassen læsses af hel ved hjælp af en kranbil. Nova Comfort i færdigmon-
terede sektioner leveres altid med kranvogn for at undgå transportskader.  
* PC: Polycarbonatplast

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, i aluminium eller antracitgråt, er vores eksklusive standardserie
til pooltage med lav taghøjde udstyret med automatisk sektionslåsning og ekstra flade komfortskinner.

Pooltagsmodel (til forskellige pool-
størrelser)

Indvendigt mål*  
– B x L (cm)

Udvendigt mål  
– B x L x H (cm)

Antal 
sektioner 

Vejl. cirkapris inkl. 
moms, (DKK)5

Færdigmont. sektioner 
mod pristillæg, (DKK)

Nova Comfort 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 80 cm 3 stk. 34.900,- 8.900,-

Nova Comfort 3x6 m, klar plast 378 x 666 cm 416 x 670 x 80 cm 3 stk. 42.900,- 8.900,-

Nova Comfort 3x7,5 m, kanalplast1 378 x 816 cm 430 x 820 x 86 cm 4 stk. 53.900,- 10.900,-

Nova Comfort 3x7,5 m, klar plast1 378 x 816 cm 430 x 820 x 86 cm 4 stk. 61.900,- 10.900,-

Nova Comfort 3,5x7 m, kanalplast 428 x 766 cm 480 x 770 x 90 cm 4 stk. 57.900,- 10.900,-

Nova Comfort 3,5x7 m, klar plast 428 x 766 cm 480 x 770 x 90 cm 4 stk. 65.900,- 10.900,-

Nova Comfort 3,5x8,5 m, kanalplast2 428 x 916 cm 480 x 920 x 90 cm 4 stk. 68.900,- 10.900,-

Nova Comfort 3,5x8,5 m, klar plast2 428 x 916 cm 480 x 920 x 90 cm 4 stk. 76.900,- 10.900,-

Nova Comfort 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 95 cm 4 stk. 61.900,- 10.900,-

Nova Comfort 4x8 m, klar plast 479 x 866 cm 530 x 870 x 95 cm 4 stk. 69.900,- 10.900,-

Nova Comfort 4x10 m, kanalplast3 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 101 cm 5 stk. 80.900,- 14.900,-

Nova Comfort 4x10 m, klar plast3 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 101 cm 5 stk. 88.900,- 14.900,-

Nova Comfort 5x10 m, kanalplast4 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 108 cm 5 stk. 88.900,- 14.900,-

Nova Comfort 5x10 m, klar plast4 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 108 cm 5 stk. 103.900,- 14.900,-

* Det indv. 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 romersk trappe

4) Nova Comfort 5x10 m har faste gavle, mens de øvrige Nova Comfort-modeller har aftagelige 
gavle, da disse er lettere at tage af for mindre modeller.
5) Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit tilbud fra en 
forhandler.  
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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) Pooltag Stella Comfort 4x10 m kan fx anvendes til 4x8 m pool med romersk trappe
2) Stella Comfort 5x10 m har har faste gavle, mens de øvrige Stella Comfort-modeller har aftagelige  
    gavle, da disse er lettere at tage af for mindre modeller.
3) Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit tilbud fra en forhandler. 

Pooltage  Nova Comfort – Lav taghøjde
Forskydeligt pooltag – Aluminium eller antracitgråt

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

Stella Comfort er et naturligt valg for dem, der vil bade under 
taget, når vejret er dårligt. Stella Comfort passer til alle stan-
dardpools, både med og uden poolkant. Stella Comfort-serien 
findes i fire standardstørrelser, men kan også bestilles efter mål 
mod pristillæg.
 Stella Comfort er et børnesikkert pooltag med lås, og 
modelserien har præcis som Nova Comfort-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 pool-
taget 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 komfortskinner, 
som er behagelige at gå på med en højde på kun 12 mm.
 Stella Comfort har som standard skydedør, som kan mon-
teres på valgfri side (venstre eller højre) og aftagelig front- og 
baggavl2.
 Stella Comfort leveres i en kasse 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 profiler 44/40 mm sølveloxerede  (aluminium)
Skinner Ekstra flade komfortskinner, højde kun 12 mm, sølveloxerede (aluminium)
Panelvalg Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 6 mm), eller klar plast (PC*, 3 mm) 
Låseanording Automatisk sektionslåsning med nøgle
Dørløsning Skydedør på valgfri side og aftagelige front- og baggavle, undtagen på 
5x10 m, som har faste gavle
Garanti 3 års materialegaranti

Tilvalg Forlængerskinner 320 cm, 
til 3/4/5 stk. sektioner: 3.650/4.495/5.345 DKK
Gavldør (med forstærket frontgavl): 7.490 DKK 
Leveringsform
Leveringen sker enten ved, at emballagen brydes, og hver enkelt del læsses af 
manuelt af modtageren, eller kassen læsses af hel ved hjælp af en kranbil. Stella 
Comfort i færdigmonterede sektioner leveres altid med kranvogn for at undgå 
transportskader.  

* PC: Polycarbonatplast

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.

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

Pooltagsmodel (til forskellige 
poolstørrelser)

Indvendigt mål*  
– B x L (cm)

Udvendigt mål  
– B x L x H (cm)

Antal 
sektioner 

Vejl. cirkapris inkl. 
moms, (DKK)3

Færdigmont. sektioner 
mod pristillæg, (DKK)

Stella Comfort 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 128 cm 3 stk. 46.900,- 8.900,-

Stella Comfort 3x6 m, klar plast 378 x 666 cm 416 x 670 x 128 cm 3 stk. 54.900,- 8.900,-

Stella Comfort 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 162 cm 4 stk. 69.900,- 10.900,-

Stella Comfort 4x8 m, klar plast 479 x 866 cm 530 x 870 x 162 cm 4 stk. 78.900,- 10.900,-

Stella Comfort 4x10 m, kanalplast1 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 168 cm 5 stk. 93.900,- 14.900,-

Stella Comfort 4x10 m, klar plast1 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 168 cm 5 stk. 103.900,- 14.900,-

Stella Comfort 5x10 m, kanalplast2 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 194 cm 5 stk. 99.900,- 14.900,-

Stella Comfort 5x10 m, klar plast2 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 194 cm 5 stk. 112.900,- 14.900,-

Stella Comfort-serien er vores eksklusive standardserie til pooltage med normal taghøjde,
udstyret med automatisk sektionslåsning og ekstra flade komfortskinner.
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Fordele og ulemper ved kanalplast

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 altid af os som 
låseanordning, da det forenkler den daglige anvendelse af 
pooltaget og gør det betydeligt nemmere at låse pooltaget 
op og i efter behov.

Automatisk 
sektionslåsning 
anbefales altid

Vælg kanalplast...
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Billedet viser et Stella Polaris med kanalplast bestilt efter mål.

Kanalplast giver naturlig beskyttelse mod indsyn for dem, der vil 
bade under pooltaget. Eventuelle ridser ses ikke lige så tydeligt, 
og indkøbsprisen 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.dk, 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, polycarbonat. 

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

6 mm kanalplast ................................................................ 3,6 W/m2K 
8 mm kanalplast: ............................................................... 3,3 W/m2K 
10 mm kanalplast .............................................................. 3,0 W/m2K 
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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 forringe udsynet. Pooltage i klar plast giver dig 
fri lysindstråling og øger effekten af din eventuelle poolbelysning. 
Det smelter fint 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, polycarbonat.

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

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

Vi tåler nærmere granskning!

... eller vælg klar plast

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

Det udbygningsbare skinnesystem er permanent vindsikret. Hjul med 
støvtætte kuglelejer i specialstål for at minimere rullemodstanden.

Nova Comfort og Stella Comfort er udstyret med ekstra flade komfort-
skinner, som er behagelige at gå på med en højde på kun 12 mm.
Forlængerskinner som gør, at du kan skyde pooltaget forbi hele poolen og 
er et anbefalet tilvalg.

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”

Billedet viser Nova Comfort med klar plast.
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I vores specialsortiment finder du en stor variation af pooltage.
Vores pooltage i specialsortimentet leveres altid  

i færdigmonterede sektioner.
Samtlige pooltage har 5 års  

materialegaranti.

Pooltage – Specialsortiment

Billedet viser Alva med klar plast.
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I vores specialsortiment finder du en stor variation af pooltage.
Vores pooltage i specialsortimentet leveres altid  

i færdigmonterede sektioner.
Samtlige pooltage har 5 års  

materialegaranti.

Pooltage bestilt efter mål med stor valgfrihed

Vi har 10 forskellige pooltagsmodeller at vælge imellen i vores 
specialsortiment. De kan alle bestilles efter mål, så pooltaget 
passer til netop dine forudsætninger. Du kan også vælge 
mellem forskellige farver på profilerne, som enten normalt 
lakerede eller matlakerede, afhængigt af pooltagsmodel. 
Samtlige RAL-farver kan bestilles mod pristillæg. Vores 
pooltage, som bestilles efter mål, leveres i færdigmonterede 
sektioner for endnu nemmere installation.

Vores store hit i specialsortimentet er Leia, et lavt, 
eksklusivt pooltag, der kan bestilles kun med skinne 
på den ene side og hjul på anden side.

Låsbare og børnesikre pooltage med nøgle

Samtlige pooltage i specialsortimentet er certificerede og 
godkendt iht. fransk sikkerheds- og kvalitetsstandard*  

og er omfattet af 5 års materialegaranti. Samtlige 
pooltagsmodeller fra Gullberg & Jansson er låsbare og 
børnesikre. De kan hurtigt låses op med nøgle og opfylder 
lovens krav til børnesikkerhed. 

Leveringsform

Vores pooltage, der er bestilt efter mål, leveres altid med en 
kranbil for at undgå transportskader.

Omkostningsfrit tilbud 

Lad en af vores forhandlere hjælpe dig med at finde den bedste 
pooltagsmodel 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 
+46 42 311 15 00 så hjälper vi dig.

Gullberg & Janssons mest populære pooltage bestilt efter mål i specialsortimentet  
er alle udstyret med ekstra flade komfortskinner med en højde på kun 12 mm.

Alva med klar plast Leia med klar plast

Leia med klar plast Stella Comfort med klar plast

* 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.

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

Leia
Lavt eksklusivt pooltag – bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner1

Leia er et lavt, eksklusivt pooltag, der smelter fint ind i dit 
poolmiljø. Trods den lave højde fra kun 54 cm kan man 
sagtens svømme under taget.
 En fordel ved Leia er, at det kan bestilles kun med skinne 
på den ene side og hjul på anden side. Sektionerne er da 
sammenføjet til hinanden, og pooltaget kan ikke være åbent 
fx kun på midten, hvilket det derimod kan, hvis det bestilles 

med skinner på begge sider. Leia kan bestilles med skydedør 
på valgfri side af den største sektion.
 Leia udstyres altid med klar plast, 4 mm (PC) og har 
ekstra flade komfortskinner med en højde på kun 12 mm.
 Leia har automatisk sektionslåsning med nøgle, så 
pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt.

