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NORSUP Pooltak MODELLER
De enskilda pooltaken kan tillverkas i följande dimensioner:

SURPREME line
bredd: 250-550 cm / höjd: 25-150 cm *

RELIEFline PREMIUM
bredd: 250-500 cm / höjd: 45-150 cm *

RELIEFline BASIC
bredd: 300-525 cm / höjd: 75-120 cm *

ECOline SKYLINE
Pooltak för självmontering

ECOline HORIZON
Pooltak för självmontering

* Den maximala dimensionen för pooltaken är indikativ, de beror på antalet segment och panelmaterial. Vi kan mer än gärna förse dig med fler specifika alternativ efter förfrågan. 

VATTENKVALITÉ
Förhindrar vatten föroreningar, 
skyddar mot smuts, löv och insekter 

SÄKERHET
Förhindrar barn och djur från att 
ramla i poolen.

ENERGIBESPARANDE
Reducerar kostnaden för uppvärmning 
av poolen, förhindrar värmeförlust, 
hjälper att man effektivt uppvärmer 
poolvattnet – ”växthuseffekten”.
FÖRLÄNGER SÄSONGEN
Förlänger poolsäsongen med flera 
månader och gör att man kan använda 
poolen även när det är dåligt väder.

Fördelar med
NORSUP pooltak

Få det mesta möjliga av din pool. Effektivare, billigare och utan att behöva anpassa sig till vädret. Vårt breda utbud med 
valmöjligheter av former och färger kommer att säkerställa dig att ditt pooltak passar in med din trädgård.

Nu för tiden är ett pooltak nästintill ett must-have. En av de största anledningarna till det är väderförhållandena, pool-
taket förlänger poolsäsongen betydligt och minskar energikostnaden på uppvärmning.

RELIEFline ECOline

SURPREMEline



SURPREME line
SURPREME är seriens lägsta pooltak och är designat så det matchar dagens behov och speciellt trenderna med modern 
arkitektur. Som standard är SURPREME utrustat med en skena på den ena sidan och hjul på andra, vilket tillåter fri 
tillgång till poolen från 3 sidor. Tack vare den starka och stabila konstruktionen krävs minimal ansträngning för att 
öppna eller stänga taket.

ENKEL SKENA*
Systemet är utrustat med en skena på den ena 
sidan, vilket tillåter en barriärfri tillgång till 
poolen från 3 sidor med minimal ansträngning 
tack vare den starka och stabila konstruktionen. 

ENKEL ANVÄNDNING
Tack vare den starka och stabila konstruktionen och 
det ensidiga sken-systemet, kan du använda vårt 
pooltak med minsta ansträngning. Det är även 
möjligt att installera en elektrisk motor som inklud-
erar en smart fjärrkontroll. 

antracit
RAL 7016

vit
RAL 9016

anodiserat silver
aluminium

Sektionslåsning
Våra pooltak kan bli utrustade med en sektionslåsning. 
I sådant fall är det nödvändigt att manuellt låsa upp 
låsningen av det yttre segmenten när du drar tillbaka 
pooltaket. 

* Kan även beställas med skenor på båda sidorna.

MODERNT OCH SOFISTIKERAT DESIGN 
Norsup SURPREMEline serierna erbjuder 
ett rent och modernt design och 
ambitiösa funktioner, detta gör att värdet 
av ditt hus och trädgård ökar. 

Fördelar med Norsup SURPREMEline pooltak 
     Modernt och sofistikerad design 
     Enkel skena
     Stabilitet på hög nivå
     Enkel användning

KONSTRUKTION AV NORSUP 
SURPREMEline POOLTAK

solid
kontruktion

polykarbonatglas
 4-6 mm * Låsbar 

stängning *

Enkel skena

front 
ventilation *

* Options är inte inkluderade i baspriserna.
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SURPREME line SURPREME line

*Option



RELIEF line
RELIEF serien erbjuder ett brett urval av klassiska modeller som du kan välja mellan, baserat på dina önskningar och behov. 

SOLIDA KONSTRUKTIONS PROFILER
De anodiserade aluminium profilerna är extra solida och hållbara. Det är därför vi kan garantera dig 10 års garanti. Profilernas 
anodiserade ytfinish ger en lång livslängd, stabilitet och resistans mot miljöpåverkan 
(naturliga effekter, kemikalier eller salt i poolen).

anodiserat
silver

aluminium

anodiserat
champagne
aluminium

antracit
färg

RAL 7016

Glidskenor
UTAN ANSTRÄNGNING 
Glidspåret och hela skensystemet är konstruerade med betoning på 
minimalt motstånd vid hantering av pooltaket. 

LÄGRE ÄN 15mm
Den platta profilen förhindrar inte användandet av poolen när den är 
indragen. 

HALKSKYDD
Skenorna har rillor på ovansidan som funkar som halkskydd.

ANODISERAT ALUMINIUM I FÄRG (SAMMA SOM TAKET)
Skenorna kan levereras i silveranodiserat aluminium och 
champagneanodiserat* aluminium.
 

OPTIONER FÖR GLASPANEL
Glaspanelen av hela taket är tillverkat av material från 
världens ledande tillverkare av extruderade skivor – 
det svenska företaget Arla Plast. 
Vår polykarbonat är alltid utrustad med en 
dubbelstabilisering mot UV-strålning. transparent

kanalplast
10mm

rökfärgat
kanalplast

10mm*

transparent
klarglas

4mm

rökfärgat
klarglas
4mm*

balkprofile glidskenans profil
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RELIEF lineRELIEF line

* Option, ingår ej i baspriset

* Option, ingår ej i baspriset

*Option



RELIEF lineRELIEF line

RELIEF line RELIEF line

BASIC modell
STANDARDSERIE
Modellserien är mycket populär och uppfyller alla krav som man kan 
ställa på ett pooltak. Robust konstruktion och med 10mm kanalplast 
eller 4mm klarglas som standard. Perfekt val för dig som är ute efter ett 
något högre pooltak. 

PREMIUM modell
MAXIMAL BETONING PÅ DESIGN 
Vår exklusiva PREMIUM pooltak med låg takhöjd och uppfyller alla krav 
som man kan ställa på ett pooltak med elegant design och robust 
konstruktion. Pooltaket är utrustat med 4 mm klarglas. 



TILLGÄNGLIG I TVÅ STORLEKAR
MÅTT:  3500 x 6470 mm (3 sektioner)
MÅTT:  4200 x 8610 mm (4 sektioner)

GLAS: 
• 3 mm klarglas
• 8 mm kanalplast

ECO line

ECO line

I LÅDAN:
• Förlängnings skenor 220cm
• Skjutdörr på den största sektion
• Med förmonterade gavlar

FÖR SJÄLVMONTERING

HORIZON modell

SKYLINE modell

FÄRG: RAL7016 MÖRK GRAFIT

Optioner för dörrar
Du kan välja vilken dörr som passar dig bäst.

SURPREME line

RELIEF line

Skjutdörr på sidan

Halv gavel dörr Lufttröskel

S   kjutdörr på sidan



www.norsup.se


