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If you are intrigued by discreet and sophisticated shapes, Casablanca Infi nity is just 

the thing for you! This low enclosure, which makes a very discreet first impression 

in the garden, hides many secrets till attract everybody’s attention. Its angular clear 

roofing material, futuristic Karbon design and low Air rails are the best evidence.
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Massiv 4 mm UV-stabil 

polykarbonat som skyddar 

din pool.

pooltak konstruktion

›  Hållbara profiler

›   Avrundad form

›   Belastningstester genomförda för lång 

livslängd

Air skenor är enkla att bygga in i trädäcket/

plattorna. Gåvänliga skenor med gömda skruvhål.

Hjulen med rostfria slutna kullager 

är enkelt att skjuta undan. Innehåller 

vindskydd för att undvika att 

modulerna lyfts från marken.

Casablanca Infinity

Specifikationer Casablanca Infinity A Casablanca Infinity B

Maximalt täckt område 346 x 635 cm 442 x 850 cm

Ytterbredd “B” 390 cm 500 cm

Innerbredd “A” 362 cm 458 cm

Ytterlängd “E” 646 cm 860 cm

Totalhöjd “V” 55 cm 70 cm

Förpackningens dimensioner 445 x 48 x 127 cm 561 x 55 x 127 cm

Förpackningens vikt 440 kg 675 kg

Färg Karbon Karbon

Monteringstid ca 3 timmar/3 pers.. ca 4 timamr/3 pers..

Finns även utan skenor Ja Ja

Serietillverkad

Tillgängliga pooltaksdimensioner Casablanca Infinity

Bredd “B” från 151 till 850 cm

Höjd “V” från 38 till 350 cm

Längd “E” obegränsad

Måttanpassad tillval

›  individuell pooltaksstorlek ›  brett urval av färger (över 40 färger tillgängliga)

›  val av materialtyp och färg ›  dörrtyp och placering enligt kundens önskemål ›  individuell anpassning

Färger tillgängliga enligt färgskala

Brett färgval

Måttbeställd

›  begränsad utgåva ›  produkt klar för leverans ›  snabb och enkel montering

Fördelar

Två färgval tillgängliga

SILVER ELOX DB703 Infinity A

Infinity B
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The landmark of your garden – this is our enclosure Casablanca. 

It is not only a dignified cover over your swimming pool, but also an area 

for yearlong use. You do not have till worry about the weather when you 

want till have a good time with your friends at the poolside.
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Casablanca
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Dubbelsidig eller massiv UV 

stabil polykarbonat som 

skyddar din pool.

max.

min.

Måttanpassad tillval

›  individuell pooltaksstorlek ›  brett urval av färger (över 40 färger tillgänliga)

›  val av materialtyp och färg ›  dörrtyp, placering enligt kundens önskemål ›  individuell anpassning

Tillgängliga pooltaksdimensioner Casablanca

Bredd “B” från 151 till 850 cm

Höjd “V” från 38 till 350 cm

Längd “E” obegränsad

Måttbeställd

Färger tillgängliga enligt färgskala

Brett färgval

Casablanca

B

V

A

E

Dubbelsidig eller massiv UV 

stabil polykarbonat som 

skyddar din pool.

Måttanpassad tillval

›  individuell pooltaksstorlek

›  val av materialtyp och färg

›  brett urval av färger (över 40 färger tillgängliga)

›  dörrtyp, placering enligt kundens önskemål ›  individuell anpassning

Tillgängliga pooltaksdimenstioner Casablanca utan skenor

Bredd “B” från 151 till 500 cm

Höjd “V” från 33 till 84 cm

Längd “E” obegränsad

Måttbeställd utan skenor

max.

min.

Casablanca utan skenor

Färger tillgängliga enligt färgskala

Brett färgval
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Dallas
Dallas Clear
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Om du gillar runda former och snygga kurvor är Dallas pooltaket det 

bästa lösningen för dig. Tack vare dess eleganta design, detta pooltak  

är det mest populära valet och passar alla trädgårdar.
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Dubbelsidig eller massiv 4mm 

UV-stabil polykarbonat som 

skyddar din pool.

Hjulen med rostfria slutna 

kullager är enkla att skjuta 

undan. Innehåller vindskydd för 

att undvika att modulerna lyfts 

från marken.
Air skenor är enkla att 

bygga in i trädäcket/

plattorna. Gåvänliga 

skenor med gömda 

skruvhål.

