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Børnesikkert pooltag – individuel 
sektionslåsning med nøgle

Flad skinne med højde 20 mm, 
sølveloxerede (aluminium) 

Pooltag Nova – Lav taghøjde
Forskydeligt pooltag i fire standardstørrelser 

Individuel sektionslåsning med flade skinner.
Leveres i en boks som byggesæt eller i færdigmonterede sektioner.

Stella-serien er vores standardserie af pooltage 
med normal taghøjde

Stella er det naturlige valg for den, som gerne vil svømme 
under taget i dårligt vejr. Stella passer til alle standardpools 
såvel med som uden poolkant. Stella er et børnesikkert 
pooltag med låse og modelserien har lige som Nova-serien 
en elegant fremtoning og robust konstruktion.

Stella 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 pooltaget 
Stella 4x8 m skal låses op og låses 8 forskellige steder, mens 
pooltaget Stella 3x6 m skal låses op og låses 6 forskellige 
steder.

Sektionerne er ikke sammenføjede til hinanden, og poolta-
get kan være åbent fx på midten. Når pooltaget er lukket, 
er det børnesikkert og kan kun åbnes med nøgle. Stella er 
udstyret med flade skinner med en højde på 20 mm.

Stella har som standard gavldør og aftagelig frontgavl,
hvilket gør det muligt at skyde pooltaget forbi en poolstige,
hvis denne placeres midt på poolens side. Frontgavl fås  
aftagelig i tre dele. Du kan vælge mellem hvide eller 
sølveloxerede (aluminium) profiler.
 Med forlængerskinner (anbefalet tilvalg) kan du skyde 
pooltaget forbi hele poolen.
Stella leveres i en boks som byggesæt, men kan også mod 
pristillæg leveres i færdigmonterede sektioner for endnu 
nemmere installation.

Farvevalg for profiler
44/40 mm sølveloxerede (aluminium) eller hvide (RAL 9010), uden pristillæg
Skinner  
Flad skinne med højde 20 mm. Sølveloxerede (aluminium)  
Panelvalg
Dobbeltvægget kanalplast (PC*, 6 mm), eller klarplast (SAN*, 3 mm) mod pristillæg
Låseanording
Individuel sektionslåsning med nøgle
Dørløsning 
Gavldør i fronten samt aftagelige front- og baggavle

Garanti  
3 års materialegaranti
Tilvalg
Forlængerskinne 320 cm 
Stella 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. Stella kan 
også mod pristillæg leveres i færdigmonterede sektioner for endnu nemmere 
installation.

* PC: Polykarbonatplast, SAN: Styren-akrylnitrilplast.

Pooltag Stella – Normal taghøjde
Skydetag til pool i tre standardstørrelser

Individuel sektionslåsning med flade skinner.
Leveres i en boks som byggesæt eller i færdigmonterede sektioner.

Stella har som standard gavldør (front).

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

Pooltagsmodel (til 
forskellige poolstørrelser)

Pooltag indermål* – 
bredde x længde

Pooltag ydermål – 
bredde x længde x højde

Antal 
sektioner

Vejl. udsalgspris 
incl. moms (DKK)

Færdigmonterede sektion-
er mod pristillæg, (DKK)

Stella 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 410 x 670 x 112 cm 3 stk. 40 900:- 5 000:-

Stella 3x6 m, klar plast 378 x 666 cm 410 x 670 x 112 cm 3 stk. 50 900:- 5 000:-

Stella 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 525 x 870 x 143 cm 4 stk. 71 900:- 7 000:-

Stella 4x8 m, klar plast 479 x 866 cm 525 x 870 x 143 cm 4 stk. 80 900:- 7 000:-

Stella 5x10 m, kanalplast 574 x 1066 cm 635 x 1070 x 179 cm 5 stk. 105 900:- 9 000:-

Stella 5x10 m, klar plast 574 x 1066 cm 635 x 1070 x 179 cm 5 stk. 113 900:- 9 000:-

* Det indvendige mål angiver afstanden mellem pooltagets skinner, målt fra skinnernes indersider


