Kelly

Produktfakta
måttbeställda pooltak

Kelly

- ett mjukt rundat pooltak för
anslutning till mur eller vägg. Tar vara
på extra värme från muren.
Kelly är ett elegant och mjukt rundat pooltak för anslutning till mur eller vägg,
anpassat för dagens krav på miljö, hållfasthet och säkerhet. Höjd enl. önskemål.
Säkerhetsdetaljerna är väl genomtänkta och uppfyller Boverkets föreskrifter om
skydd mot olyckor.
Material:
Eloxerade aluminiumprofiler,genomgående 40 x 50 mm.
Styrskena Classic i eloxerad aluminium. Taket skruvas ihop med rostfri skruv, några delar popnitas med syrafast rostfri popnit i stål.
Taktäckning:
Polycarbonat, glasklar okrossbar 4 mm PC eller klar kanalplast PC, 10 mm, UV behandlade
på båda sidor. Tål en belastning av 80kg/m2. Den svenska tillverkaren ARLA-plast lämnar
10 års hållfasthetsgaranti.
Säkerhet:
Som tillval kan varje sektion kan låsas helt fast med säkerhetsnyckel. Alla dörrar har säkerhetslås på handtaget. Konstruktionen uppfyller Boverkets föreskrifter om skydd mot olyckor
för barn, äldre och djur. Läs mer om trygg och säker utemiljö i Boverkets handbok “Bygg
barnsäkert – i byggnader, på tomten och i utemiljön” ISBN 978-91-86559-98-4
Olika alternativ för din bekvämlighet:
• Säkerhetspaket: Låsbara vred/handtag till alla sektioner och dörrar.
• Sidohängd eller skjutbar gaveldörr (beroende på takets höjd)
• Skjutbar takdörr på största sektionen
• Valfri möjlighet att skjuta den minsta eller största sektionen hela längden.
• Skenor i samma bredd hela längden vilket gör att du har en flexibilitet att skjuta varje
enskild sektion åt valfritt håll.
• Klar 4 mm polycarbonat eller 10 mm kanalplast
Taket levereras i en stabil träbox som skyddar ditt tak under transporten.
Boxens vikt beroende på storlek, ca 400 - 700 kg.

Pooltakspecialisten i Sverige AB
Västanväg 41, 216 13 Limhamn, Tel: 040-15 09 50, 0768-95 55 35
www.pooltakspecialisten.se, info@pooltakspecialisten.se

Kelly - måttanpassat pooltak

Extra starka aluminiumprofiler ger taket stabilitet Stabila och välbyggda skjutsektioner med
och motståndskraft.
låsbara handtag.

Kanalplasten tätas med hållbar, högkvalitativ
gummilist mot aluminiumprofilerna.

Låg styrskena (Komfort) med låsbar 		
sektionsspärr.

Taktäckning: Välj mellan 4 mm okrossbar,
glasklar polycarbonat eller 10 mm klar
kanalplast med god isoleringsförmåga.

Säkerhetsnyckel för fastlåsning av sektionerna.

Kelly med anslutning mot mur. Liten skjutdörr på största gaveln.
10 mm kanalplast, UV behandlad.

Anslutning mot tegelmur. Skjutdörr på den största taksektionen

Kelly med anslutning mot mur. Liten skjutdörr på största gaveln. Klar,
okrossbar 4 mm PC, UV behandlad.

Anslutning mot tegelmur. Teglet lagrar värme och ger en behaglig
temperatur i poolen. Klar, okrossbar 4 mm PC.

Pooltakspecialisten i Sverige AB
Västanväg 41, 216 13 Limhamn, Tel: 040-15 09 50, 0768-95 55 35
www.pooltakspecialisten.se, info@pooltakspecialisten.se