Pooltakets konstruktion

›   Hållbara profiler

›   Avrundad form

›  Belastningstester 

genomförda för lång 

livslängd

Dallas / Dallas Clear Serietillverkad

Specifikationer Dallas A / *Dallas Clear A Dallas B / *Dallas Clear B

Maximalt täckt område 363 x 635 cm 462 x 850 cm

Ytterbredd “B” 407 cm 520 cm

Innerbredd “A” 379 cm 478 cm

Ytterlängd “E” 646 cm 860 cm

Totalhöjd “V” 82 cm 100 cm

Förpackningens dimensioner 445 x 48 x 127 cm 561 x 55 x 127 cm

Förpackningens vikt 310 kg / 420 kg 480 kg / 650 kg

Färg Silver Elox, DB703 Silver Elox, DB703

Monteringstid ca 3 timmar/3 pers.. / *ca 4 timmar/3 pers.. ca 4 timmar/3 pers.. / *ca 6 timmar/3 pers..

Måttanpassad tillval

›  individuell pooltaksstorlek ›  brett urval av färger (över 40 färger tillgängliga)

›  val av materialtyp och färg ›  dörrtyp, placering enligt kundens önskemål ›  individuell anpassning

Tillgängliga pooltaksdimensioner Dallas / Dallas Clear

Ytterbredd “B” från 251 till 600 cm

Totalhöjd “V” från 61 till 250 cm

Ytterlängd “E” obegränsad

Färger tillgängliga enligt färgskala

Brett färgval

Måttbeställd

›  begränsad utgåva ›  produkt klar för leverans ›  snabb och enkel montering

Fördelar

Två färgval tillgängliga

SILVER ELOX DB703 Dallas A

Dallas B
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Classic
Classic Clear

14

Ett pooltak av mellanstorlek. En traditionell produkt 

du aldrig slutar att njuta av... det är vårt Classic pooltak. 

Detta är ett pooltak som kommer bli problemfritt under många år.
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Classic / Classic Clear

Dubbelsidig eller massiv 4mm 

UV-stabil polykarbonat som 

skyddar din pool.

Hjulen med rostfria slutna 

kullager är enkla att skjuta 

undan. Innehåller vindskydd för 

att undvika att modulerna lyfts 

från marken.

Air skenor är enkla att 

bygga in i trädäcket/

plattorna. Gåvänliga 

skenor med gömda 

skruvhål.

Pooltakets konstruktion

›   Hållbara profiler

›   Avrundad form

›  Belastningstester 

genomförda för lång 

livslängd

Färger tillgängliga enligt färgskala

Brett färgval

Serietillverkad

Måttbeställd

›  begränsad 
utgåva

›  produkt klar för leverans
›  snabb och enkel 
montering

Fördelar

Två färgval tillgängliga

Måttanpassad tillval

›  individuell pooltaksstorlek ›  brett urval av färger (över 40 färger tillgängliga)

›  val av materialtyp och färg ›  dörrtyp, placering enligt kundens önskemål ›  individuell anpassning

Specifikationer Classic A / *Classic Clear A Classic B / *Classic Clear B Classic C / *Classic Clear C Classic D

Maximalt täckt område 317 x 635 cm 413 x 850 cm 499 x 1060 cm 564 x 1276 cm

Ytterbredd “B” 361 cm 471 cm 571 cm 650 cm

Innerbredd “A” 333 cm 429 cm 515 cm 580 cm

Ytterlängd “E” 646 cm 860 cm 1073 cm 1286 cm

Totalhöjd “V” 100 cm 130 cm 155 cm 175 cm

Förpackningens dimensioner 430 x 41 x 157 cm 563 x 47 x 188 cm 606 x 61 x 175 cm 680 x 85 x 200 cm

Förpackningens vikt 290 kg / *380 kg 470 kg / *600 kg 680 kg / *860 kg 890 kg

Färg Silver Elox, DB703 Silver Elox, DB703 Silver Elox, DB703 DB 703

Monteringstid ca 1 tim/3 pers / *ca 2 tim/3 pers.. ca 2 tim/3 pers. / *ca 4 tim/3 pers.. ca 3 tim/3 pers.. / *ca 6 tim/3 pers.. ca 4 tim/3 pers..

Tillgängliga pooltaksdimensioner Classic / Classic Clear

Ytterbredd “B” från 251 till 650 cm

Totalhöjd “V” från 80 till 325 cm

Ytterlängd “E” obegränsad

Classic A / Classic Clear A

Classic B / Classic Clear B

Classic C / Classic Clear C

Classic D

SILVER ELOX DB703
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Smart

18

Vi vill presentera en ny modell av serietillverkade pooltak. 

Bli inte förvånad, detta tak är egentligen ett Classic pooltak. 

Ett lågt pooltak som tål maximal snöbelastning. 

Enkel och snabb montering är några av fördelarna av detta pooltak. 

Smart är det absolut mest populära 

pooltaket på den nordiska marknaden.
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Smart

Pooltakets konstruktion

›   Hållbara profiler

›   Avrundad form

›  Belastningstester genomförda för lång 

livslängd

Air skenor är enkla att bygga in 

i trädäcket/plattorna. Gåvänliga 

skenor med gömda skruvhål.

