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Nova Infinity
Ekstremt robust pooltag med øget snebæreevne 

– bestilles efter mål

Specifikationer

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

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

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

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

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

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

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

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


