Pooltäckning

Zabra Poolhus!

för alla årstider och behov

Zabras räcken
Zabras räcksystem finns
i både aluminium och
varmförzinkat stål, för att
skapa ett underhållsfritt räcke. Överliggaren kan fås i
metall, aluminium
eller trä.
Aluminium systemet kan givet vis
fås pulverlackat
i valfri färg. Systemen är mycket
lättmonterade
och givetvis måttanpassade.

Välkommen att kontakta
din lokala återförsäljare
för ytterligare information.
www.zabra.se
Återförsäljare:

Målerås Mekaniska AB
Industrigatan 1
SE - 380 42 Målerås
Tel. +46 (0) 481-31444
Fax. +46 (0) 481-31440
info@zabra.se

Heltäckande
poolskydd som sparar tid och energi

Duken till pooltaket är en högkvalitativ, underhållsfri och plastbelagd väv
med lång livslängd.

Lättanpassad!

Zabra pooltäckning är den enda på
marknaden med isolerad duk med ett
U-värde på ca 2,2 W/m2K. Den isolerade duken erbjuds som ett tillbehör
för alla Zabras skjutbara tak.

Zabra pooltäckning är ett robust men ändå lätthanterligt skydd som förlänger badsäsongen och ger
ökad trygghet. När du väljer Zabra pooltäckning innebär det att du får en pool med renare vatten
och som kräver mindre skötsel. Tack vare det isolerade taket minskar energianvändningen och du
kan välja att höja temperaturen i poolen utan att uppvärmningskostnaden stiger.

Tänk vad skönt att
alltid ha poolen klar
för ett härligt dopp

För att Zabras pooltak enkelt skall
kunna anpassa till alla poolkonstruktioner
så finns det tre olika monteringsalternativ
på rälsen.

Enkelduken (standard) är dock så
effektiv att du redan med den kan
minska både energi samt kemikaliekostander genom minskad avduntsning.

När du, familjen och dina vänner
vill använda poolen skjuts Zabra
pooltäckning snabbt ihop som
ett dragspel.
Allt löv och skräp följer med täckningen utan att hamna
i vattnet!

Nyhet!

Alla rostfria detaljer på Zabras pooltak
el-poleras så att pooltaket är
enkelt att hålla rent och snyggt!

Bekvämt med motordrift!

Tryggt och säkert
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Zabra pooltäckning är låsbart
vilket innebär att du enligt
Boverkets regler inte behöver
staket med låsbar grind.
Duken är tillräckligt kraftig för
att bära både vuxna, barn och
djur, vilket gör att du kan känna
dig trygg även när poolen är
obevakad.
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Pooltäckningen skräddarsys efter dina behov och säljs som antingen byggsats eller
fabriksmonterad. Taket levereras med välvda bågar. Kullagrade vagnar och vikplattor
som gör det enkelt att öppna och stänga poolen. Hjulen rullar på skenor som monteras längs med poolkanten. Alla ingående detaljer är av korrotionssäkert material.
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Valfri färg på duken!
Flera kulörer gör att du kan anpassa
poolskyddet till den miljö som det
skall installeras i.
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Nu med lås i blankpolerat,
rostfrittstål!

