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NORSUP Pooltag MODELLER
De enkelte pooltage kan bestilles i følgende dimensioner:

PRESTIGE
bredde: 250-550 cm / højde: 25-150 cm *

COMFORTline LINIE
bredde: 250-500 cm / højde: 45-150 cm *

COMFORTline SYMFONIE
bredde: 300-525 cm / højde: 75-120 cm *

ECOline SKYLINE
Pooltag til selvmontering

ECOline HORIZON
Pooltag til selvmontering

* De maksimale dimensioner er kun vejledende, da de er afhængige af antallet af segmenter samt panelmateriale. Vi giver dig gerne specifikke alternativer på forespørgsel.

Vandkvalitet
Forhindrer forureninger i vandet, 
beskytter mod smuds, løv og insekter

Sikkerhed
Forhindrer at børn og dyr falder i 
poolen

Energibesparende
”Drivhuseffekten” forhindrer varmetab 
og hjælper effektivt med at opvarme 
poolen, hvilket reducerer omkostnin-
gerne til opvarmning af poolen
Forlænger sæsonen
Forlænger poolsæsonen med flere 
måneder, så man kan anvende poolen 
selv i dårligt vejr

Fordelene ved
NORSUP pooltag

Få mest ud af din pool med et pooltag, som både sænker driftsomkostninger og forlænger din sæson. Vores brede 
udvalg med valgmuligheder inden for form og farve sikrer dig at dit pooltag passer ind i dit poolmiljø.

Nu om stunder er et pooltag næsten nødvendigt, ikke mindst grundet skiftende vejrforhold. Pooltaget forlænger din 
poolsæson betydeligt og mindsker energiomkostningerne til opvarmningen.



PRESTIGE line
PRESTIGE er seriens længste pooltag, som er designet, så det matcher nutidens behov og samtidigt følger tendens-
erne inden for moderne arkitektur. Som standard er PRESTIGE monteret med en skinne på den ene side og hjul på den 
anden, hvilket tillader fri adgang til poolen fra 3 sider. Takket være den stærke og stabile konstruktion, kræves der 
minimale kræfter for at åbne og lukke taget.

Enkelt skinne*
Systemet er monteret med en skinne på den ene 
side, hvilket tillader fri adgang til poolen fra 3 
sider med minimal anstrengelse takket være den 
stærke og stabile konstruktion. 

Enkelt anvendelse
Takket være den stærke og stabile konstruktion samt 
ensidige skinnesystem, kan du anvende vores poolt-
ag med minimal anstrengelse. Det er også muligt 
at installere en elektrisk motor, som inkluderer en 
smart fjernbetjening.

antracit
RAL 7016

hvid
RAL 9016

anodiseret sølv
aluminium

Sektionslås
Vores pooltage kan blive udstyret med en sektionslås, 
hvilket medfører, at det er nødvendigt at låse de yder-
ste segmenter op manuelt, når du vil skubbe pooltaget 
af poolen.

*Kan også bestilles med skinner på begge sider.

MODERNE OG SOFISTIKERET DESIGN
Norsup PRESTIGEline serien tilbyder et 
rent og moderne design samt nyttige 
funktioner, som øger værdien af dit hus 
og din have.

Fordele ved et Norsup PRESTIGEline pooltag 
     Moderne og sofistikeret design
     Enkelt skinne
     Stabil konstruktion
     Enkel anvendelse

KONSTRUKTION AF NORSUP 
PRSTIGEline POOLTAG

solid
kontruktion

polykarbonatglas 
4-6mm* Låsbar 

lukning*

Enkelt skinne

front 
ventilation 

* Tilvalg som ikke er inkluderet i basispriserne 
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*Tilvalg



COMFORT line
COMFORTline serien tilbyder et bredt udvalg af klassiske modeller, så du kan vælge et pooltag baseret på dine ønsker og behov.

SOLIDE KONSTRUKTIONSPROFILER
De anodiserede aluminiumsprofiler er ekstra solide og holdbare, hvorfor vi kan give dig 10 års garanti. Profilernes anodiserede 
behandling giver en lang levetid, ekstra stabilitet og resistens mod miljøpåvirkning 
(naturlige påvirkninger, kemikalier eller salt i poolen).

anodiseret sølv 
aluminium

anodiseret 
champagne 
aluminium

antracit
farve

RAL 7016

Skinner
UDEN ANSTRENGELSE
Glidesporet og hele skinnesystemet er konstrueret med tanke på minimal 
modstand ved brug af pooltaget.

LAVERE END 15mm
Den lave skinne muliggør nem brug af poolen, når pooltaget er skubbet 
til side
 
SKRIDSIKKER BESKYTTELSE
Skinnerne har riller på oversiden, hvilket gør dem skridsikre

ANODISERET ALUMINIUM I FARVER (SAMME SOM TAGET)
Skinnerne kan leveres i sølvanodiseret aluminium og 
*champagneanodiseret aluminium.
 

MULIGHEDER FOR GLASPANELER
Tagets glaspaneler er fremstillet af materiale fra 
verdens ledende producenter af ekstruderede paneler, 
det svenske firma Arla Plast.
Vores polykarbonat er altid fremstillet med en dob-
beltmodstand mod UV-stråling Transparent 

kanalplast
10mm

Røgfarvet 
kanalplast

10mm*

Transparent
klarglas

4mm

Røgfarvet
klarglas
4mm*

Bjælkeprofil Skinneprofil
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* tilvalg, indgår ikke i prisen

* Tilvalg som ikke indgår i basisprisen

*Tilvalg



COMFORT lineCOMFORT line

COMFORT line COMFORT line

LINIE model MAKSIMALT FOKUS PÅ DESIGN 
Vores eksklusive LINIE pooltag er med lav taghøjde og opfylder alle 
krav, som man kan stille til et pooltag med sit elegante design og 
robuste konstruktion. Pooltaget er med 4 mm klarglas

SYMFONIE model
STANDARDSERIE
SYMFONIE modellen er meget populær og opfylder alle krav, som man 
kan stille til et pooltag. Med sin robuste konstruktion og enten 10mm 
kanalplast eller 4mm klarglas som standard, er dette det perfekte valg 
til dig, som er ude efter et højere pooltag.



TILGÆNGELIG I TO STØRRELSER
MÅL:  3500 X 6470 MM (3 SEKTIONER)
MÅL:  4200 X 6470 MM ( 4 SEKTIONER)

GLAS: 
• 3 mm klar glas
• 8 mm kanalplast

ECO line

ECO line

I BOKSEN:
• 220cm ekstra skinner
• Skydedør på den største sektion
• Med formonterede gavle

TIL SELVMONTERING

HORIZON model

SKYLINE model

FARVE: RALL7016 ANTRACIT

Muligheder for døre
Du kan vælge hvilken dør som passer dig bedst.

PRESTIGE line

COMFORT line

Skydedør på siden

Halv gavldør Luftspjæld

Skydedør på siden
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