Leia er et lavt, eksklusivt pooltag, der kan bestilles  
kun med skinne på den ene side og hjul på anden side.

Leia med matlakerede, antracitgrå profiler, paneler i klar plast og skinne på kun den ene side af pooltaget.

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

1) Leia leveres i færdigmonterede sektioner bortset fra front- og  
    baggavlen, som skal monteres på stedet.
2) Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til 
    omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.

*  PC: Polycarbonatplast
** For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre  
    fastmonterede genstande

Specifikationer
Udvendigt mål på pooltag
• Bredde: 350-625 cm 
• Længde: 625-1270 cm 
• Højde: fra 54 cm 
• Profiler: 95/54 mm profiler normalt lakeret i aluminiumgråt  
   (RAL 9007), aluminiumhvidt (RAL 9006), hvidt (RAL 9010)  
   eller matlakerede profiler i antracitgråt (RAL 7016) uden   
   pristillæg. 
• Skinner:  Sølveloxerede (aluminium), ekstra flade komfortskinner, 
   højde 12 mm 
• Paneler:  Klar plast (PC* 4 mm) 
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle 

Tilvalg 
• Forlængerskinner (anbefales): Valgfri længde 
• Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver 
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion 
• Opklappelig gavl:  180 mm opklappelig frontgavl med gummikant**  

Priseksempel: inkl. færdigmonterede sektioner, skydedør og forlængerskinner

Indvendige mål Panelvalg Vejl. cirkapris (inkl. moms)2

3,20x6,20x0,60 m klar plast 77.973,- 

3,70x7,20x0,62 m klar plast 102.798,- 

4,20x8,20x0,68 m klar plast 107.644,-

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

Alva
Markedets laveste pooltage – bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner1

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

Leia
Lavt eksklusivt pooltag – bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner1

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

Alva
Markedets laveste pooltage – bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner1

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 laveste 
pooltag med en højde fra kun 39 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. 
En fordel ved Alva er, at det kan bestilles kun med skinne 
på den ene side og hjul på anden side. Sektionerne er da 

sammenføjet til hinanden, og pooltaget kan ikke være åbent  
fx kun på midten, hvilket det derimod kan, hvis det bestilles 
med skinner på begge sider.
 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 pool-
taget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt.

Alva er markedets laveste pooltag med en højde  
fra kun 39 cm. Alva kan bestilles kun med skinne på den ene side  
og hjul på anden side.

Alva med matlakerede, antracitgrå profiler, paneler i klar plast og skinne på kun den ene side af pooltaget.

*  PC: Polycarbonatplast
** For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre  
    fastmonterede genstande

1) Alva leveres i færdigmonterede sektioner bortset fra front- og  
    baggavlen, som skal monteres på stedet.
2) Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til 
    omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.

Specifikationer
Udvendigt mål på pooltag
• Bredde:  350-625 cm 
• Længde:  625-1272 cm
• Højde:  fra 39 cm
• Profiler:  95/54 mm profiler normalt lakeret i aluminiumgråt (RAL   
  9007), aluminiumhvidt (RAL 9006), hvidt (RAL 9010) eller   
  matlakerede profiler i antracitgråt (RAL 7016) uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxerede (aluminium), ekstra flade komfortskinner,  
  højde 12 mm
• Paneler:  Klar plast (PC* 4 mm)
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinner (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver
• Døralternativer:  Intet behov til dette pooltag
• Opklappelig gavl: 180 mm opklappelig frontgavl med gummikant**

Priseksempel: inkl. færdigmonterede sektioner og forlængerskinner

Indvendige mål Panelvalg Vejl. cirkapris (inkl. moms)2

3,20x6,20x0,39 m klar plast 73.487,- 

3,70x7,20x0,49 m klar plast 98.587,- 

4,20x8,20x0,50 m klar plast 103.433,-
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Nova Comfort
Bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner

Specifikationer
Udvendigt mål på pooltag
• Bredde:  350-575 cm 
• Længde:  600-1400 cm
• Højde:  82-99 cm
• Profiler:  44/40 mm sølveloxerede (aluminium) eller normalt  
  lakerede i antracitgråt (RAL 7016) eller hvidt (RAL 9010)  
  uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxerede (aluminium), ekstra flade komfortskinner,  
  højde 12 mm
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 6 mm),  
  eller klar plast (PC*, 3 mm) mod pristillæg
• Låseanordning:  Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinner (anbefales):  Valgfri længde
• Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion,  
   gavldør (front og/eller bag)
• 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)
 

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-serien kan udformes, så det passer til en 
pool både med og uden romersk trappe. Nova Comfort har 
automatisk sektionslåsning og en ekstra flad komfortskinne 
med en højde på kun 12 mm.
 Nova Comfort bestilt efter mål har forstærkede gavle 
sammenlignet med Nova Comfort-serien i kasse.

Nova Comfort kan bestilles med sølvereloxerede (alu-
minium), normalt lakerede antracitgrå eller hvide profiler 
uden pristillæg.
Nova Comfort kan bestilles med skydedør på valgfri side 
af den største sektion, gavldør (front og/eller bag) samt 
aftagelig front- og/eller baggavl.

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

Nova Comfort med normalt lakerede antracitgrå profiler og paneler i klar plast med opklappelig gavl som tilvalg.

Priseksempel: inkl. færdigmonterede sektioner, skydedør og forlængerskinner

Indvendige mål Panelvalg Vejl. cirkapris (inkl. moms)1

3,20x6,20x0,77 m kanalplast eller klar plast 61.765,- hhv. 71.210,-

3,70x7,20x0,79 m kanalplast eller klar plast 90.412,- hhv. 101.834,-

4,20x8,20x0,89 m kanalplast eller klar plast 95.345,- hhv. 105.199,-

*  PC: Polycarbonatplast
** For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre  
    fastmonterede genstande

1) Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til  
    omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.
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Nova Comfort
Bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner

Stella Comfort
Bestilles efter mål 

Leveres i færdigmonterede sektioner

Specifikationer
Udvendigt mål på pooltag
• Bredde:  350-575 cm 
• Længde:  600-1400 cm
• Højde:  115-175 cm
• Profiler:  44/40 mm sølveloxerede (aluminium) eller normalt  
  lakerede i antracitgråt (RAL 7016) eller hvidt (RAL 9010)  
  uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxerede (aluminium), ekstra flade komfortskinner,  
  højde 12 mm
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 6 mm),  
  eller klar plast (PC*, 3 mm) mod pristillæg
• Låseanordning:  Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinner (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion,  
   gavldør (front og/eller bag)
• 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)

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-serien kan udformes, så det fx passer til en 
pool både med og uden romersk trappe. Stella Comfort har 
automatisk sektionslåsning og en ekstra flad komfortskinne 
med en højde på kun 12 mm.
Stella Comfort bestilt efter mål har forstærkede gavle sam-
menlignet med Stella Comfort-serien i kasse.

Stella Comfort kan bestilles med sølvereloxerede (aluminium), 
normalt lakerede antracitgrå eller hvide profiler uden pris-
tillæg.
Stella Comfort kan bestilles med skydedør på valgfri side af 
den største sektion, gavldør (front og/eller bag) samt aftagelig 
front- og/eller baggavl.

Kan du lide pooltage i standardserien Stella Comfort, men vil have det i andre mål end standardmålene? 
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.

Priseksempel: inkl. færdigmonterede sektioner, skydedør og forlængerskinner

Indvendige mål Panelvalg Vejl. cirkapris (inkl. moms)1

3,20x6,20x1,14 m kanalplast eller klar plast 70.187,- hhv. 80.709,-

3,70x7,20x1,24 m kanalplast eller klar plast 90.412,- hhv. 101.834,-

4,20x8,20x1,50 m kanalplast eller klar plast 98.296,- hhv. 108.161,-

*  PC: Polycarbonatplast
** For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre  
    fastmonterede genstande

1) Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til  
    omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.
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Nova Polaris
Særlig robust og elegant pooltag – bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner

Specifikationer
Udvendigt mål på pooltag
• Bredde: 350-700 cm 
• Længde: 600-1400 cm
• Højde: 82-103 cm
• Profiler: 54/40 mm profiler normalt lakeret i aluminiumgråt  
  (RAL 9007), aluminiumhvidt (RAL 9006), antracitgråt   
  (RAL 7016) eller hvidt (RAL 9010) uden pristillæg
• Skinner: Sølveloxerede (aluminium), ekstra flade
  komfortskinner, højde 12 mm1

• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 8 mm),  
  eller klar plast (PC*, 4 mm)
• Låseanordning:  Automatisk sektionslåsning med nøgle1

Tilvalg 
• Forlængerskinner (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion,  
   gavldør (front og/eller bag)
• 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)

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 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 fås i kanalplast 8 mm eller klar plast i 4 mm mod 
pristillæg.

Nova Polaris kan udformes, så det fx passer til en pool både 
med og uden romersk trappe. Nova Polaris har ekstra flade 
komfortskinner med en højde på kun 12 mm1.
 Nova Polaris har automatisk sektionslåsning med nøgle, 
så pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt1.

Nova Polaris er for dem, der søger  
et særlig robust og elegant pooltag. 

Nova Polaris med normalt lakerede antracitgrå profiler og paneler i klar plast.

*  PC: Polycarbonatplast
** For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre  
    fastmonterede genstande

Priseksempel: inkl. færdigmonterede sektioner, skydedør og forlængerskinner

Indvendige mål Panelvalg Vejl. cirkapris (inkl. moms)2

3,20x6,20x0,77 m kanalplast eller klar plast 66.633,- resp. 76.843,-

3,70x7,20x0,79 m kanalplast eller klar plast 99.537,- resp. 108.700,-

4,20x8,20x0,89 m kanalplast eller klar plast 103.358,- resp. 114.041,-

 

1) Ved særligt store pooltagsstørrelser udstyres Nova Polaris med flade 
    komfortskinner, højde 20 mm, samt med manuel sektionslåsning 
2) Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til  
    omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.
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Nova Polaris
Særlig robust og elegant pooltag – bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner

Stella Polaris
Særlig robust og elegant pooltag – bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner

Specifikationer
Udvendigt mål på pooltag
• Bredde:  350-800 cm
• Længde:  600-1400 cm
• Højde:  115-180 cm
• Profiler: 54/40 mm profiler normalt lakeret i aluminiumgråt  
  (RAL 9007), aluminiumhvidt (RAL 9006), antracitgråt   
  (RAL 7016) eller hvidt (RAL 9010) uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxerede (aluminium), ekstra flade komfortskinner,  
   højde 12 mm1

• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 8 mm),  
   eller klar plast (PC*, 4 mm)
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle1

Tilvalg 
• Forlængerskinner (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion,  
   gavldør (front og/eller bag)
• 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)

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 normalt lakerede profiler i selvvalgt teglbrun farve, paneler i klar plast og med opklappelig gavl som tilvalg.

