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›››  Vår produktion har en 17-årig tradition. Vi designar och 
tillverkar pooltak, tak för pergolor, verandor och andra 
uterum. Vi har kunder i Frankrike, Sverige, Tyskland, Stor-
britannien, Polen, Österrike och många andra europeis-
ka länder. Med en årlig produktion som närmar sig 5 000 
pooltak är vi bland de största tillverkarna i Europa.

›››  Vi har utvecklat vår egen konstruktion med robusta, ex-
tremt resistenta aluminiumprofiler. Sammanfogningen 
av polykarbonatsektionernas delar och profilerna görs 
med silikontätning vilket ytterligare ökar hållbarheten av 
hela pooltaket.

›››  Våra pooltak pryder varje trädgård - kännetecknade av 
ytterligt elegant och modern design. Aluminiumprofilerna 
finns att få antingen silvereloxerade eller pulverlackade 
i antracit eller bronsfärg. Polykarbonatpaneler täckta 
på båda sidor med UV-absorberande filter, antingen ce-
llpaneler 10 mm eller kompakta paneler 4 mm. Enligt kun-
dens önskemål, transparenta, rökfärgade eller färgade. 
Alla plastdelar är tillverkade av UV-stabiliserat material.

›››  Vi tillverkar olika typer av pooltak med alla tänkbara typer 
av bågar och i olika höjder: från de lägsta, nästan platta 
designtaken till höga och förstärkta pooltak lämpliga för 
bergsnära områden.

›››  Möjligheten att lätt flytta paneler med bara ett finger, 
barnsäkerhetslås och dörrar enligt önskemål, är en 
självklarhet. 

›››  Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008. Vår produktion 
övervakas av TZÚS (Tjeckiskt säkerhetscertifieringsor-
gan), TÜV och godkänts av Franska AFNOR.
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STORLEKAR: LÄNGD 4,3 m ››› 17 m 

BREDD 3 m ››› 8 m 

HÖJD 0,8 m ››› 2,7 m

Takläggning

TREND
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Högt

Skjutdörr GaveldörrInskjutbar dörr Standard

Medelhögt

VÄLJ DÖRR 



STORLEKAR: LÄNGD 4,3 m ››› 17 m 

BREDD 3,8 m ››› 6 m 

HÖJD 0,8 m ››› 2,5 m

COMPACT
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Takläggning
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Lågt 

Högt

VÄLJ DÖRR 

GaveldörrInskjutbar dörr Skjutdörr



STORLEKAR: LÄNGD 4,2 m ››› 16,8 m 

BREDD 3,5 m ››› 6 m 

HÖJD 0,9 m ››› 2,6 m

IMPERIAL
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Takläggning
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VÄLJ DÖRR 

Lågt 

Högt

GaveldörrSkjutdörr



STORLEKAR: LÄNGD 4,2 m ››› 16,8 m 

BREDD 3,5 m ››› 5,5 m 

HÖJD 1,8 m ››› 2,5 m

APOLLO
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Takläggning
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Skjutdörr Gaveldörr

VÄLJ DÖRR 

Med  
bågformad vägg

Med rak vägg



STORLEKAR: LÄNGD 4,2 m ››› 12,6 m 

BREDD 3,3 m ››› 4,5 m 

HÖJD 0,31 m ››› 0,67 m

ASTRA
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Takläggning
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Utan dörr

Ultralågt
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TREND COMPACT

Alla typerna av pooltak 
erbjuds i färgerna 
silvereloxerad, 
antracit eller brons. 
Polykarbonatpanelerna 
erbjuds som 
transparenta eller 
rökfärgade 10 mm 
paneler och kompakta 
paneler 4 mm (Plexi).

Valet beror bara på din 
smak.

Silver 
ELOX

Välj mellan  
10 FORMER

Välj mellan  
10 OLIKA  
POOLTAKS- 
MODELLER

Välj mellan  
3 FÄRGER
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IMPERIAL APOLLO ASTRA

BRONS ANTRACIT

Transparent  
4 mm

Standard  
10 mm

Rökfärgat 
10 mm

Färg av 
polykarbonat



Vi tillverkar också våra egna pooler COMPACT

Kontakta din återförsäljare 

Tillverkat i Tjeckien 




