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Alva
Markedets laveste pooltag – bestilles efter mål

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

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

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

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

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

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

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

Alva med sølveloxerede (aluminium) profiler og paneler i klar plast og skinne på kun den ene side af pooltaget, med hjul på siden som grænser op mod huset.