Stella Polaris er for dem, der søger 
et særlig robust og elegant pooltag.  

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

Stella Polaris kan udformes, så det fx passer til en pool både 
med og uden romersk trappe. Stella Polaris har ekstra flade 
komfortskinner med en højde på kun 12 mm.
 Stella Polaris har automatisk sektionslåsning med nøgle, 
så pooltaget kan åbnes og lukkes hurtigt og nemt1.

*  PC: Polycarbonatplast
** For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre  
    fastmonterede genstande

Priseksempel: inkl. færdigmonterede sektioner, skydedør og forlængerskinner

Indvendige mål Panelvalg Vejl. cirkapris (inkl. moms)2

3,20x6,20x1,14 m kanalplast eller klar plast 75.712,- hhv. 87.063,-

3,70x7,20x1,24 m kanalplast eller klar plast 99.537,- hhv. 108.700,-

4,20x8,20x1,50 m kanalplast eller klar plast 106.556,- hhv. 117.272,-

1) Ved særligt store pooltagsstørrelser udstyres Stella Polaris med flade 
    komfortskinner, højde 20 mm, samt med manuel sektionslåsning 
2) Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til  
    omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.
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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
Lavt, elegant pooltag – bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner

Specifikationer
Udvendigt mål på pooltag
• Bredde:  350-500 cm 
• Længde:  600-1400 cm
• Højde:  58-69 cm
• Profiler:  54/40 mm profiler normalt lakeret i aluminiumgråt  
    (RAL 9007), aluminiumhvidt (RAL 9006), antracitgråt  
    (RAL 7016) eller hvidt (RAL 9010) uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxerede (aluminium), ekstra flade komfortskinner,
    højde 12 mm
• Paneler:  Klar plast (PC* 4 mm)
• Låseanordning: Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinner (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion,  
   gavldør (front og/eller bag)
• 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)

Emporia er et af vores laveste pooltage med en højde fra 
kun 58 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 smelter fint ind i din have.

Emporia med normalt lakerede antracitgrå profiler og paneler i klar plast.

*  PC: Polycarbonatplast
** For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre  
    fastmonterede genstande

Priseksempel: inkl. færdigmonterede sektioner, skydedør og forlængerskinner

Indvendige mål Panelvalg Vejl. cirkapris (inkl. moms)1

3,20x6,20x0,58 m klar plast 81.334,- 

3,70x7,20x0,60 m klar plast 115.431,- 

4,20x8,20x0,68 m klar plast 121.106,- 

1) Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til  
    omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.
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S p e c i a l s o r t i m e n t

Emporia
Lavt, elegant pooltag – bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner

*  PC: Polycarbonatplast
** For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre  
    fastmonterede genstande

Priseksempel: inkl. færdigmonterede sektioner, skydedør og forlængerskinner

Indvendige mål Panelvalg Vejl. cirkapris (inkl. moms)1

3,20x6,20x0,94 m klar plast 81.334,- 

3,70x7,20x1,05 m klar plast 115.431,- 

4,20x8,20x1,05 m klar plast 121.106,- 

Emporia XL
Lavt pooltag – bestilles efter mål

Leveres i færdigmonterede sektioner

Specifikationer
Udvendigt mål på pooltag
• Bredde:  350-550 cm 
• Længde:  600-1400 cm
• Højde:  100-120 cm
• Profiler:  54/40 mm profiler normalt lakeret i aluminiumgråt  
    (RAL 9007), aluminiumhvidt (RAL 9006), antracitgråt  
    (RAL 7016) eller hvidt (RAL 9010) uden pristillæg
• Skinner:  Sølveloxerede (aluminium), ekstra flade komfortskinner,  
    højde 12 mm
• Paneler:  Klar plast (PC* 4 mm)
• Låseanordning:  Automatisk sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Forlængerskinner (anbefales): Valgfri længde
• Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side af den største sektion,  
   gavldør (front og/eller bag)
• 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)

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 udstyres altid med klar plast, 4 mm (PC).
 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.

EEmporia XL med normalt lakerede aluminiumhvide profiler og paneler i klar plast.

1) Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til  
    omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.
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S p e c i a l s o r t i m e n t

Vega
Rummeligt pooltag med fast installation – bestilles efter mål

Monteres altid på stedet

Specifikationer
Udvendigt mål på pooltag
• Bredde:  550-1000 cm 
• Længde:  Fra 859 cm
• Højde:  257-277 cm
• Profiler:  54/40 mm profiler normalt lakerede i antracitgråt  
   (RAL 7016) eller hvidt (RAL 9010) 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.  
   Loftspanelerne er altid af dobbeltvægget kanalplast.
• Låseanordning: Fast installation med døre som kan låses

Tilvalg
• Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver
• Døralternativer:  Skydedør på valgfri side, skydedør bag,  
   harmonikadør fortil
• Øvrigt:  Halvcirkelformet atrium i den ene ende

*   PC: Polycarbonatplast

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

Vega er en fastmonteret, ikke-forskydelig model, men hele 
sidepartiet kan åbnes i op til to meters højde.
Vega er et pooltag, der er specielt tilpasset til offentlige og 

kommercielle badeanlæg som udendørsbade, campinger, 
hoteller, spa- og wellness-centre.

Vega er et rummeligt pooltag  
med fast installation.

Vega med profiler i antracitgråt, sidepaneler i klar plast og loftspaneler i kanalplast.

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

Priseksempel

Få et gratis tilbud fra en af vores 
forhandlere



Katalog 2018 | 39

Vega
Rummeligt pooltag med fast installation – bestilles efter mål

Monteres altid på stedet

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

Specifikationer
Udvendigt mål på pooltag
• Bredde:  400-1150 cm
• Længde:  Op til 24 m
• Højde:  70-330 cm
• Profiler:  100-160 mm todelte profiler, dels i sølveloxerede  
   (aluminium), og dels normalt lakerede profiler i antracitgråt  
   (RAL 7016) eller hvidt (RAL 9010) uden pristillæg
• Skinner:  Modellen er på hjul uden skinner
• Paneler:  Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 10 mm), eller 
   klar plast (PC*, 4 mm) mod pristillæg.
   Loftspanelerne er altid af dobbeltvægget kanalplast.
• Låseanordning: Individuel sektionslåsning med nøgle

Tilvalg 
• Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver
• Døralternativer:  Harmonikadør fortil, forskydelige lodrette sider
• Motordrift:   Med solceller, batteri og fjernbetjening.
    Anbefalet anvendelse af motordrift er i perioden  
    maj-september, hvilket er en normal poolsæson.

*   PC: Polycarbonatplast

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
Monteres altid på stedet

Afhængigt af størrelse anbefaler vi enten manuel eller 
motordrevet åbning. Atlas findes i længde op til 24 meter.

Atlas er et luksus-pooltag  
uden skinner.

Atlas med todelte, sølvelokserede og antracitgrå profiler, sidepaneler i klar plast og loftspaneler i kanalplast.

Prisexempel

Få en kostnadsfri offert från en av våra 
återförsäljare
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Gullberg & Jansson markedsfører det populære lamelcover 
Walu Roll fra det franske firma Walter.

Walu Roll er en miljørigtig, børnesikker pooloverdækning.  
Walu Roll har 3 års materialegaranti.

Lamelcovers

Billedet viser Walu Roll Axio med hvide lameller
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Lamelcovers
Walu Roll 

Walu Roll er en børnesikker, automatisk lamelcover,  
der findes i fire forskellige modeller: Walu Roll Junior,  
Walu Roll Bench, Walu Roll Axio og Walu Roll Exteo.

Walu Roll har 3 års materialegaranti og er en miljørigtig, 
børnesikker pooloverdækning, der opfylder den franske 
sikkerhedsstandard NF P 90-308.
 Walu Roll åbnes eller lukkes med nøgle, og på et par 
sekunder glider de energibesparende, luftfyldte lameller  
ud på vandoverfladen og dækker poolen hurtigt og nemt.
 Walu Roll bestilles efter poolens nøjagtige mål og kan 
tilpasses til for eksempel en trappe. 

Walu Roll har en lang levetid takket være robuste materialer 
som rustfrit stål, PVC og aluminium, som kræver et 
minimum af vedligeholdelse.
 Walu Roll kan ikke anvendes som vinteroverdækning.

Lamellerne findes i mange forskellige farver og i 
de forskellige materialer PVC*, PC** eller PC Solar. 
PC Solar-lameller øger vandtemperaturen og skaber god 
driftsøkonomi. På hver lamel sidder der tætnende tappe med 
enten vinger eller børster (tilvalg). Børsterne kan rengøre 
vandlinjen ved åbning og lukning. 

* PVC: Polyvinylchloridplast  ** PC: Polycarbonatplast

PVC-lameller 
Bredde: 75 mm, tykkelse: 14 mm

Lameller med vinger

Hvid Grå Mørkegrå Sandfarvet Lyseblå

PC-lameller eller PC Solar-lameller 
Bredde: 70 mm, tykkelse: 17 mm

PC-lameller er meget slidstærke og elegante,  
men har en højere indkøbspris end PVC-lameller.

Lameller med vinger

Transparent Aluminiumgrå Mørkegrå Blå

(PC-lamel) (PC-lamel)
(PC Solar-lamel med 
transparent overside 
og sort bund)

(PC Solar-lamel med 
blå overside og sort 
bund)
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S p e c i a l s o r t i m e n t

Walu Roll Junior

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

Modellen Junior findes i størrelser fra 3x6 til 6x14 meter. 
Pooloverdækningen er nem at installere og monteres på 
poolens ene kortside og kan monteres på både nye og 
eksisterende pools.

Det aluminiumstativ, der anvendes ved oprulning, kan fås 
lakeret i hvidt, gråt eller sandfarvet samt i valgfri RAL-farve 
mod pristillæg.
Walu Roll Junior kan ikke anvendes som vinteroverdækning.

Walu Roll Junior har en lav investeringspris og er nem at installere på både 
nye og eksisterende pools.

L a m e l c o v e r s

Walu Roll Junior kan mod pristillæg også udstyres med solcellepaneler.
I så fald kan man også bestille op til 2 meter lange skinner på begge 
sider for at kunne skude lameloverdækningen væk fra poolen.

