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Vi är mycket stolta över att vara Nordens största 
leverantör av poolvärmepumpar och pooltak och vi tackar 
våra kunder för visat förtroende. Både poolvärmepumpar 
och pooltak är energibesparande produkter och vi tänker 
på miljön. Vi har ända sedan starten år 2002 fokuserat 
på att erbjuda energi- och klimatoptimerande produkter 
som sänker energiförbrukningen och bidrar till en grönare 
energianvändning i samhället. 

Robust kvalitet med lång livslängd för produkten

Vi har hittills sålt cirka 12 000 poolvärmepumpar i 
Norden och övriga Europa och en poolvärmepump 
sparar cirka 65-80% i energiförbrukning, jämfört med 
traditionell eluppvärmning. Gullberg & Janssons produkter 
kännetecknas genomgående av en robust kvalitet och 
våra poolvärmepumpar för utomhuspooler har t.ex. en 
förväntad livslängd på cirka 15-20 år.

Våra produkter kan köpas via ett brett nätverk av
kunniga och auktoriserade återförsäljare. 
Vi står för service och support, generösa garantier, lager 
och reservdelar samt utbildning av våra återförsäljare. 

Högklassig service och support

Vi har en uppskattad supportorganisation och heltäckande 
nätverk med servicepartners på de marknader som vi 
agerar på. Detta säkerställer högklassig service under 
den intensiva poolsäsongen från maj-september samt god 
produktfunktion över tiden. 
 Vi erbjuder en hög service- och kunskapsnivå och alla 
våra produkter är anpassade till nordiska klimatförhållanden 
och levereras med generösa garantier.  
 Vi arbetar med de ledande aktörerna inom  
swimmingpool- och spabranschen, både på den privata och 
offentliga sidan.

Vår vision och affärsidé

Vår vision är att ”skapa glädje, hälsa och avkoppling för 
så många människor som möjligt och bidra till en grönare 
energianvändning i samhället”. 
 Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment 
av prisvärda och väldesignade kvalitetsprodukter inom 
swimmingpool och spa. För att kunna erbjuda våra kunder 
prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med hela vår värdekedja. 

Svensk design och produktutveckling

Vi har själva designat och utvecklat Nordens mest sålda 
poolvärmepumpar och pooltak, i nära samarbete med 
utvalda tillverkare från Asien och Europa som producerar 
stora volymer under noggrann kvalitetskontroll. 
 Detta ger dig trygghet som kund när du köper 
en produkt från någon av våra återförsäljare. 
Vi garanterar att våra produkter håller vad de lovar 
vilket medför en mycket god investeringslogik.

Information till konsumenter

Gullberg & Janssons produkter kan köpas via ett brett 
nätverk av återförsäljare i Norden och övriga Europa. 
 Hitta din närmaste återförsäljare direkt på 
www.gullbergjansson.se eller kontakta oss på 
info@gullbergjansson.se alternativt på telefon
+46 42 311 15 00 så hjälper vi dig.
 Behöver du hjälp med service och support? 
Vår kundtjänst ger dig vägledning om hur du på bästa 
sätt kan lösa ditt problem. 
Du når oss enklast på info@gullbergjansson.se eller 
via telefon +46 42 311 15 00.

Information till återförsäljare

Vill du bli återförsäljare för Gullberg & Jansson? 

Du är välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning på 
sales@gullbergjansson.se eller via telefon +46 42 311 15 00 
för vidare diskussion samt återförsäljarvillkor.  Vi utvidgar 
kontinuerligt vårt partnernät och våra återförsäljare är våra 
viktigaste samarbetspartners för att skapa lojala och nöjda 
konsumenter. 

Försäljning, priser och teknisk rådgivning 

Behöver du som återförsäljare information om priser eller 
en offert ber vi dig kontakta vår försäljningsavdelning på 
sales@gullbergjansson.se eller via telefon +46 42 311 15 00. 
 Känner du dig osäker på val av modell eller behöver 
hjälp med dimensionering till en större offentlig 
badanläggning får du snabbast svar om du kontaktar vår 
avdelning för teknisk rådgivning på sales@gullbergjansson.se 
eller via telefon +46 42 311 15 00.

Gullberg & Jansson – ett garanterat 
tryggt köp inom swimmingpool & spa!

Gullberg & Jansson (publ) är ett miljöteknikföretag inom swimmingpool & spa, listat på Aktietorget. 
Vårt huvudkontor med produktutställning finns i Höganäs, Skåne.  Vi har säljkontor i Nykøbing Falster i Danmark, 
Paris i Frankrike och Macclesfield i Storbritannien. 

