
Gullberg & Jansson erbjuder prisvärda 
och väldesignade pooltak av robust kvalitet. 
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#1 inom pooltak och 
poolvärmepumpar i Norden

Pooltak



Förläng badsäsongen, förenkla 
skötseln och spara energi!

*Med förlängningsskenor (rekommenderat tillval) kan du skjuta 
pooltaket förbi hela poolen.

Med ett skjutbart pooltak från Gullberg & Jansson förlänger du badsäsongen 
för din utomhuspool och får dessutom en extra uppvärmningskälla på köpet (en 
solig dag kan temperaturen höjas 
hela 6-8 grader!). 
 När vädret inte är gynnsamt badar du under pooltaket och när sedan solen 
tittar fram skjuts hela pooltaket* enkelt bort och du badar under bar himmel.

Andra fördelar med våra pooltak är minskad energiförbrukning och 
minskad vattenavdunstning. Pooltaket skyddar mot löv, smuts och 
försurat regnvatten, vilket ger ett stabilt pH-värde i poolen och minskar 
din kemikalieförbrukning. Pooltak från Gullberg & Jansson uppfyller 
lagstadgat krav på barnsäkerhet och kan användas som vintertäckning.

#1 inom pooltak i Norden

Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak i Norden och har 
en hög service- och kunskapsnivå. Vi har ett av marknadens bredaste sortiment 
av prisvärda och väldesignade pooltak av hög kvalitet.
  Vi erbjuder både ett standardsortiment med pooltak som levereras som 
byggsats i en box samt ett specialsortiment med måttbeställda pooltak som 
levereras i färdigmonterade sektioner. 
 Våra pooltaksmodeller som levereras i box kan också mot pristillägg 
levereras i färdigmonterade sektioner för ännu enklare installation.

Robust konstruktion och exklusiv design

Våra pooltak har lång livslängd tack vare robusta konstruktioner, förstärkta 
aluminiumprofiler och paneler med UV-skydd på båda sidor. Den förväntade 
livslängden på våra pooltak är med rätt skötsel cirka 25-30 år. 
 Samtliga modeller har mjuka och behagliga linjer och vi har varit noggranna 
med detaljerna. Vi har strävat efter att dölja nitar och rostfria skruvar i största 
möjliga utsträckning och vi har stabila lösningar för utsatta funktioner som lås 
och gångjärn.

Våra två exklusiva standardserier av pooltak, Nova Comfort och Stella 
Comfort, har utformats för att passa alla standardpooler, både med och 
utan poolsarg. 
 Nova Comfort och Stella Comfort erbjuder automatisk sektionslåsning, 
så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt, samt extra platta 
komfortskenor som är behagliga att gå på.

Låsbara och barnsäkra pooltak med nyckel

De två standardserierna Nova Comfort och Stella Comfort har utvecklats 
av Gullberg & Jansson i nära samarbete med en av de ledande europeiska 
pooltakstillverkarna. 
 Samtliga pooltak från Gullberg & Jansson är certifierade och godkända 
enligt fransk säkerhets- och kvalitetsstandard** och omfattas av 3 års 
materialgaranti.
 Alla pooltak från Gullberg & Jansson är barnsäkra och kan snabbt låsas upp 
med nyckel och är utformade för att uppfylla lagstadgat krav på barnsäkerhet.

**Standard NF P 90 309 omfattar t.ex. barnsäkerhet samt snöbärighet. 
Alla pooltak som är godkända enligt standarden klarar ett minimum av 45 kg/m2.

Nova Comfort med klarplast

Nova Comfort



Nova Comfort
Nova Comfort-serien är vår exklusiva standardserie för pooltak med låg 
takhöjd. Nova Comfort passar alla standardpooler, både med och utan 
poolsarg. Modellserien är mycket populär och uppfyller alla krav som man 
kan ställa på ett pooltak med elegant design och robust konstruktion. 
 Nova Comfort är ett barnsäkert pooltak med lås och modellserien 
passar särskilt väl för dig som är ute efter ett lågt och stilrent pooltak som 
inte tar upp för stort utrymme i trädgården. Trots den låga höjden finns det 
gott om rum för dig att simma under taket.