Priseksempel: inkl. hvide, grå eller sandfarvede lameller med 
vinger. Vejl. cirkapriser (inkl. moms)

Junior 3x6 m 38.200,-  

Junior 3x7,5 m 40.700,-  

Junior 3,5x7 m 42.000,-  

Junior 3,5x8,5 m 44.900,-  

Junior 4x8 m 45.900,-  

Junior 4x10 m 50.200,-  

Junior 5x10 m 57.500,- 
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Walu Roll Junior Walu Roll Bench

Modellen Bench findes i størrelser fra 3x6 til 7x16 meter. 
Pooloverdækningen er nem at installere og monteres på 
poolens ene kortside og kan monteres på både nye og 
eksisterende pools.

Walu Roll Bench kan bestilles med ramme som standard 
eller med PVC-bænk i hvid, grå, antracitgrå, sandfarvet eller 
i hardwood mod pristillæg. 

Walu Roll Bench kan bestilles med en ramme eller en bænk,  
der smelter fint ind i dit poolmiljø.

L a m e l c o v e r s L a m e l c o v e r s

Walu Roll Bench kan også udstyres med solcellepaneler mod pristillæg.

Priseksempel: inkl. hvide, grå eller sandfarvede lameller med 
vinger. Vejl. cirkapriser (inkl. moms)

Junior 3x6 m 38.200,-  

Junior 3x7,5 m 40.700,-  

Junior 3,5x7 m 42.000,-  

Junior 3,5x8,5 m 44.900,-  

Junior 4x8 m 45.900,-  

Junior 4x10 m 50.200,-  

Junior 5x10 m 57.500,- 

Priseksempel: kun ramme inkl. hvide, grå eller sandfarvede 
lameller med vinger. Vejl. cirkapriser (inkl. moms)

Bench 3x6 m 51.700,-  

Bench 3x7,5 m 54.200,-  

Bench 3,5x7 m 55.500,-  

Bench 3,5x8,5 m 58.400,-  

Bench 4x8 m 59.400,-  

Bench 4x10 m 63.800,-  

Bench 5x10 m 77.900,- 
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S p e c i a l s o r t i m e n t

Walu Roll Axio og Walu Roll Exteo

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

Walu Roll Axio og Walu Roll Exteo findes i størrelser fra 
3x6 til 8x19 meter og monteres nedsænket i vandet ved 
poolens ene kortside.
 Fjernbetjening fås som tilvalg.
Ved hjælp af en medfølgende bjælke bygges et dæklåg for  
at skjule lamelbeskyttelsens stativ. 

Normalt lægger man samme belægning, som man har rundt 
om poolen, over låget, men låget kan også bestilles i PVC 
eller i hardwood.
Pooloverdækningen kan ikke anvendes som vinterover-
dækning.

Den mest populære model, Walu Roll Axio, har motoren indbygget i lameloverdækningens aksel,  
mens Walu Roll Exteo har motoren i en tør kasse ved siden af poolen.

L a m e l c o v e r s

Priseksempel: inkl. hvide, grå eller sandfarvede lameller med 
vinger samt bjælke og fastgørelser til akslen og bjælke under 
kanten. Vejl. cirkapriser (inkl. moms)

Axio hhv. Exteo 3x6 m 66.100,- hhv. 60.900,-   

Axio hhv. Exteo 3x7,5 m 68.600,- hhv. 63.400,-  

Axio hhv. Exteo 3,5x7 m 70.700,- hhv. 65.600,-  

Axio hhv. Exteo 3,5x8,5 m 73.600,- hhv. 68.500,-   

Axio hhv. Exteo 4x8 m 75.400,- hhv. 70.300,-  

Axio hhv. Exteo 4x10 m 79.800,- hhv. 74.700,-  

Axio hhv. Exteo 5x10 m 88.600,- hhv. 83.600,- 

Walu Roll Axio med indbygget motor.

Walu Roll Exteo med motoren i en tør kasse.
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Walu Roll Axio og Walu Roll Exteo

L a m e l c o v e r s

Walu Lock

Walu Lock har hydraulisk motor, og PVC-dugen, der  
hviler på vandet, løber på skinner under poolens kant.
 Walu Lock passer til rektangulære pools og kan 
monteres på både nye og eksisterende pools.

Safetycover rulles ud og ind på bare et par minutter ved 
hjælp af en nøgle. 

Walu Lock kan ikke anvendes som vinteroverdækning. 
 Walu Lock bestilles altid efter mål og holder poolen 
effektivt ren for løv og snavs.
 Regnvand drænes væk fra PVC-dugen med den 
medfølgende automatiske drænpumpe.
 Walu Lock opfylder den franske sikkerhedsstandard 
NF P 90-308 og har 3 års materialegaranti.

Walu Lock fra det franske firma Walter er en børnesikker, fuldautomatisk  
hydraulisk safetycover i PVC-dug, som kan fås i størrelser op til 6x13 meter.

Walu Lock kan bestilles i en række forskellige tætte farver* 
som udelukker lys og forebygger algedannelse. 

H y d r a u l i s k  s a f e t y c o v e r

Priseksempel: inkl. skinner under kanten og nedsænket kasse. 
Vejl. cirkapriser (inkl. moms)

Walu Lock 3x6 m 76.600,-  

Walu Lock 3x7,5 m 77.700,-  

Walu Lock 3,5x7 m 77.700,-  

Walu Lock 3,5x8,5 m 78.800,-  

Walu Lock 4x8 m 78.800,-  

Walu Lock 4x10 m 81.300,-  

Walu Lock 5x10 m 85.100,- 

Blå     Grå                             Mørkblå                        Antracitgrå  

  Sand      Brun                            Emerald           Grøn

* Pooloverdækningens farve på oversiden angives, mens farven på 
  Pooloverdækningens underside kun vises med fligfarve.
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Gullberg & Jansson markedsfører meget populære safetycovers  
fra en af verdens mest innovative kvalitetsproducenter, det franske firma Walter. 

Walter var de første til at introducere Walu Pool,  
et safetycover med et patenteret system,  

hvor alle tværgående aluminiumrør og pvc-paneler er udskiftelige. 

Walu Pool er en miljørigtig, børnesikker pooloverdækning. 
Walu Pool har 3 års materialegaranti.

Safetycovers

Billedet viser Walu Pool Starlight med grå paneler.



Katalog 2018 | 47

Justerbare remme

Håndsving med udveksling

Justerbara spännband 
i rostfritt stål

Patenteret system med  
udskiftelige PVC-paneler og 
ovale aluminiumrør med  
slidbeskyttelse på undersiden

Skjulte fastgørelser i rustfrit stål, 
som passer både til trædæk og 
fliser

Ekstra fastgørelser til  
vindfølsomme områder 

Gullberg & Jansson markedsfører meget populære safetycovers  
fra en af verdens mest innovative kvalitetsproducenter, det franske firma Walter. 

Walter var de første til at introducere Walu Pool,  
et safetycover med et patenteret system,  

hvor alle tværgående aluminiumrør og pvc-paneler er udskiftelige. 

Walu Pool er en miljørigtig, børnesikker pooloverdækning. 
Walu Pool har 3 års materialegaranti.

Safetycovers

Walu Pool er et meget populært, miljørigtigt og børnesik-
kert safetycover. Walu Pool findes i to forskellige modeller:
Walu Pool Evolution og Walu Pool Starlight.
 Pooloverdækningen består af en slidstærk PVC-dug (vægt 
650 g/m²) som bæres oppe af tværgående, ovalt formede 
aluminiumrør placeret med cirka 1 meters mellemrum. 

De ovale aluminiumrør (mere bæredygtige end runde rør) 
hviler på poolkanten, hvilket gør, at der skabes en energi-
besparende og varmeisolerende luftspalte mellem PVC-
panelerne og vandoverfladen.
 Et safetycover holder poolen effektivt ren for løv og 
snavs, og PVC-panelerne er udstyret med drænhuller, så 
regnvand kan løbe af.
 Walu Pool opfylder den franske sikkerhedsstandard 
NF P 90-308 og er en pooloverdækning fremstillet efter mål 
og med 3 års materialegaranti. Walu Pool kan ikke anvendes 
som vinteroverdækning.

Walu Pool har et patenteret system, hvor alle tværgående, 
ovale aluminiumrør og PVC-paneler er let udskiftelige, hvis 
de mod forventning skulle gå i stykker. 

Walu Pool er meget nemt at bruge, og ved åbning kan det 
rulles sammen af en person på 2-3 minutter* ved hjælp af 
det medfølgende håndsving med udveksling. 
 Pooloverdækningen optager et minimum af plads  
sammenrullet ved den ene kortside af poolen.

Ved lukning trækkes pooloverdækningen ud med en  
trækline og låses med spændeklemmer.
Hurtigfastgørelser anbefales som tilvalg. 

*Når PVC-dugen er større end 50 m², behøves der to personer.

Ved åbning rulles et safetycover nemt op med det 
medfølgende håndsving.

Ved lukning trækkes et safetycover nemt ud med en trækline.

Tilvalg
 
Walu Power - motordrevet automatoprulning, som med 
et tryk på en knap ruller dit safetycover op.
Vejl. cirkapris (inkl. moms) 7.023,-

Billedet viser modellen 
Walu Pool Evolution
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S p e c i a l s o r t i m e n t

Walu Pool Evolution

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

Walu Pool Evolution passer til pools både med og uden  
trappe samt pools med eller uden skimmer og overflow. 
 Walu Pool Evolution kan bestilles i bredder op til 
5,50 meter og længder op til 11,0 meter. 
 Walu Pool Evolution får som sammenrullet safetycover  

en diameter på kun ca. 25 cm, afhængigt af pooloverdæk-
ningens længde. 
 Aluminiumrørene har en diameter på 44 mm, og  
PVC-panelernes vægt er 650 g/m². Pooloverdækningens 
gennemsnitlige vægt er 1.250 g/m².

Walu Pool Evolution har de ovale aluminiumrør placeret på oversiden af de slidstærke 
PVC-paneler, hvilket gør, at modellen passer både til rektangulære pools og til pools 
med uregelmæssig form.

S a f e t y c o v e r s

Priseksempel, vejl. cirkapris (inkl. moms)

Evolution 3,4x6,4 m 12.400,-

Evolution 3,4x7,9 m 15.200,-

Evolution 3,9x7,4 m 16.400,-

Evolution 3,9x8,9 m 19.700,-

Evolution 4,4x8,4 m 21.000,-

Evolution 4,4x10,4 m 25.900,-

Evolution 5,4x10,4 m 31.800,-

Tilvalg, vejl. cirkapris (inkl.moms)

Tillæg trappeflig, ekskl. trappefligsoverfl. 834,-

Aluminiumprofil til trappe på langside 859,-

Hurtigfastgørelser 1.086,-

Hurtigfastgørelser til trappe/stige 1.555,-

Walu Power 7.023,-

Walu Pool Evolution kan bestilles i en række forskellige tætte 
farver*, som udelukker lys og forebygger algedannelse. 

