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FÖRORD

Tack för ditt köp av ett pooltak från Gullberg & Jansson AB. Produkten är framställd med hög 
kvalitet på material och hantverk för att garantera en säker och badvänlig pool över en lång 
tid framöver.

I föreliggande installations- och skötselanvisning går det att läsa om hur installation, drift, 
service och underhåll ska utföras för att säkerställa rätt funktion. Det är därför viktigt att 
manualen läses noggrant innan användning eller service av enhet. Gullberg & Jansson 
ansvarar ej för skador som sker till följd av felaktig installation, felaktig felsökning eller 
felaktigt underhåll.

Med vänlig hälsning,

Gullberg & Jansson AB

Med reservation för eventuella tryckfel och konstruktionsändringar. Feltolkning, eventuella uppenbara tryckfel och 
konsekvenser som följd av dessa ansvarar Gullberg & Jansson AB ej för.

FÖR DITT EGET MINNE
Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något 
händer.
Produkt:
Installatör: Telefon:
Serienummer:
Installationsdatum:
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Produktbeskrivning
Modellerna Nova och Classic Plus är två stycken framtagna pooltakserier avsedda för att 
fungera som energieffektiv, användarvänlig och säker pooltäckning. Pooltaken är konst-
ruerade för att vara estetiskt tilltalande och uppfylla säkerhetsstandard NF P 90-309 
(omfattar barnsäkerhet, vindsäkerhet och snölast). Modellerna finns i färgvalen silvereloxerad 
aluminium eller vit (RAL 9010) som standard, men går att få i övriga RAL-färger. Som panelval 
finns kanalplast (6 mm) eller klarplast (3 mm). Modellerna har automatisk sektionslåsning 
vilket innebär att man låser upp den största sektionen med hjälp av nyckel, varefter övriga 
sektioner låses upp automatiskt när taket skjuts bakåt. Som tillval finns förlängningskena 
vilket ger möjlighet att skjuta hela pooltaket förbi poolen.

Växthuseffekten som uppstår under pooltaket höjer poolens vattentemperatur med 6 - 8 grad-
er beroende på väderförhållanden. Pooltaket skyddar även poolen från nedsmutsning av löv, 
insekter och regnvatten, vilket minskar behovet av rengöring och klor. Dessutom är pooltaket 
barnsäkert (gäller även husdjur), och alla möjligheter att öppna pooltaket kräver upplåsning 
med nyckel.

Samtliga modeller har:

• Förstärkta aluminiumprofiler

• Paneler med dubbelsidigt UV-skydd för ökad livslängd

• Silvereloxerad skena i god kvalitet

• Dammtäta kullager för ökad livslängd och minimerat rullmotstånd

• 3 års materialgaranti

Funktionsprincip
Modellerna Nova och Classic Plus är pooltak av skjutbar, teleskopisk karaktär. Detta innebär 
att de består av ett antal individuellt eller i grupp skjutbara sektioner. Varje sektion är 
individuellt låsbar och vid användning låses största sektionen upp med nyckel, varefter övriga 
sektioner låses upp automatiskt när taket skjuts bakåt. Vanligen skjuts hela pooltaken till 
poolens bakkant och om man har förlängningsskenor skjuter man ofta det helt förbi poolen. 
Frontgavlarna kan vara avtagningsbara som i dessa fall gör att du kan plocka av en gavel 
och bada under taket på det sättet. Efter användning skjuter du sektionerna tillbaka över 
poolen och låser respektive sektion på rätt plats varefter du har ett barn- och vindsäkrat tak. 
Öppnings- och stängningsproceduren är snabbt och enkelt avklarad, men det är viktigt att ta 
sig den lilla tid som krävs för att göra fullgod låsning för att säkerställa ett fullgott skydd.

