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Barnsäkert pooltak – automatisk 
sektionslåsning med nyckel

Extra platta komfortskenor med 
en höjd på endast 12 mm, 
silvereloxerade (aluminium).

* Innermåttet anger avståndet mellan pooltakets skenor, mätt från skenornas respektive insida
1) Pooltak Stella Comfort 4x10 m kan t.ex. användas för 4x8 m pool med romersk trappa

Stella Comfort har som standard gaveldörr (front).

Pooltak Nova Comfort – Låg takhöjd
Skjutbart pooltak i sju standardstorlekar

Automatisk sektionslåsning med extra platta komfortskenor.
Levereras i en box som byggsats eller i färdigmonterade sektioner.

Stella Comfort är ett naturligt val för dig som vill bada under 
taket vid sämre väder. Stella Comfort passar alla standard-
pooler både med och utan poolsarg. Stella Comfort-serien 
finns i fyra standardstorlekar men kan också måttbeställas mot 
pristillägg.
 Stella Comfort är ett barnsäkert pooltak med lås och 
modellserien har precis som Nova Comfort-serien en elegant 
framtoning och robust konstruktion.
 Stella Comfort har automatisk sektionslåsning, vilket inne-
bär att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt, 
då sektionerna har en automatisk låsfunktion. 
 Sektionerna är inte sammanhakade i varandra och  
pooltaket kan vara öppet t.ex. på mitten. När pooltaket är 
stängt är det barnsäkert och kan endast öppnas med nyckel. 
 

Stella Comfort är utrustat med extra platta komfortskenor 
som är behagliga att gå på med en höjd på endast 
12 mm.
 Stella Comfort har som standard gaveldörr vilket gör det 
enkelt att skjuta pooltaket förbi en poolstege om denna mitt-
placeras. Hela fronten är avtagbar i tre delar.
 Stella Comfort levereras i en box som byggsats, men kan 
också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner 
för ännu enklare installation. 
 Med förlängningsskenor (rekommenderat tillval) kan du 
skjuta pooltaket förbi hela poolen. 

Färgval profiler 
44/40 mm silvereloxerade (aluminium)
Skenor  
Extra platta komfortskenor, höjd endast 12 mm, silvereloxerade (aluminium)
Panelval 
Dubbelväggig kanalplast (PC*, 6 mm), eller klarplast (PC*, 3 mm) mot pristillägg
Låsanording  
Automatisk sektionslåsning med nyckel
Dörrlösning  
Gaveldörr i front samt avtagbar front- och bakgavel

Garanti  
3 års materialgaranti
Tillval  
Förlängningsskenor 320 cm 
Stella Comfort levereras i box 
Leveransen sker antingen genom att emballaget bryts och varje del lastas av 
för hand av mottagaren eller att boxen lastas av hel med hjälp av kranbil. Stella 
Comfort kan också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för 
ännu enklare installation.

* PC: Polykarbonatplast

Pooltak Stella Comfort – Normal takhöjd
Skjutbart pooltak i fyra standardstorlekar

Automatisk sektionslåsning med extra platta komfortskenor.
Levereras i en box som byggsats eller i färdigmonterade sektioner.

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

Pooltaksmodell (för 
olika poolstorlekar)

Pooltak innermått*– 
bredd x längd (cm)

Pooltak yttermått – 
bredd x längd x höjd (cm)

Antal 
sektioner 

Rek. cirkapris 
inkl. moms, (SEK)

Färdigmonterade sektioner 
mot pristillägg

Stella Comfort 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 128 cm 3 st 52 900:- Pris enligt offert

Stella Comfort 3x6 m, klarplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 128 cm 3 st 62 900:-            – I I –

Stella Comfort 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 162 cm 4 st 82 900:-            – I I –

Stella Comfort 4x8 m, klarplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 162 cm 4 st 92 900:-            – I I –

Stella Comfort 4x10 m, kanalplast1 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 168 cm 5 st 114 900:-            – I I –

Stella Comfort 4x10 m, klarplast1 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 168 cm 5 st 124 900:-            – I I –

Stella Comfort 5x10 m, kanalplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 194 cm 5 st 122 900:-            – I I –

Stella Comfort 5x10 m, klarplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 194 cm 5 st 139 900:-            – I I –

Stella Comfort-serien är vår exklusiva standardserie för pooltak med normal takhöjd,
utrustad med automatisk sektionslåsning och extra platta komfortskenor.