Blå     Grå                             Mørkeblå                       Antracitgrå                 

  Sand      Brun                            Emerald           Grøn

Hurtigfastgørelser, tilvalg

* Pooloverdækningens farve på 
oversiden angives, mens farven på 
pooloverdækningens underside 
kun vises med fligfarve.
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Walu Pool Evolution Walu Pool Starlight

Walu Pool Starlight passer kun til rektangulære pools, 
både med og uden trappe, og kan bestilles i bredder op til 
5,50 meter og længder op til 11,0 meter. 
 Walu Pool Starlight får som sammenrullet safetycover en 
diameter på kun ca. 25 cm, afhængigt af pooloverdækningens 
længde. 

Aluminiumrørene har en diameter på 44 mm, og 
PVC-panelernes vægt er 650 g/m². Pooloverdækningens 
gennemsnitlige vægt er 1.250 g/m².

Walu Pool Starlight har et stilrent og eksklusivt design med de ovale  
aluminiumrør placeret på undersiden af de slidstærke PVC-paneler.

S a f e t y c o v e r s S a f e t y c o v e r s

Priseksempel, vejl. cirkapris (inkl. moms)

Evolution 3,4x6,4 m 12.400,-

Evolution 3,4x7,9 m 15.200,-

Evolution 3,9x7,4 m 16.400,-

Evolution 3,9x8,9 m 19.700,-

Evolution 4,4x8,4 m 21.000,-

Evolution 4,4x10,4 m 25.900,-

Evolution 5,4x10,4 m 31.800,-

Tilvalg, vejl. cirkapris (inkl.moms)

Tillæg trappeflig, ekskl. trappefligsoverfl. 834,-

Aluminiumprofil til trappe på langside 859,-

Hurtigfastgørelser 1.086,-

Hurtigfastgørelser til trappe/stige 1.555,-

Walu Power 7.023,-

Priseksempel, vejl. cirkapris (inkl. moms)

Starlight 3,4x6,4 m 14.200,-

Starlight 3,4x7,9 m 17.500,-

Starlight 3,9x7,4 m 18.800,-

Starlight 3,9x8,9 m 22.600,-

Starlight 4,4x8,4 m 24.000,-

Starlight 4,4x10,4 m 29.800,-

Starlight 5,4x10,4 m 36.500,-

Tilvalg, vejl. cirkapris (inkl.moms)

Tillæg trappeflig, ekskl. trappefligsoverfl. 834,-

Aluminiumprofil til trappe på langside 859,-

Hurtigfastgørelser 1.086,-

Hurtigfastgørelser til trappe/stige 1.555,-

Walu Power 7.023,-

Walu Pool Starlight kan bestilles i en række forskellige tætte 
farver*, som udelukker lys og forebygger algedannelse. 

Blå     Grå                             Mørkeblå                       Antracitgrå               

  Sand      Brun                            Emerald           Grøn

Hurtigfastgørelser, tilvalg

* Pooloverdækningens farve på 
oversiden angives, mens farven 
på pooloverdækningens underside 
kun vises med fligfarve.
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Gullberg & Jansson markedsfører poolrobotter (poolstøvsugere)  
fra en af verdens største kvalitetsproducenter, det franske firma Zodiac. 

Med sin patenterede cyklonteknologi,  
sit ergonomiske design og kvalitet af højeste klasse  

har Zodiac udviklet plug & play-poolrobotter, der klarer  
din poolrengøring automatisk. 

Poolrobotter

Så snart poolrobotten sænkes ned i poolvandet, begynder den at rengøre poolbunden,  
væggene og vandlinjen. Derefter er det meget nemt at løsne og rengøre filteret,  

når det er nødvendigt. 

Den miljørigtige poolrobot fra Zodiac giver dig mere tid  
til at nyde din pool.
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Poolrobotter 
TornaX PRO-serien, CyclonX PRO-serien, Vortex PRO-serien

Modeloversigt og sammenligningstabel

Cyklonteknologi 
Patenteret teknologi til kraftig rengøring

Hvordan fungerer det?

Gullberg & Jansson markedsfører poolrobotter (poolstøvsugere)  
fra en af verdens største kvalitetsproducenter, det franske firma Zodiac. 

Med sin patenterede cyklonteknologi,  
sit ergonomiske design og kvalitet af højeste klasse  

har Zodiac udviklet plug & play-poolrobotter, der klarer  
din poolrengøring automatisk. 

Poolrobotter

Smudspartikler holdes i konstant 
bevægelse for ikke at sætte sig fast  

i og tilstoppe filteret.

Zodiacs patenterede cyklonteknologi skaber en konstant kraftig 
hvirvel (vortex) i filtret. Hvirvlen holder smudspartiklerne i 
konstant bevægelse, så de ikke risikerer at stoppe filteret til  
og forringe rengøringsprocessen. 

Så snart poolrobotten sænkes ned i poolvandet, begynder den at rengøre poolbunden,  
væggene og vandlinjen. Derefter er det meget nemt at løsne og rengøre filteret,  

når det er nødvendigt. 

Den miljørigtige poolrobot fra Zodiac giver dig mere tid  
til at nyde din pool.

TornaX PRO CyclonX 
PRO Vortex PRO

 
 

RT 2100 RT 3200 RC 4400 
RC 4401 RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500

2 års materialegaranti X X X

3 års materialegaranti X X X

Maks. poolstørrelse  
(kabellængde)

4x8 m 
(14 m kabel)

4x9 m 
(16,5 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

7x15 m 
(21 m kabel)

Kun poolbunden X X X X X

Poolbund/Vægge/Vandlinje X X X X X

Kun vandlinje X X

Ergonomisk løftesystem X X X

Smart kabelsystem X X X

4-hjulsdrift X X X

WiFi-kompatibel (iPhone/Android) X

Fjernbetjening X

Programmérbar til op til 7 dage X X X

Størrelse filterbeholder (liter) 3,0 3,0 3,7 5,0 5,0 5,0 

Indikator for fuldt filter X X X X

Transparent filterluge X X

Vægt uden kabel (kg) 5,5 5,5 9,0 9,5 9,5 9,5

Cyklonteknologi X X X X X X

Transportvogn Tilvalg Tilvalg X X X X

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) Tilvalg 7.990,- 9.990,- 13.490,- 15.490,- 15.490,-
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TornaX PRO-serien
Lille, effektiv poolrobot,  

som kan rengøre de fleste pools.

TornaX PRO, RT 2100
Rengør poolbunden 

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 6.490,-

TornaX PRO, RT 3200
Rengør poolbund, vægge  
og vandlinje

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 7.990,-
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Rengør poolbunden 
     (RT 2100)

Rengør poolbund, vægge og 
vandlinje (RT 3200)

Nemt at løsne og rengøre 
filterbeholderen

Let vægt for lettere 
håndtering

Lettilgængelig filterbeholder  

TornaX PRO, RT 2100

TornaX PRO, RT 3200

• Patenterat cyklonteknologi med konstant,  
 stærk sugekraft
• Meget lav vægt (5,5 kg) for nem håndtering
• Modellen RT 3200 har gennemskinnelig filterluge  
 for at se, hvornår det er på tide at tømme  
 filterbeholderen
• Nemt at løsne og rengøre filteret

Tilvalg
Transportvogn som tilvalg, 
vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 1.242,-

Ekstra filterbeholdere i tre størrelser:
Finfilter 60 μ, Normalfilter 100 μ eller Grovfilter 200 μ
Vejl. cirkapris (inkl. moms): 543,-/stk.

TornaX PRO er en lille, effektiv poolrobot 
som gør, at du slipper for at rengøre 
poolen manuelt.  
Model RT 2100 rengør poolbunden, mens 
model RT 3200 rengør poolbund, vægge 
og vandlinje. 

TornaX PRO

 
 

RT 2100 RT 3200

2 års materialegaranti X X

Maks. poolstørrelse  
(kabellængde)

4x8 m 
(14 m kabel)

4x9 m 
(16,5 m kabel)

Kun poolbunden X

Poolbund/Vægge/Vandlinje X

Størrelse filterbeholder (liter) 3,0 3,0 

Transparent filterluge X

Vægt uden kabel (kg) 5,5 5,5

Cyklonteknologi X X

Transportvogn Tilvalg Tilvalg

Ekstra filter Tilvalg Tilvalg

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 6.490,- 7.990,-
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CyklonX PRO-serien
Storsælgende, højeffektiv poolrobot,  

som tilbyder det bedste  
af Zodiacs patenterede teknologier.

CyclonX PRO, RC 4400 eller RC 4401  
Rengør poolbund, vægge og vandlinje

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 9.990,-
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• Patenteret cyklonteknologi med konstant, stærk  
 sugekraft
• 6 forskellige rengøringsprogrammer, inklusive  
 Deep Clean samt Quick Clean med hurtigrengøring  
 af poolbunden på kun 1 time 
• Filteret er meget nemt at løsne og rengøre med  
 patenteret Push’n’Go funktion 
• Gennemskinnelig filterluge og indikator for at se,  
 hvornår det er på tide at tømme filterbeholderen
• Model RC 4401 er specielt udviklet til glasfiber- og  
 polypropylenpools.

CyclonX PRO er en lethåndterlig 
og højeffektiv poolrobot til de fleste 
poolstørrelser og pooltyper.

Modellerne RC 4400 og RC 4401 rengør 
poolbund, vægge og vandlinje.

CyclonX PRO gør det lettere at være 
poolejer og gør, at du altid har et 
skinnende rent resultat.

Meget brugervenligt 
kontrolpanel

6 forskellige rengørings-
programmer inkl. hurtig-
program på kun 1 time

Filterbeholder med stor 
kapacitet (3,7 liter)

Smart transportvogn, 
som indgår i produktet Filterbeholder med stor 

kapacitet (3,7 liter)

Patenteret Push’n’Go-funktion 
for nemt at kunne løsne 
filterbeholderen

CyclonX PRO

 
 

RC 4400 
RC 4401

2 års materialegaranti X

Maks. poolstørrelse  
(kabellængde)

6x12 m 
(18 m kabel)

Kun poolbunden X

Poolbund/Vægge/Vandlinje X

Størrelse filterbeholder (liter) 3,7 

Indikator for fuldt filter X

Transparent filterluge X

Vægt uden kabel (kg) 9,0

Cyklonteknologi X

Transportvogn X

Ekstra filter Tilvalg

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 9.990,-

Tilvalg
Ekstra filterbeholdere i tre størrelser:
Finfilter 60 μ, Normalfilter 100 μ eller Grovfilter 200 μ
Vejl. cirkapris (inkl. moms): 621,-/stk
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Vortex PRO-serien
Meget kraftig poolrobot med 4-hjulsdrift,  
som giver et perfekt rengøringsresultat  

og størst mulige komfort. 