ALLMÄN INFORMATION
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ALLMÄN INFORMATION

Installation
Pooltaket ska installeras på ett fackmannamässigt sätt. Innan montaget påbörjas ska det 
tillses att underlaget är plant samt har tillräcklig bärighet samt att tillräcklig monteringsyta 
finns. I övrigt skall installation ske i enlighet med föreliggande installationsanvisning samt 
medföljande ritning över pooltaket. Vi rekommenderar att man använder sig av skruvdragare 
med borrfunktion, gummihammare, sax, måttband, slagborrmaskin (för montering på 
betong), samt vattenpass. Tiden för installation av skenorna är beroende av grundläggningen. 
Det inbegrips färre moment då man har trädäck runt om än vid t.ex. sten eller betong. Vi 
rekommenderar att man är åtminstone två personer vid installationen av sektionerna och 
även vid slutinstallationen. Det är fördelaktigt att ha ytterligare någon person på plats som 
hjälper till att lyfta sektionerna på plast när man installerar tak med lite större bredd på.

Transport och förvaring
På grund av dess vikt rekommenderar vi att de emballerade sektionerna flyttas med tillräckligt 
antal personer för att undvika skador. Det är viktigt att de ingående delarna varsamt lyftes 
ned till förvaringsplatsen eller monteringsytan.

Underhållsrutiner
Som löpande underhåll rekommenderar vi att tillse att skenorna hålls rena från löv, sten 
och annat som kan hindra taksektionernas hjul från att löpa fritt över skenan. Det är också 
lämpligt att då och då tvätta taket. Iaktta dock försiktighet för att undvika repbildning, undvik 
hårda borstar eller svampar. Garantin omfattar ej repbildning som uppkommit av oaktsam 
användning. Om fönsterputs används ska den vara utan ammoniak.

Modellserierna Nova och Classic Plus är avsedda för en energieffektiv, användarvänlig och 
säker pooltäckning. Modellerna är främst avsedda att använda under snöfri säsong, men 
kan användas som vintertäckning under förutsättning att taket hålls rent från is och snö. 
Modellerna Nova och Classic Plus är testade och certifierade enligt standard NF P 90-309 som 
är
vägledande i Europa gällande pooltak. Vid provet görs test för att säkerställa att 
konstruktionen klarar laster om minst 45 kg/m2. Någon övre gräns säkerställs dock ej.

Det gäller att vara mycket noggrann med mått och planhet vid monteringen av 
skenorna. Det är viktigt att måttet mellan skenorna hålls +- 1 mm mot i ritningen 
angivna mått. Kontrollera måttet mellan skenor och diagonalmåttet. Skador 
på taket som uppkommer på grund av felmonterade skenor omfattas inte av 
garantin.

!

Att översätta 45 kg/m2 till snömängd är däremot mycket svårt då densiteten kan 
variera avsevärt beroende på dess karaktär. T.ex. kan även ett tunt lager blötsnö 
vara en kraftig påfrestning och vår rekommendation är därför att hålla taket snö 
och isfritt genom att skotta vintertid. Skador på taket som uppkommer på grund 
av snölasten omfattas inte av garantin.

!
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Service och support
Modellerna Nova och Classic Plus är konstruerade för tillförlitlig användning och lång 
livslängd. Om ett fel uppstår ska du alltid ta kontakt med din installatör eller återförsäljare. 
De flesta av våra återförsäljare har utbildning för att kunna svara på dina frågor och ge dig 
den service som krävs. Om din återförsäljare mot förmodan ej kan svara på dina frågor är du 
välkommen att kontakta oss på: support@gullbergjansson.se. Om återförsäljaren bedömer 
att det rör sig om ett material eller fabrikationsfel, tar denne kontakt med oss för kontroll och 
åtgärd av skadan. Ange alltid produktens ritningsnummer, som hittas på medföljande ritning. 
För enklare ärenden kan du som slutanvändare få vägledning via material som finns på vår 
hemsida www.gullbergjansson.se 

Villkor för garanti
Produktens ingående delar ska transporteras, förvaras, installeras och användas i enlighet 
med installationsanvisningens föreskrifter. Skador som uppkommer på grund av försumlig 
eller vårdslös hantering omfattas inte av garantin. Överbelastning av snö eller is betraktas 
som försumlighet.

