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Vista
Rummeligt pooltag – bestilles efter mål

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

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

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

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

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

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

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

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

Emporia XL
Lågt pooltak – måttbeställes