 

Vortex PRO, RV 5400
Rengør poolbund, 
vægge og vandlinje 

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 13.490,-

Vortex PRO, RV 5500
Rengør poolbund, 
vægge og vandlinje. 
Fjernbetjening. 

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 15.490,-

Vortex PRO, RV 5480 iQ
Rengør poolbund, 
vægge og vandlinje
WiFi-kompatibel.

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK):15 490:-
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Meget kraftig poolrobot med 4-hjulsdrift,  
som giver et perfekt rengøringsresultat  

og størst mulige komfort. 

• Patenteret cyklonteknologi med konstant,  
 ekstra stærk sugekraft 
• Patenteret løftesystem som gør det lettere at 
 løfte poolrobotten op af poolvandet
• kabeludførelse som automatisk forhindrer  
 eventuelt kabelsammenfiltring
• Flere mulige rengøringsprogrammer, inklusive  
 rengøringsprogrammer kun til poolbund,  
 kun vandlinje eller vægge og poolbund etc.
• Ekstra bred indsugning for endnu bedre rengøring
• Indikator som angiver, hvornår det er på tide  
 at tømme filterbeholderen 
• Filteret er meget nemt at løsne og rengøre med  
 den ekstra store filterbeholder på 5 liter.

Vortex PRO 4WD er den absolut mest 
højeffektive poolrobot til alle typer pools. 

Det unikke løftesystem og det smarte 
kabelsystem skaber øget komfort, og Vortex 
PRO 4WD er til dem, der vil opnå et 
perfekt rengøringsresultat.

Takket være 4-hjulsdriften klarer den alle 
typer overflader og forhindringer bedre.

Modellerna RV 5400, RV 5480 iQ og 
RV 5500 rengør poolbund, vægge og vandlinje. 
 

Cyklonteknologi med 
konstant, ekstra stærk 

sugekraft

Praktisk bærehåndtagNemt at løsne og 
rengøre filteret

Bladbørster

 Ekstra bred indsugning Modellen RV 5480 iQ 
kan nemt fjernstyres via 

smartphone (iPhone/Android).

Patenteret løftesystem4-hjulsdrift som klarer 
hårde udfordringer og 

forhindringer

Vortex PRO

 
 

RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500

3 års materialegaranti X X X

Maks. poolstørrelse  
(kabellængde)

6x12 m 
(18 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

7x15 m 
(21 m kabel)

Kun poolbunden X X X

Poolbund/Vægge/Vandlinje X X X

Kun vandlinje X X

Ergonomisk løftesystem X X X

Smart kabelsystem X X X

4-hjulsdrift X X X

WiFi-kompatibel (iPhone/Android) X

Fjernbetjening X

Programmérbar til op til 7 dage X X X

Størrelse filterbeholder (liter) 5,0 5,0 5,0

Indikator for fuldt filter X X X

Vægt uden kabel (kg) 9,5 9,5 9,5

Cyklonteknologi X X X

Transportvogn X X X

Ekstra filter Tilvalg Tilvalg Tilvalg

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 13.490,- 15.490,- 15.490,-

Tilvalg
Ekstra filterbeholdere i tre størrelser:
Finfilter 60 μ, Normalfilter 100 μ eller 
Grovfilter 200 μ
Vejl. cirkapris (inkl. moms): 699,-/stk
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Automatisk pH- og klorstyrning 

pH Expert

Chlor Expert

POD-kit

pH Expert fra det franske firma Zodiac måler og korrigerer 
via korrekt dosering automatisk pH-værdien i poolvandet 
for at opnå en ideel pH-værdi på mellem 7,0-7,6.

I en pool er det altid pH-værdien, der skaber den optimale 
vandkvalitet. Det er fx helt nødvendigt at have en korrekt 
og stabil pH-værdi, for at det klor, der bruges i poolen, 
skal have en effektiv virkning.

En velreguleret pH-værdi medfører også et lavt forbrug  
af klor og modvirker øjenirritation, algevækst m.m.

pH Expert er et komplet produkt, som man hurtigt 
installerer og nemt kommer i gang med. 

pH Expert har 2 års materialegaranti og kan bruges til 
pools med et vandvolumen på højst 150 m3.

Installér gerne pH Expert med Chlor Expert eller med  
en saltklorinator fra Zodiacs Ei²-serie. 

Chlor Expert fra det franske firma Zodiac måler og 
korrigerer via korrekt dosering automatisk klorindholdet  
i poolvandet.

Chlor Expert skal altid anvendes sammen med pH 
Expert, som kan sikre en ideel pH-værdi. På denne måde 
kan du skabe en automatisk pH- og klorstyring for at 
holde poolvandet rent og klart og gøre det lettere at 
vedligeholde poolen.

Den integrerede boost-funktion i Chlor Expert kan øge 
klordoseringen efter behov.

Chlor Expert er nem at installere og bruge.

Chlor Expert har 2 års materialegaranti og kan bruges  
til pools med et vandvolumen på højst 150 m3.

Supplér din pH Expert og din Chlor Expert med POD-kit 
for endnu nemmere installation. Med POD-kittet tilslutter 
du pH Expert og/eller Chlor Expert sammen på vandrøret.

pH Expert Chlor Expert POD-kit Pakkepris: pH Expert + 
Chlor Expert + POD-kit

Vejl. cirkapris (inkl. moms) 5.990,- Vejl. cirkapris (inkl. moms) 7.990,- Vejl. cirkapris (inkl. moms) 1.490,- Vejl. cirkapris (inkl. moms) 13.490,-
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Saltklorinatorer

Ei² Expert 

TRi Expert 

pH Link og Dual Link

Zodiac tilbyder to forskellige modeller i miljørigtige 
saltklorinatorer, Ei² Expert og TRi Expert med hhv. 2 og 
3 års materialegaranti. Fremstilling af eget klor med en 
saltklorinator er populært, fordi det gør det lettere  
at holde poolen.

Saltklorinatoren mindsker indholdet af ildelugtende, bundet 
klor (også kaldet kloraminer), hvilket giver et behageligt 
og klart poolvand med mindsket irritation for hud og øjne 
sammenlignet med traditionel klorbehandling.

Vores saltklorinatorer behøver kun 0,4 % saltindhold 
i poolvandet svarende til Østersøens brakvand. Saltet 
anvendes og genvindes kontinuerligt i processen. Nyt salt 
behøver kun tilsættes, når man tapper poolvand af. Der 
skal bruges 4 kg salt per m3 for at opnå 4 g/l (4000 ppm) 
koncentration.

Til en 4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behøver man altså 
180 kg salt. 
Saltklorinatoren er nem at installere og anvende på både 
nye og eksisterende pools. Med boost-funktionen kan du 
hurtigt øge klorproduktionen om nødvendigt, og med 
low-funktionen kan du hurtigt mindske klorproduktionen, 
når poolen ikke er i brug. Der findes også en indbygget 
flowvagt, der stopper klorproduktionen ved for lavt flow.

BEMÆRK! Brug ikke saltklorinator, hvis du har rustfri 
pooldetaljer eller bronzepumper – brug kun detaljer af 
plast eller titan. Tænk også på løbende at kontrollere 
pH-værdien og klorindholdet i dit poolvand.

Vil du have en saltklorinator med automatisk pH- og 
klorstyring, anbefales TRi Expert med Dual Link. 

Saltklorinatoren Ei² Expert findes i tre størrelser og kan  
kombineres med pH Expert for automatisk pH-styring.

Saltklorinatoren TRi Expert findes i tre størrelser og kan kombineres med pH Link for 
automatisk pH-styring eller Dual Link for automatisk pH- og klorstyring. Medfølgende 
POD-kit giver en nem installation.

 
 

Ei²  Expert 10 Ei²  Expert 18 Ei²  Expert 25

Maks poolvolumen, m3 45 70 110

Klorproduktion (gram/time) 10 18 25

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 9.490,- 11.490,- 13.490,-

 
 

TRi Expert 10 TRi Expert 18 TRi Expert 22

Maks poolvolumen, m3 45 70 100

Klorproduktion (gram/time) 10 18 22

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 11.490,- 13.990,- 15.490,-

 
 

pH Link
(kombinér med TRi Expert for  

automatisk pH-styring)

Dual Link 
(kombinér med TRi Expert for  
automatisk pH- og klorstyrning)

Pakkepris
TRi Expert 10 
+ Dual Link

Pakkepris
TRi Expert 18 
+ Dual Link

Vejl. cirkapris inkl. 
moms (DKK) 6.490,- 8.990,- 18.490,- 20.990,-
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MagnaPool-systemet fra Zodiac er et gennemprøvet og patenteret  
magnesiumbaseret vandrensningssystem.

MagnaPool-systemet 

MagnaPool-systemet skaber blødt, skånsomt og krystalklart 
poolvand. En stor fordel er, at poolvandet giver mindre irrita-
tion af hud og øjne. Dette skyldes, at MagnaPool-systemet 
mindsker indholdet af ildelugtende, bundet klor (også kaldet 
kloraminer) i poolvandet betydeligt. Reduktionen af kloraminer 
er størst sammenlignet med traditionel klorbehandling, men 
det er tilmed 40 % lavere end ved sammenlignet med brug af 
en saltklorinator. 

MagnaPool-systemet består af tre dele: en Hydroxinator som 
automatisk fremstiller frit klor af den certificerede mineral-
blanding MagnaPool Minerals samt filtermediet CrystalClear, 
som giver højeffektiv filtrering og krystalklart poolvand. 

MagnaPool-systemet er miljøvenligt og opretholder en mere 
stabil pH-balance i poolvandet end med de øvrige vandbe-
handlingsmetoder. 

 
 

Hydroxinator 10 Hydroxinator 18 Hydroxinator 22

Maks poolvolumen, m3 45 70 100

Klorproduktion (gram/time) 10 18 22

Vejl. cirkapris inkl. moms, (DKK) 12.990,- 14.990,- 16.990,-

MagnaPool Hydroxinator 

MagnaPool Hydroxinator forædler MagnaPool Minerals og danner automatisk frit klor. 
Hydroxinatoren er nem at installere og vedligeholde, og den kan anvendes på både nye og 
eksisterende swimmingpools. Med boost-funktionen kan du hurtigt øge klorproduktionen om 
nødvendigt, og med low-funktionen kan du hurtigt mindske klorproduktionen, når poolen 
ikke er i brug. Der findes også en indbygget flowvagt, der stopper klorproduktionen ved for 
lavt flow. MagnaPool Hydroxinator har 3 års materialegaranti.