ALLMÄN INFORMATION
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DB
DB 

DF DF

WF

L

RO

LH=Sínkülsô

SH=Medenceperem külsô szélessége hátul 

AE=Medenceperem külsô és sínbelsô távolsága elôl

AH=Medenceperem külsô és sínbelsô távolsága hátul

SE=Medenceperem külsô szélessége elôl 

H =Sínhosszúság

K =Sín átló (ellenôrzô méret) 

WB

K= L2+RO
2

K K

DF=
R O-WF

2

RO-WB

2
DB=

WF  = Poolens bredd i framkant
WB  = Poolens bredd i bakkant
DF  = Avstånd poolens främre ytterkant och skenornas   främre ytterkant
DB        = Avstånd poolens bakre ytterkant och skenornas bakre ytterkant
RO  = Avstånd skenornas ytterkant enligt medföljande ritning 
K = Diagonalmått, skenornas ytterkant till ytterkant 
L  = Skenornas längd 

INSTALLATION
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Montering av skenor

1.1 Skendelarna ansluts till varandra med styrpinnarna, se 
figur 1.1. För in styrpinnarna i skenorna och slå försiktigt 
in dem med hjälp av en hammare, se bild 1.2. Anslut 
sedan nästa del, se bild 1.3, och tryck ihop båda delarna 
tills de ligger tätt emot varandra. Fortsätt enligt ovan 
tills alla skendelarna sitter ihop.

1.2 Centrera skenorna kring poolen och mät upp 
yttermåttet, R0, över skenorna så att detta stämmer med 
motsvarande mått på pooltakets ritning.

1.3  Beräkna diagonalmåttet mellan skenornas ytterhörn 
med hjälp av måtten från ritningen. Diagonalmåttet 

      K = √L2 + R0
2.

1.4  Se till att avståndet mellan skenornas ytterhörn stämmer 
med diagonalmåttet K, samtidigt som avståndet mellan 
skenornas yttermått är R0 för att säkerställa att skenorna 
är parallella och ej förskjutna.

1.5  För att underlätta centreringen av skenorna kan man 
mäta upp poolens bredd i bakkant, WB, och framkant, 
WF. Beräkna sedan avståndet från poolens ytterkant 
i poolens främre del resp. bakre del till skenornas 
ytterkanter, DF = (R0 - WF) / 2 resp. DB = (R0 - WB) /2. Placera 
sedan skenorna med avstånden DF resp. DB från poolens 
ytterkanter.

1.6 Fixera den ena sidans skena i underlaget. Beroende 
på om skenorna är med eller utan förborrade hål och 
det underlag som skenorna ska monteras på blir 
tillvägagångssättet olika, och anvisningen förutsätter 
att den som utför monteringen har nödvändig kunskap 
för att genomföra detta. Figur 1.4 och 1.5 nedan visar 
endast principen.

1.7 Innan skenorna fixeras permanent mot underlaget 
är det viktigt att kontrollera att yttermåttet R0 samt 
diagonalmåttet K fortfarande är uppfyllda.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

INSTALLATION
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Installation av sektioner

2.1 Montera låsbeslagen, figur 2.1, på sektionerna (alla 
sektioner utom den minsta).

2.2 Ställ den minsta sektionen framför skenorna på ett 
mjukt underlag för att undvika skador på sektionen.

2.3   Lyft och för sektionen försiktigt fram mot skenan, och 
passa in vindsäkringar och hjul mot skenan. För sedan 
sektionen försiktigt framåt och se till att nästa hjulpar 
och vindsäkringar kommer rätt.

2.4 Rulla sektionen lite fram och tillbaka på skenan för att 
kontrollera att den löper lätt och testa vindsäkringen 
genom att lyfta lite i sektionen. Sektionen ska inte gå 
att lyfta upp från skenan.

2.5 Försäkra dig om att sektionen kan rullas längs hela 
skenans längd utan motstånd. Om det är något 
motstånd justera vindsäkringen genom att lossa 
bulten, se figur 2.2. Glöm inte att spänna fast bulten 
igen!

