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Solfolie
Solfolien i blå 400 micron flyter på vattenytan och är lätt att lägga på 
och ta av. Den reducerar klorförbrukningen och värmeförlusten, hindrar 
avdunstningen samt släpper igenom solvärmen som tas upp av pool-
vattnet. 

Art.nr
4126123 3 x 6 m 4126127 4 x 7 m

4126125 3 x 7 m 4126128 4 x 8 m

4126126 3 x 8 m 4126129 4 x 9 m

4126124 3,5 x 8 m 4126120 5 x 10 m
Vid montage på upprullningsanordning, lägg till 1 m på längden. 
Finns även med specialbeställda mått.

Art.nr

412080 Upprullningsanordning rostfri, exkl rör

412095 Upprullningsanordning med utväxling rostfri, exkl rör. 

41259 Aluminiumrör, teleskopiskt till upprullningsanordning. Längd max 6,5 m

Komplett upprullning består av upprullningsanordning och aluminiumrör.

Upprullningsanordning
Tillval. Upprullningsanordningen finns i två versioner, en enklare variant och 
en mer avancerad, försedd med utväxling för att underlätta upprullningen. 
Passar de flesta överdrag och pooler.

Poolskydd

Poolduk Rektangulär Oval Njurformad Infinity Friform

PoolGuard Manuell x

PoolGuard Automatisk x

AquaLamell Automatisk x x

AquaGuard Automatisk x x x x x

AquaRoll II Manuell x x x x x

Solfolie x x x x x

Välj rätt poolskydd

Poolduk Drivning Täckning material
Klarar 

personbelastning Låsning Dränering regnvatten

PoolGuard, manuell Draglina PVC-duk Ja Ja Ja

PoolGuard, automatisk Vattentryck PVC-duk Ja Ja Ja

AquaLamell, automatisk Motor PVC-lameller Ja Ja Ja

AquaGuard, automatisk Motor PVC-duk Ja Ja Nej

AquaRoll II, manuell Draglina + vev PVC-duk Ja Ja Ja

Solfolie Manuell Polyeten Nej Nej Nej

• Satsa på kvalitet i alla detaljer. Ett poolskydd är en långsiktig  
 investering.
• Med automatik blir badandet enkelt.
• Om du väljer manuellt poolskydd, förbered för automatik.  
 Det förenklar vid framtida komplettering.
• Även de bästa skydden kräver vintertäckning. Skyddar både  

 poolskydd och poolstomme.
• Säkerhet är viktigt. Det finns inget utrymme för kompromisser.
• Rektangulär pool med till exempel PoolGuard är en optimal lösning   
 med utgångspunkt från ekonomi, funktion och säkerhet.
• Friformspooler kräver specialanpassade poolskydd.

Råd och tips inför valet av poolskydd