Nova Comfort har automatisk sektionslåsning, vilket innebär att pooltaket 
kan öppnas och stängas snabbt och smidigt, då sektionerna har en automatisk 
låsfunktion. Sektionerna är inte sammanhakade i varandra och pooltaket kan 
vara öppet t.ex. på mitten. 
 Nova Comfort är utrustat med extra platta komfortskenor med 
en höjd på endast 12 mm, som är behagliga att gå på.
 Nova Comfort har som standard skjutdörr som kan monteras 
på valfri sida (vänster eller höger) och avtagbar front- och bakgavel. 
 Nova Comfort-serien finns i sju standardstorlekar men kan också 
måttbeställas mot pristillägg.

Extra platta komfortskenor med 
en höjd på endast 12 mm, 
silvereloxerade (aluminium).

Pooltaksmodell (för 
olika poolstorlekar)

Pooltak innermått*– 
bredd x längd

Pooltak yttermått – 
bredd x längd x höjd

Antal 
sektioner 

Rek. cirkapris inkl. 
moms, (SEK)

Färdigmonterade 
sektioner mot pristillägg

Nova Comfort 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 80 cm 3 st 44 900:- Pris enligt offert

Nova Comfort 3x6 m, klarplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 80 cm 3 st 53 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 3x7,5 m, kanalplast1 378 x 816 cm 430 x 820 x 86 cm 4 st 69 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 3x7,5 m, klarplast1 378 x 816 cm 430 x 820 x 86 cm 4 st 79 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 3,5x7 m, kanalplast 428 x 766 cm 480 x 770 x 90 cm 4 st 74 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 3,5x7 m, klarplast 428 x 766 cm 480 x 770 x 90 cm 4 st 84 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 3,5x8,5 m, kanalplast2 428 x 916 cm 480 x 920 x 90 cm 4 st 89 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 3,5x8,5 m, klarplast2 428 x 916 cm 480 x 920 x 90 cm 4 st 99 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 95 cm 4 st 79 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 4x8 m, klarplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 95 cm 4 st 89 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 4x10 m, kanalplast3 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 101 cm 5 st 102 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 4x10 m, klarplast3 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 101 cm 5 st 112 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 5x10 m, kanalplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 108 cm 5 st 117 900:-           – ı ı –

Nova Comfort 5x10 m, klarplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 108 cm 5 st 132 900:-           – ı ı –

Pooltaksprofiler: 44/40 mm, silvereloxerade (aluminium)
Panelval: Dubbelväggig kanalplast (PC**, 6mm) eller klarplast (PC**, 3 mm).
**PC: Polykarbonatplast
Rekommenderat tillval: Förlängningsskenor, 320 cm

*Innermåttet anger avståndet mellan pooltakets skenor, mätt från skenornas respektive insida
1) Pooltak Nova Comfort 3x7,5 m kan t.ex. användas för 3x6 m pool med romersk trappa
2) Pooltak Nova Comfort 3,5x8,5 m kan t.ex. användas för 3,5x7 m pool med romersk trappa
3) Pooltak Nova Comfort 4x10 m kan t.ex. användas för 4x8 m pool med romersk trappa

Bilden visar en måttbeställd Nova Comfort med klarplast



Nova Comfort Stella Comfort
Stella Comfort-serien är vår exklusiva standardserie för pooltak med normal 
takhöjd. Modellen är ett naturligt val för dig som vill bada under taket vid 
sämre väder. 
 Stella Comfort passar alla standardpooler både med och utan poolsarg. 
Det är ett barnsäkert pooltak med lås och det har en elegant framtoning och 
robust konstruktion.
 Stella Comfort har automatisk sektionslåsning, vilket innebär att 
pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt, då sektionerna har en 
automatisk låsfunktion. Sektionerna är inte sammanhakade i varandra och 
pooltaket kan vara öppet t.ex. på mitten. 

Stella Comfort är utrustat med extra platta komfortskenor med en 
höjd på endast 12 mm, som är behagliga att gå på.
 Stella Comfort har som standard gaveldörr vilket gör det enkelt 
att skjuta pooltaket förbi en poolstege om denna mittplaceras. 
 Stella Comfort-serien finns i fyra standardstorlekar men kan också 
måttbeställas mot pristillägg.