Gullberg & Jansson är störst på poolvärmepumpar och pooltak i Norden 
och vi bidrar till en grönare energianvändning i samhället
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Gullberg & Jansson erbjuder ett brett sortiment 
inom swimmingpool & spa och är marknadsledande leverantör 

av poolvärmepumpar i Norden.
 

Vi har en hög service- och kunskapsnivå samt marknadens bredaste 
sortiment av poolvärmepumpar med effekter från 3,5-110 kW.

Poolvärmepumpar
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Vi på Gullberg & Jansson är marknadsledande 
i Norden inom poolvärmepumpar anpassade för 
nordiska klimatförhållanden. 
  Vi har hög service- och kunskapsnivå samt 
marknadens bredaste sortiment av poolvärme-
pumpar i effekter från 3,5 kW-110 kW.

Med en poolvärmepump får du energieffektiv och miljövänlig 
uppvärmning av din pool. Jämfört med elvärme kan du räkna 
med en besparing om 65-80%, vilket medför en mycket god 
investeringslogik. 

Energibesparande poolvärmepumpar förlänger 
badsäsongen 

Via poolvärmepumpen kan du förlänga din badsäsong 
betydligt till en rimlig kostnad och hålla en behaglig värme 
i poolen även de dagar då inte solen är framme. Dessutom 
är en poolvärmepump mycket enkel att installera och under-
hålla om man jämför med andra uppvärmningsalternativ som  
t.ex. solfångare.

Vi på Gullberg & Jansson har sedan 2002 levererat cirka 
12 000 poolvärmepumpar i Norden och övriga Europa och 
är internationellt erkända som en kvalitetsleverantör av 
poolvärmepumpar.  

Vi har ett nära samarbete med världens ledande tillverkare 
av poolvärmepumpar i Asien. Poolvärmepumpar har länge 
varit vår huvudprodukt och vi har under många år arbetat 
kontinuerligt med att utveckla våra modeller, kvalitet och 
prestanda samt vår produktdokumentation.  

Svensk design och produktutveckling 

Vår egenutvecklade vertikala poolvärmepump, som återfinns 
i V-serien, är idag Nordens mest sålda poolvärmepump. 
Poolvärmepumparna från V-serien minskar energiförbruk-
ningen med cirka 65-80%, jämfört med traditionell 
uppvärmning via elpatron. 

Vi har levererat allt från mindre poolvärmepumpar för privata 
swimmingpooler till poolvärmepumpar för offentliga pooler, 
bland annat till Skara Sommarland och Tosselilla som är två av 
de största badanläggningarna i Norden. 

Robust kvalitet med lång livslängd för produkten

I grunden är vi på Gullberg & Jansson ett ingenjörsföretag 
med gedigen erfarenhet av termodynamik och energi-
besparande produkter. Våra poolvärmepumpar 
kännetecknas genomgående av hög kvalitet vad gäller 
material- och komponentval samt tilltalande design. Gullberg 
& Janssons poolvärmepumpar i V-serien, H-serien, R-serien 
och P-serien uppskattas ha en förväntad livslängd på cirka 
15-20 år, baserat på den livslängd man kan förvänta sig av de 

komponenter som normalt sett inte behöver bytas ut som 
kompressor, värmeväxlare, förångare, etc. 

Våra poolvärmepumpar i S-serien, avsedda för inomhuspool, 
brukar användas året runt och livslängden uppskattas i detta 
fall till cirka 10-15 år. Under livslängden kan man dock 
förvänta sig att behöva byta andra delar i poolvärmepumpen 
som en del av normalt slitage.

Högklassig service och support 

Vi satsar en stor del av våra resurser på att skapa ett 
bekymmersfritt produktägande för våra kunder och i detta 
är tillgången till reservdelar och support viktiga ingredienser. 
En poolvärmepump är en relativt komplex produkt med ett 
antal olika komponenter som behöver samspela väl, t.ex. 
display, fläkt, styrning, kompressor, värmeväxlare, fyrvägs-
ventil m.m. och under livslängden kan det uppstå behov av 
service samt utbyte av vissa enklare delar. 

Vi arbetar aktivt med eget servicepartnernätverk och 
reservdelslager. Service sker i huvudsak av våra återförsäljare  
men vi har även ett uppbyggt nätverk av servicepartners på 
våra huvudmarknader. 

Låt någon av våra återförsäljare hjälpa dig att hitta den 
bästa poolvärmepumpsmodellen för dig. Du kan snabbt få 
en kostnadsfri offert på utvald modell. 

Hitta din närmaste återförsäljare direkt på www.gullbergjansson.se 
eller kontakta oss på info@gullbergjansson.se alternativt på 
telefon +46 42 311 15 00 så hjälper vi dig.