For at produkterne skal fungere tilfredsstillende, og materialegarantien skal gælde, kræves 
det, at MagnaPool Minerals altid anvendes.

BEMÆRK! Brug ikke hydroxinatoren, hvis du har rustfri pooldetaljer eller bronzepumper 
– brug kun detaljer af plast eller titan. Tænk også på løbende at kontrollere pH-værdien og 
klorindholdet i dit poolvand. Hydroxinatoren findes i tre størrelser og kan kombineres med 
pH Link for automatisk pH-styring og AquaLink TRi til fjernstyring.

nyhed
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MagnaPool-systemet 

 
 

MagnaPool Minerals, 10 kg sæk

Vejl. cirkapris inkl. moms, (DKK) 270,-

 
 

Crystal Clear 0,7/1,3 mm, 15 kg sæk Crystal Clear 1,0/3,0 mm, 15 kg sæk

Vejl. cirkapris inkl. moms, (DKK) 225,- 225,-

Poolvolumen  (m3) 20 30 40 45 50 55 60 70 80

Mængde MagnaPool Minerals, kg 100 150 200 225 250 275 300 350 400

MagnaPool Minerals

Crystal Clear

MagnaPool Minerals består af en certificeret blanding af magnesiumsalt og 
kaliumsalt, mineraler der findes naturligt i havvand og i alle levende organismer. 
MagnaPool Minerals er certificeret i overensstemmelse med Biocidal Products 
Regulation, (EU) 528/2012.

MagnaPool Minerals tilsættes i poolvandet og forædles via MagnaPool 
Hydroxinator til frit klor, som renser poolvandet på en miljøvenlig måde, 
skånsomt for hud og øjne. 

MagnaPool Minerals anvendes og genvindes kontinuerligt i processen. Nyt salt 
behøver kun tilsættes, når man tapper poolvand af.

Der skal bruges 5 kg MagnaPool Minerals per m3 for at opnå 4 g/l (4000 ppm) 
koncentration, da MagnaPool Minerals i sig selv indeholder en del vand. Til en 
4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behøver man altså 225 kg MagnaPool Minerals. 

Crystal Clear filtermedium består af nyproduceret, knust rent glas, som bidrager 
til at skabe krystalklart poolvand. Crystal Clear findes i to størrelser, fin- og 
grovkornet, og det kan bruges i stedet for sand i Zodiacs Boreal sandfilter 
eller andre producenters sandfiltre. For at MagnaPool-systemet skal fungere 
tilfredsstillende, skal der altid bruges et glasmedium som fx Crystal Clear.   

Crystal Clear med filtrering 20 μm er mere effektivt end det sand, der normalt 
bruges i et sandfilter med filtrering 50 μm. Vandet cirkulerer lettere gennem 
glasset og renses dermed hurtigere. En anden positiv effekt af Crystal Clear 
er, at behovet for tilbagespuling reduceres, hvilket kan medføre op til 75 % 
vandbesparelse sammenlignet med det traditionelle filtreringsmedium sand.  

Der kræves 10 % mindre Crystal Clear som filtermedium i sandfiltret end hvis 
der bruges sand. Levetiden for Crystal Clear er desuden hele tre gange længere 
– henved cirka 12 år. Crystal Clear opfylder EN 16713-1 standarden.

For optimal filtrering anbefales det, at sandfiltertanken fyldes med en tredjedel 
Crystal Clear 1,0/3,0 mm i bunden. De resterende to tredjedele fyldes med 
Crystal Clear 0,7/1,3 mm. Læs mere om dette på side 64.

MagnaPool Minerals

Crystal Clear
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Bundplade til FloPro* Lav Høj

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 295,- 295,-

Cirkulationspumper

FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT
Zodiac er en af verdens førende kvalitetsproducenter 
af cirkulationspumper med cirka 500.000 installationer  
rundt om i verden. Zodiacs miljøsmarte cirkulationspumper, 
FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT, er energieffektive,  
lydsvage og har en lang forventet levetid. 

Samtlige cirkulationspumper er meget nemme at installere, 
og det går hurtigt at erstatte en eksisterende pumpe, takket 
være retrofit-installation med lav eller høj bundplade.  
Det store forfilter på 2,6 liter mindsker også behovet for 
vedligeholdelse. 

FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT har alle 3 års  
materialegarantiog er fremstillet af robust, 
korrosionsresistent polypropylenplast for at give en 
mere lydsvag drift og lang levetid for produktet. 

FloPro er en pumpe med én hastighed, og den fås i 9 
forskellige modeller, fra 0,5-2,0 hk og i både enkelfase- og 
trefaseudførelse. 
FloPro VS og FloPro VS AUT er pumper med variabel 
hastighed for højest mulige energibesparelse og lydsvag drift.

Poolens rensningsanlæg består af cirkulationspumpe og sandfilter med filtermedium.  
Rensningsanlægget er helt afgørende for poolvandets kvalitet og kan fjerne 

cirka 80-90 % af poolvandets eventuelle urenheder. 
Cirkulationspumpen er poolens hjerte, og for optimal vandrensning anbefales det 

at rense det samlede poolvandsvolumen mindst fire gange i døgnet. 

Lav Høj

Vi anbefaler at rense det samlede poolvandsvolumen mindst 
4 gange i døgnet for at opnå en optimal vandrensning. 

Vælg den rette cirkulationspumpe til netop din pool ved at 
læse tabellen nedenfor igennem.

Model Flo-
Pro 
50M

Flo-
Pro 
75M

Flo-
Pro 
75T

Flo-
Pro 
100M

Flo-
Pro 
100T

Flo-
Pro 
150M

FloPro 
150T

Flo-
Pro 
200M

Flo-
Pro 
200T

FloPro 
VS

FloPro 
VS AUT 
+ iQ-
PUMP

Udgangseffekt kW 0,37 0,55 0,55 0,75 0,75 1,0 1,0 1,5 1,5 1,23 1,23

Maks. driftsstrøm A 3,5 3,5 1,2 4,2 1,6 6,0 3,2 7,6 3,5 n/a n/a

Driftsspænding  V~50Hz 230V 1N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 230V 1N

Flowhastighed ved 10 m 
vandsøjle (1 bar)

m3/h 10,3 13,2 13,2 15,8 15,8 20,8 20,8 27,0 27,0 24,1 (ved 
3450 RPM)

24,1 (ved 
3450 RPM)

Maks poolstørrelse m3 41 52 52 63 63 83 83 108 108 80 80

Omdrejningstalshastigh. RPM 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 600-3450 600-3450

WiFi-kompatibel 
(iPhone/Android)

X

Højde (uden bundplade) mm 324 324 324

Bredde mm 583 583 543 583 553 583 568 583 583 598 598

Dybde mm 254 254 254

Vægt (kun pumpe) kg 14 17 17

Vejl. cirkapris inkl. moms  DKK 4.690,- 4.990,- 4.990,- 5.290,- 5.290,- 5.790,- 5.790,- 6.290,- 6.290,- 13.990,- 15.490,-

Vælg den rigtige cirkulationspumpe! 

* FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT omfatter 50/63 mm limtilslutninger 
med unionkobling. FloPro VS og FloPro VS AUT omfatter både en lav og 
en høj bundplade i produktet.
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FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT

Vælg den rigtige cirkulationspumpe! 

FloPro VS hhv. FloPro VS AUT
– pumper med variabel hastighed 
for højest mulige energibesparelse

FloPro 
– energieffektive pumper med én 
hastighed og med lang levetid

FloPro VS og FloPro VS AUT er miljøsmarte pumper med 
variabel hastighed - henholdsvis med 8 og 10 forskellige 
hastigheder, hvilket giver to primære fordele: op til 90 % 
mindre strømforbrug og en meget lydsvage drift.
FloPro VS AUT har samme effekt som FloPro VS, men 
skal altid installeres med iQPUMP (WiFi-modul), så 
cirkulationspumpen kan fjernstyres via smartphone 
(iPhone/Android).

FloPro VS og FloPro VS AUT kan være aktive i længere 
perioder i dagens løb med lavere hastigheder. Med disse 
energibesparelser kan FloPro VS og FloPro VS AUT give en 
payback-tid på bare 3-4 poolsæsoner (afhængigt af de lokale 
elpriser per kilowattime). 

Cirkulationspumperne FloPro er blandt de mest 
energieffektive, der findes på markedet. FloPro 75 (med 
3/4 hk) giver for eksempel samme vandflow (m3/h) som 
mange andre producenters cirkulationspumper med 
1,0 hk*. Dette giver op til 25 % energibesparelse for 
ligeværdig pumpekapacitet.
* Baseret på andre producenters pumpekapacitetskurver.

FloPro pumpekapacitet

PERFORMANCE

•   Performance curves for FloPro TM  single 
speed pump range.

•  sa desserpxe si erusserp cirtemonaM 
“pump head” in meters of water: 
1 bar = 10.19 m.
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•   Performance curves for FloPro TM  single 
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PERFORMANCE

•  elpmaxe rof nwohs sevruc ecnamrofreP 
speeds (each speed has a unique curve).

•  sa desserpxe si erusserp cirtemonaM 
“pump head” in meters of water: 
1 bar = 10.19 m.

PERFORMANCE

•  elpmaxe rof nwohs sevruc ecnamrofreP 
speeds (each speed has a unique curve).

•  sa desserpxe si erusserp cirtemonaM 
“pump head” in meters of water: 
1 bar = 10.19 m.
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Sandfilter

Poolens mekaniske vandrensning sker via et sandfilter.  
På siden af filtertanken sidder der en flervejsventil, der styrer vandflowet gennem filteret.  

Det er poolstørrelsen og cirkulationspumpens kapacitet der afgør, hvilket sandfilter du skal vælge. 

Sandfilter

Zodiacs veldesignede Boreal-sandfiltre er fremstillet af 
glasfiberforstærket polyester for øget holdbarhed over for 
mekanisk slitage, øget driftssikkerhed og lang forventet 
levetid. 

Flervejsventilen er sidemonteret, hvilket giver optimal 
filtrering. Boreal sandfilter fyldes normalt med sand, men 
vi anbefaler altid glasmediet Crystal Clear, som giver dig 
renere og mere klart vand over længere tid. 

Boreal sandfilter har 3 års materialegaranti, og selve tanken 
har 5 års materialegaranti. 

