Produktfakta
måttbeställda pooltak

Z-line® Luci

- ett topputrustat elegant
och stabilt pooltak
från Pooltakspecialisten.

Z-Line Luci är ett elegant och säkert pooltak, anpassat för dagens krav på miljö,
hållfasthet och design. Skenorna är låga och helt släta, lätta att integrera i trästen- eller klinkerdäck runt poolen.
Säkerhetsdetaljerna är väl genomtänkta och uppfyller Boverkets föreskrifter
om skydd mot olyckor. Vill du ha framtidens miljö- och säkerhetstänkande i ett
vackert och användarvänligt pooltak? Välj Z-line!
Material:
Eloxerade aluminiumprofiler, 40 x 50 mm, i större bredder 40 x 60 mm.
Styrskena AluDeck® i eloxerad aluminium. Höjd 17 mm. Levreras alltid med en extra sektionslängd så taket kan skjutas bort helt från poolen.
Finns i tre färger: aluminium, champagne och oliv. Förberedd för ledljusslinga på båda sidor.
Taket skruvas ihop med rostfri skruv, några delar popnitas med syrafast rostfri popnit i stål.
Taktäckning:
Polycarbonat (PC), glasklar okrossbar 4 mm eller klar kanalplast (PC), 10 mm, UV behandlade
på båda sidor. Tål en belastning av 80 - 100 kg/m2. Den svenska tillverkaren, ARLA-plast
lämnar 10 års full hållfasthetsgaranti.
Säkerhet:
BeUp® är ett unikt patenterat låssystem för de olika sektionerna i Z-Line. Med ett lätt tryck
på pedalen låser du sektionen helt steglöst. BeUp® är dessutom försett med ett säkerhetslås
med nyckel så sektionen kan låsas helt fast i det läge du önskar.
Vi 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
Design för din bekvämlighet:
Gaveln är försedd med Miniflap - en aluminiumlist försedd med borstkant som enkelt fälls upp
för att passera fritt över poolsargen, förhindrar effektivt damm och smuts från att tränga in i
poolen.
Skenor för alla sektioner med extra längd så att samtliga sektioner kan skjutas fritt och bort
från poolen.
Levereras i Smartbox - en stabil träbox som skyddar ditt tak under transporten.
Boxens vikt beroende på takets storlek, ca 450 - 750 kg.
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Z-Line® Luci

Extra starka aluminiumprofiler ger
taket stabilitet och motståndskraft.

Stabila och välbyggda skjutbara sektioner med l Be Up® sektionsspärr och
låsbara handtag.
Taktäckning: Välj mellan 4 mm okrossbar, glasklar polycarbonat eller
10 mm klar kanalplast med god isoleringsförmåga.

Varje sektion är försedd med Be Up®
sektionsspärr med säkerhetslås.När du
inte kan ha uppsikt över poolen - skjut
över pooltaket och lås sektionerna.

Med ett enkelt tryck på pedalen låser
du sektionen.

AluDeck®, marknadens slätaste styrskena, kräver inga upphöjningar eller
borrade hål för låsning av sektionerna.

AluDeck® styrskena ger dig möjlighet
att montera in ledljusslingor på båda
sidor.

AluDeck® är 17 mm tjock och kan med
lätthet integreras i exempelvis trä- steneller Klinkerdäck.

AluDeck® går att beställa i färgerna
silver, oliv och champagne som smälter
fint samman med olika däckmaterial.

Enkel att öppna och stänga - Miniflap
som standard på gavelsektionen.

Med miniflap öppen kan du lätt skjuta
taket förbi poolsargen.

Kraftig borstlist hindrar damm och
smuts från att tränga in.
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