2.6 Repetera steg 2.2 – 2.5 för resterande sektioner. Tänk på 
att låsbeslagen bara tillåter rörelse i en riktning.

2.2

INSTALLATION

2.1

Låsbeslag

Installation av sektionslåsning

INGÅENDE DELAR

3.1

3.2

Nyckel

D-låsning

3.3Låsningsplint - D

Låsningsplint - D

3.4
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3.1   Största sektionen har typen D-låsning, se figur 3.2, och 
låses upp med nyckel, se figur 3.1. Låsningsplintarna av 
typen D, se figur 3.3, ska därför monteras i höjd med 
största sektionens D-låsning i pooltakets stängda läge 
resp. öppna läge för bästa funktion.

3.2 De mindre sektionerna har typen H-låsning, se figur 
3.5, och låses upp genom att låsbeslagen på den större 
sektionen för upp sprinten ur låsningsplinten, se figur 
3.7. Låsningsplintarna av typen H ska därför monteras 
i höjd med respektive sektions H-låsning i pooltakets 
stängda läge för bästa funktion.

3.3 Se bilaga A för en principskiss över placeringen av de 
olika låsdetaljerna.

Montering av gavlar

Ej avtagbar gavel

4.1 Om gaveln är fast, alltså ej avtagbar, skruva fast gaveln 
i bågprofilen genom de förborrade hålen, se figur 4.1. 
Spänn inte fast skruvarna ännu.

4.2 Spänn skruvarna försiktigt steg för steg, skruvarna ska 
gå att spänna utan allt för mycket kraft och utan att 
gaveln glipar mot bågprofilen.

4.3 Om det är svårt att spänna skruvarna kan detta bero på 
att avståndet mellan skenorna inte är rätt, och detta 
måste då kontrolleras igen.

4.5 Om gaveln är med gaveldörr, kontrollera att den går 
att stänga och öppna utan problem samt att låset 
fungerar. Om dörren tar i eller glipar kan gångjärnen 
behöva justeras. Lossa  skruvarna till gångjärnen för 
att kunna justera dörrens position. Spänn skruvarna 
när dörren är på rätt plats.

3.5

3.6

3.7

Låsningsplint - D

Låsningsplint - H

D-låsningLåsningsplint med H-låsning

H-låsning

Låsbeslag

4.1

4.2

INSTALLATION
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INSTALLATION

Avtagbar gavel

4.6  Om gaveln är avtagbar i ett stycke, fäst den i den 
välvda bågprofilen enligt figur 4.3. Om gaveln är 
avtagbar i tre delar med en öppning i mitten utan 
tröskel, för t.ex. stege, monteras de yttre gavelbitarna 
enligt figur 4.4.

4.8   Häng eventuell gaveldörr på plats och kontrollera att 
den går att öppna och stänga utan problem, se figur 
4.5.

4.9 Markera positionen för stödbenet till de yttre 
gavelbitarna på underlaget och montera stödbenets 
hylsa, se figur 4.6. Ställ in stödbenets höjd. Upprepa 
för den andra yttre gavelbiten.

 

 

Kontrollera installation 

5.1 Se till att alla vindsäkringar, gavlar, stödben och 
låsningar är på plats och i funktion.

5.2   Kontrollera att det går att låsa upp och låsa taket.

5.3  Skjut taket fram och tillbaka längs skenorna för att 
kontrollera att det rullar lätt, och att den automatiska 
låsningen fungerar.

5.4  Se till att tätningen mellan sektionerna och under 
gavlarna är i rätt position när taket är stängt. 

5.5  För klarplast, kontrollera att tätningslisterna sitter 
på plats längs panelerna då de kan röra sig under 
transport och installation. Om de behövs kan man 
använda fönsterputs (OBS! utan ammoniak) för att 
lättare trycka listerna på plats.

4.3

4.6

4.4

4.5
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BILAGA A

Montering av låsdetaljer utan förlängningsskena

Montering av låsdetaljer med förlängningsskena