Vi anbefaler at rense det samlede poolvandsvolumen 
mindst 4 gange i døgnet for at opnå en optimal vand-
rensning. Vælg det rette sandfilter til netop din pool ved at 
læse tabellen nedenfor igennem.

Model Boreal D400 Boreal D520 Boreal D640 Boreal D760 Boreal D900
Tankens diameter mm 400 520 640 760 900

Maks. vandflow*  m³/h 7,5 10,5 16,0 22,5 31,5

Maks poolstørrelse m3 30 42 64 90 126

Samlet vægt Crystal Clear kg 60 90 135 210 300

Antal sække Crystal Clear 0,7/1,3 st 3 4 6 10 15

Antal sække Crystal Clear 1,0/3,0 st 1 2 3 4 5

Samlet vægt sand kg 65 100 150 225 325

Dimension A mm 235 305 315 365 365

Dimension B mm 360 430 440 505 505

Dimension C mm 676 775 860 900 900

Dimension D mm 400 520 640 760 900

Dimension E mm 458 458 458 605 605

Dimension F mm 300

Vejl. cirkapris inkl. moms DKK 4.490,- 4.890,- 5.290,- 7.790,- 9.990,-
* For en 50 m3/h/m2 filtrationshastighed
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Fjernstyring af poolprodukter

Øvrige spa- og poolprodukter 

AquaLink TRi til fjernstyring af poolprodukter

Spa Wand – spa- og poolstøvsuger 

Nature²Spa – mineralfilter til spabade

Zodiacs AquaLink TRi er det enkle og intelligente 
automationssystem til din pool. 

Du kan tilslutte forskellige produkter af mærket Zodiac eller andre 
mærker til AquaLink TRi, for eksempel TRi Expert, MagnaPool 
Hydroxinator, FloPro VS, poolvarmepumpe fra Gullberg & Jansson, 
belysning, etc. for på en nem og praktisk måde at kunne styre dit 
poolsystem hvor som helst og når som helst fra via en app (iPhone/
Android). 

AquaLink TRi er ikke kompatibel med Zodiac-produkterne Ei² Expert, 
pH Expert, Chlor Expert og FloPro.

Med AquaLink TRi kan du, uanset hvor du befinder dig, styre dit 
poolsystem via computer, tablet eller mobiltelefon. 

Spa Wand er en manuel og enkel, men effektiv spa- og poolstøvsuger fra 
franske Zodiac. Med Spa Wands teknik og rustfri stålfilter er det nemt 
at rengøre dit spabad. Spa Wand er også effektiv til overflader, hvor din 
poolrobot ikke kan komme til, eller hvor du har behov for præcis rengøring, 
for eksempel ved poolens trappe eller kantafløb. 

Nature2Spa er et mineralfilter, der er udviklet specielt til spabade og 
indeholder kobber- og sølvpartikler. Nature2Spa installeres nemt i 
spabadets normale patronfilter og reducerer behovet for klor, takket 
være mineralernes naturligt rensende egenskaber. Spabadvandet 
rengøres via filtrering på en effektiv måde, hvilket er skånsomt for 
måde hud og øjne og mijøet.
Nature2Spa mineralfilter er virksomt i fire måneder. 

BEMÆRK! Nature2Spa fungerer ikke med brom!

AquaLink TRi

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 114.800,-

Spa Wand – spa- og poolstøvsuger

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 695,-

Nature2Spa

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 1282,-

Spa Wand

Nature2Spa
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Gullberg & Jansson markedsfører liners af allerhøjeste kvalitet bestilt efter mål med en 
standardtykkelse på 0,75 mm. Lineren er fremstillet af kraftig PVC-vinyl, som er behandlet  
for at modstå blegning af UV-lys samt de kemikalier, der normalt forekommer i poolen.
Lineren tåler op til 33 graders varme og har 10 års materialegaranti*.
* 10 % aldersfradrag på prisen for hvert år

Liners bestilt efter mål

Liner, eller pooldug som det ofte kaldes, er en af de mest 
almindelige poolbeklædninger i Norden, og den passer godt 
til vores klima, takket være dens slidstyrke. 
 Lineren holder vandet på plads, og dens farve og mønster 
påvirker stærkt poolens udseende og nærmiljø.
 Lineren kan leveres til montering med overlapning eller 
med snap-in-liste, som giver en nem montering og letter 
en eventuel senere linerudskiftning.

Lineren kan bestilles efter mål i flere forskellige farver og 
mønstre. En mønstret liner i fx. blå eller grå mosaik gør, 
at eventuelt snavs, løv og ujævnheder ikke ses lige så nemt 
som på en ensfarvet liner, som på den anden side kan skabe 
et mere ensartet indtryk. 
 Kontakt gerne en af vores forhandlere via  
www.gullbergjansson.dk for at få et gratis tilbud på en liner 
bestilt efter mål.

Vælg farve

Ensfarvet liner Mønstret liner

Blå Persia blå mosaik

Persia sort mosaik

CarraraSand

Turkis Persia blågrå 
mosaik

Grå marmoreretAntracitgrå

Lyseblå Blå mosaik

Blå marmoreretGrå

Hvid Persia sandblå 
mosaik

Persia sand 
mosaik
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Priser

Priserne er vejledende cirkapriser inklusive moms og gælder 
fra 01-01-2018 indtil videre, men priserne kan ændres 
løbende. Priserne gælder for produkterne. Omkostninger til 
fragt og installation kan blive pålagt. Kontakt din nærmeste 
forhandler for nøjagtige prisoplysninger. 

Bestilling

Bestilling foretages hos en af Gullberg & Janssons 
autoriserede forhandlere. Kontaktoplysninger til 
vores forhandlere findes på vores hjemmeside,  
www.gullbergjansson.dk

Garanti og  reklamationer

Gullberg & Janssons poolvarmepumper i Q-serien, V-serien, 
X-serien og S-serien er omfattet af tre års fuld service-
garanti og syv års materialegaranti for kompressoren. 
Gullberg & Janssons poolvarmepumper i P-serien og V-serien 
til offentlige bade er omfattet af tre års materialegaranti og 
tre års materialegaranti for kompressoren.

Gullberg & Janssons pooltage og produkter fra Zodiac, 
Walter og andre producenter er omfattet af en 
materialegaranti med en specificeret garantitid, der gælder 
fra produktets leveringsdato fra Gullberg & Janssons 
lager. Specificeret garantitid for hvert produkt er angivet i 
produktkataloget og på vores hjemmeside.

Gullberg & Janssons materiale- eller fuld service-garanti 
gælder ikke skader, der er opstået ved uagtsom anvendelse, 
forkert installation eller tilsvarende omstændigheder. 
Materiale- eller fuld service-garanti gælder materiale- eller 
funktionsfejl, der opstår i garantiperioden.
Gullberg & Jansson erstatter den fejlbehæftede reservedel 
uden omkostninger. Gullberg & Jansson erstatter ikke 
omkostninger vedrørende arbejde udført i forbindelse med 
en materialegarantisag. Gullberg & Jansson erstatter dog de 
omkostninger, som Gullberg & Jansson selv på forhånd har 
specificeret, i forbindelse med en fuld servicegarantisag.

Materiale- eller fuld service-garanti for poolvarmepumper 
gælder ikke frostsprængte varmekslere – det er 
nødvendigt at gennemføre vinterdrænering for at undgå 
dette. Læs gerne vores manualer på vores hjemmesider 
for yderligere oplysninger om vinterdrænering af 
poolvarmepumper. Materiale- eller fuld service-garantien 
gælder ikke normal slitage eller skader forårsaget af 
ydre årsager. Materialegarantien for pooltage gælder 
hverken ridser opstået på grund af uagtsom anvendelse 
eller skader på taget, der er opstået på grund af snelast 
eller storm. Materialegarantien gælder ikke strækninger i 
aluminiumprofiler eller algevækst i kanalplasten.

Eventuel reklamationsanmeldelse skal altid ske til  
din forhandler. Der findes reklamationsformularer,  
som forhandleren kan downloade fra
 www.gullbergjansson.dk 

Leveringer

Leveringstid for lagerførte produkter som fx 
poolvarmepumper, pooltage i standardsortimentet og 
produkter fra Zodiacs sortiment er normalt maks. 1 uge 
fra bestilling. Leveringstid for færdigmonterede pooltage fra 
standardsortimentet og for pooltage fra specialsortimentet 
er normalt cirka 3-7 uger. Leveringstid for Walu Pool og 
Liner er normalt 2-3 uger. Leveringstid for Walu Roll og 
Walu Lock er normalt cirka 3-5 uger. Leveringstider for 
øvrige bestillingsvarer er ifølge aftale med forhandleren.

BEMÆRK! Ved levering af pooltage i boks påhviler det køber 
ved ankomsten selv at læsse produktet af lastbilen ved at 
åbne transportboksen og løfte samtlige varedetaljer ud hver 
for sig. Lastbilschaufføren kan af forsikringsmæssige grunde 
ikke deltage ved aflæsning. BEMÆRK! Pooltage er sarte 
produkter og skal altid håndteres forsigtigt. Ved levering af 
Walu Pool, Walu Roll, Walu Lock eller Liner påhviler det 
køberen ved ankomsten selv at læsse produktet af lastbilen.

Besigtigelse ved levering

Ved levering skal godset besigtiges udvendigt for synlige 
skader på emballage eller gods. Ligeledes skal leverancens 
omfang kontrolleres, så intet mangler, og leverancen 
stemmer overens med bestillingen. Den, der kvitterer og 
modtager godset, har ansvaret for at gøre anmærkning, 
dersom noget mangler, eller der er fejl på leverancen, 
hvis der er transportskader, andre synlige skader eller 
emballageskader. En sådan anmærkning skal ske på 
fragtsedlens kvitteringsdel.

Hvis der opdages en transportskade på godset eller der er 
fejl i leverancens omfang, skal godset alligevel modtages, 
men med en anmærkning om skaden/fejlen på fragtsedlens 
kvitteringsdel. Vi opfordrer forhandleren til at tage billeder 
af en eventuel skade og maile disse billeder til Gullberg 
& Jansson sammen med udfyldt reklamationsblanket i 
forbindelse med anmeldelse. Eventuelle reklamationer skal 
altid foretages via forhandleren.

Eventuelle returer

Forhandleren må ikke returnere gods til Gullberg & Jansson 
uden først at have fået en godkendelse fra Gullberg & 
Jansson.  

Gullberg & Janssons produkter kan købes via et bredt netværk  
af forhandlere i Norden. Find din nærmeste forhandler direkte på
www.gullbergjansson.dk

Oplysninger til forbrugereLiners bestilt efter mål
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