Pooltaksprofiler: 44/40 mm, silvereloxerade (aluminium)
Panelval: Dubbelväggig kanalplast (PC**, 6mm) eller klarplast (PC**, 3 mm).
**PC: Polykarbonatplast
Rekommenderat tillval: Förlängningsskenor, 320 cm

Pooltaksprofiler: 44/40 mm, silvereloxerade (aluminium)
Panelval: Dubbelväggig kanalplast (PC**, 6mm) eller klarplast (PC**, 3 mm). 
**PC: Polykarbonatplast
Rekommenderat tillval: Förlängningsskenor, 320 cm

*Innermåttet anger avståndet mellan pooltakets skenor, mätt från skenornas respektive insida
1) Pooltak Stella Comfort 4x10 m kan t.ex. användas för 4x8 m pool med romersk trappa

Extra platta komfortskenor med 
en höjd på endast 12 mm, 
silvereloxerade (aluminium).

Pooltaksmodell (för 
olika poolstorlekar)

Pooltak innermått*– 
bredd x längd (cm)

Pooltak yttermått – 
bredd x längd x höjd (cm)

Antal 
sektioner 

Rek. cirkapris 
inkl. moms, (SEK)

Färdigmonterade 
sektioner mot pristillägg

Stella Comfort 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 128 cm 3 st 52 900:- Pris enligt offert

Stella Comfort 3x6 m, klarplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 128 cm 3 st 62 900:-           – ı ı –

Stella Comfort 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 162 cm 4 st 82 900:-           – ı ı –

Stella Comfort 4x8 m, klarplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 162 cm 4 st 92 900:-           – ı ı –

Stella Comfort 4x10 m, kanalplast1 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 168 cm 5 st 114 900:-           – ı ı –

Stella Comfort 4x10 m, klarplast1 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 168 cm 5 st 124 900:-           – ı ı –

Stella Comfort 5x10 m, kanalplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 194 cm 5 st 122 900:-           – ı ı –

Stella Comfort 5x10 m, klarplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 194 cm 5 st 139 900:-           – ı ı –



Specialsortiment
Måttbeställda pooltak med stor valfrihet! 

Vi har 14 olika pooltaksmodeller i vårt specialsortiment att välja 
mellan. Samtliga går att måttbeställa så att pooltaket passar just dina 
förutsättningar. Du kan också välja mellan olika färger på profilerna. 
Samtliga RAL-färger kan beställas mot pristillägg. 
 Våra måttbeställda pooltak levereras alltid i färdigmonterade 
sektioner för ännu enklare installation*.
 Samtliga pooltak är liksom våra standardmodeller certifierade och 
godkända enligt fransk säkerhets- och kvalitetsstandard** och omfattas 
av 3 års materialgaranti. 

Kostnadsfri offert

Låt någon av våra återförsäljare hjälpa dig att hitta den bästa 
pooltaksmodellen för dig. Du kan snabbt få en kostnadsfri offert 
på utvald modell. 
 Hitta din närmaste återförsäljare direkt på www.gullbergjansson.se 
eller kontakta oss via e-post: info@gullbergjansson.se alternativt per 
telefon: +46 42 311 15 00 så hjälper vi dig.

*Gäller ej Vega och Atlas
**Standard NF P 90 309 omfattar t.ex. barnsäkerhet samt snöbärighet. 
Alla pooltak som är godkända enligt standarden klarar ett minimum av 45 kg/m2.

Alva med silvereloxerade (aluminium) profiler och paneler i klarplast.

Nova Comfort – måttbeställd med silvereloxerade (aluminium) 
profiler och paneler i klarplast. 

Vista med silvereloxerade (aluminium) profiler 
och paneler i klarplast.

Emporia med silvereloxerade (aluminium) profiler och paneler i klarplast.

Nova Polaris med silvereloxerade (aluminium) profiler och paneler 
i klarplast.

Läs mer om Gullberg & Janssons samtliga pooltaksmodeller på vår hemsida: www.gullbergjansson.se



Återförsäljare

Med reservation för eventuella tryckfel
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Nova Polaris med silvereloxerade (aluminium) profiler och paneler 
i klarplast.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Box 5045, 250 05 Helsingborg
Besöksadress: Hortensiagatan 7, Helsingborg

E-post: info@gullbergjansson.se
Telefon: +46 42 311 15 00. Fax: +46 42 34 02 10

www.gullbergjansson.se

#1 inom pooltak och poolvärmepumpar i Norden