Hjulen med rostfria slutna kullager 

är enkla att skjuta undan. Innehåller 

vindskydd för att undvika att modulerna 

lyfts från marken.

DB703

Specifikationer Smart B Smart Clear B

Maximalt täckt område 413 x 850 cm 413 x 850 cm

Ytterbredd “B” 471 cm 471 cm

Innerbredd “A” 429 cm 429 cm

Ytterlängd “E” 860 cm 860 cm

Totalhöjd “V” 100 cm 100 cm

Förpackningens dimensioner 561 x 55 x 127 cm 561 x 55 x 127 cm

Förpackningens vikt 470 kg 610 kg

Färg DB703 DB703

Monteringstid ca 2 timmar/3 pers.. ca 4 timmar/3 pers..

Serietillverkad

›  begränsad utgåva ›  produkt klar för leverans ›  snabb och enkel montering

Fördelar

Elegant färgval

Smart B / Smart Clear B

Dubbelsidig eller massiv 4mm 

UV-stabil polykarbonat som 

skyddar din pool.
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Monaco Future

22

Monaco Future är ett pooltak som man kan gå under. 

Det är en dekoration för varje trädgård. 

Här har man även möjlighet till att skapa 

sin egen relax-avdelning oavsett vädret utanför. 

Monaco Future är pooltaket för alla väder!
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Dubbelsidig eller massiv 4mm 

UV-stabil polykarbonat som 

skyddar din pool.

Monaco Future

Pooltakets konstruktion

›   Hållbara profiler

›   Avrundad form

›  Belastningstester genomförda för lång 

livslängd

Air skenor är enkla att bygga in 

i trädäcket/plattorna. Gåvänliga 

skenor med gömda skruvhål.
Hjulen med rostfria slutna 

kullager är enkelt att skjuta undan. 

Innehåller vindskydd för att 

undvika att modulerna lyfter 

från marken.max.max.

min.

Färger tillgängliga enligt färgskala

Brett färgval

Måttanpassad tillval

›  individuell pooltaksstorlek ›  brett urval av färger (över 40 färger tillgängliga)

›  val av materialtyp och färg ›  dörrtyp, placering enligt kundens önskemål ›  individuell anpassning

Tillgängliga pooltaksdimensioner Monaco Future

Ytterbredd “B” från 351 till 600 cm

Totalhöjd “V” från 200 till 250 cm

Ytterlängd “E” obegränsad

C
o

p
yr

ig
h

t 
20

19
 I

C
 D

is
tr

ib
u

ti
o

n
 S

w
ed

en
 A

B



26 27

Pooltakets konstruktion

›   Hållbara profiler
›   Avrundad form
›   Belastningstester 
genomförda för lång 
livslängd

Air skenor är enkla att 
bygga in i trädäcket/
plattorna. Gåvänliga 
skenor med gömda 
skruvhål.

Hjulen med rostfria slutna 
kullager är enkla att 

skjuta undan. Innehåller 
vindskydd för att undvika 

att modulerna lyfts från 
marken.

Massiv 4mm UV-stabil 
polykarbonat som skyddar 

din pool

Teknisk specifikation av pooltaken
Pooltaksmaterial och färger

Kategori 1: Kategori 2:

Kategori 3:

Kompakt polykarbonat

Profilfärger

Vi använder dubbelsidig polykarbonat i 
8 mm (M, L, L+ profiler) och 10 mm (XL 
profiler). Pooltaksmaterialet erbjuder 
extrem motståndskraft och hög 
isoleringsförmåga.
Självklart är alla våra polykarbonat UV 
skyddade.
Vi erbjuder 3 val av polykarbonat skivor 
varav den ena är det nya hamrade ytan!

Som standard använder vi massiva 4mm 
tjocka polykarbonatskivor. För frontväggar 
använder vi 6mm tjocka skivor. Detta 
material erbjuder en elegant känsla och 
utmärkt transparans. Självklart är även den 
med UV skydd.

Vi erbjuder standard och måttanpassade 
profilfärger.

Det finns två färger för serietillverkade 
pooltak som standard, medan 
måttanpassade pooltak kan erbjudas i 
följande färger:

Alla andra färger från färgskalan.

Silver Elox Guld ek

Antracit DB703

Valnöt Grå RAL 7016Brons

Alm Grön RAL 6005Karbon Vit RAL 9016

Dubbelsidig polykarbonat

RökKlar Hamrad

Klar RÖK



Besök våra showrooms:

Poolteam Malmö  Poolteam Stockholm
Nornegatan 10b   Jäger horns väg 1
Svågertorp / Malmö   Kungens Kurva / Stockholm

Tel: 020 - 10 31 00

E-mail: info@poolteam.se
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