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Børnesikkert pooltag – automatisk 
sektionslåsning med nøgle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  PC: Polykarbonatplast

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

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

Pooltagsmodel (til 
forskellige poolstørrelser)

Pooltag indermål* – 
bredde x længde

Pooltag ydermål – 
bredde x længde x højde

Antal 
sektioner

Vejl. udsalgspris 
incl. moms (DKK)

Færdigmonterede         
sektioner mod pristillæg, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