Gullberg & Jansson
#1 inom poolvärmepumpar i Norden
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R-serien

P-serien

R-serien är en poolvärmepump med horisontellt 
luftutblås, bra verkningsgrad och stålkabinett i vitt 
utförande. Modellen R30 finns i både 1-fasutförande 
och 3-fasutförande. 

Materialgarantin uppgår till 2 år och kompressorgarantin till 3 år. 
Den förlängda kompressorgarantin på 3 år, istället för 2 år som tidigare, gäller 
från och med 1 januari 2015. 

P-serien är en poolvärmepump med horisontellt 
luftutblås, bra verkningsgrad och plastkabinett i vitt 
utförande.

Materialgarantin uppgår till 2 år och kompressorgarantin till 3 år.
Den förlängda kompressorgarantin på 3 år, istället för 2 år som tidigare, gäller 
från och med 1 januari 2015. 

V-serien
V-serien är Nordens mest sålda poolvärmepump 
och har en stilren design med erkänt hög verkningsgrad 
och rostfritt stålkabinett. Det vertikala luftutblåset 
medför flexibel installation och lägre ljudnivå, vilket även 
den dubbla kompressorisoleringen bidrar till. 

V-seriens samtliga material och komponenter är i toppkvalitet. Modellen V30 
finns i både 1-fasutförande och 3-fasutförande. 

Materialgarantin uppgår till 3 år och kompressorgarantin till 7 år. 
Den förlängda kompressorgarantin på 7 år, istället för 5 år som tidigare, 
gäller från och med 1 januari 2015. 

H-serien
H-serien är en poolvärmepump med 
horisontellt luftutblås, en erkänt hög verkningsgrad 
samt ett rostfritt stålkabinett. 
H-seriens samtliga material och komponenter är i toppkvalitet. 
Modellen H30 finns i både 1-fasutförande och 3-fasutförande. 

Materialgarantin uppgår till 3 år och kompressorgarantin till 7 år. 
Den förlängda kompressorgarantin på 7 år, istället för 5 år som tidigare, 
gäller från och med 1 januari 2015. 

S-serien
S-serien är en poolvärmepump med 
horisontellt luftutblås, speciellt utvecklad för 
inomhuspooler med ett unikt splitsystem som medför 
att inget vatten cirkulerar utomhus, vilket eliminerar 

frysrisk under vintertid. Både inne- och utedel är i rostfritt stål. S-seriens samtliga 
material och komponenter är i toppkvalitet. Modellen S30 finns i både
1-fasutförande och 3-fasutförande. 

Materialgarantin uppgår till 3 år och kompressorgarantin till 7 år. 
Den förlängda kompressorgarantin på 7 år, istället för 5 år som tidigare, 
gäller från och med 1 januari 2015. 

Gullberg & Jansson erbjuder följande
fem poolvärmepumpsserier:

• V-serien
• H-serien
• S-serien
• R-serien
• P-serien

Våra poolvärmepumpar kännetecknas genomgående 
av robust kvalitet vad gäller material- och 
komponentval samt tilltalande design. De fem olika 
poolvärmepumpsserierna skiljer sig främst åt vad 
gäller robusthet, design och storlek samt utförande 
av vertikalt eller horisontellt luftutblås.

3-fasutförande rekommenderas för större 
poolvärmepumpar

För större poolvärmepumpar, med avsäkringsbehov 
överstigande 10A, vilket gäller t.ex de populära 
poolvärmepumpsmodellerna V30, H30, S30 och 
R30, rekommenderas alltid 3-fasutförande (3P) om 
3-fasanslutning är tillgängligt. 
 Några av fördelarna med 3-fasutförande är en 
mjukare motorstart för kompressorn, vilket kan bidra 
till en längre livslängd för produkten – och en jämnare 
belastning på elnätet – vilket minskar risken för att en 
huvudsäkring kan lösa ut. 
 Gullberg & Janssons poolvärmepumpar som 
har 1-fasutförande i  V-serien, H-serien och S-serien 
har också samtliga* utrustats med mjukstart för 
kompressorn, vilket kan bidra till en längre livslängd 
för produkten.

Modellöversikt 
poolvärmepumpar

6

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 7 år!

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 7 år!

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 7 år!

* Poolvärmepumpsmodellerna V15, H15 och S15 är inte utrustade med 
mjukstart då behovet av mjukstart inte finns för dessa mindre modeller.

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 3 år!

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 3 år!
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Digital LED-display för V-serien, H-serien och S-serien med 
enkel temperaturinställning och timerfunktion, som har en tålig 
konstruktion samt är enkel att manövrera.

Poolvärmepumpar från storsäljande V-serien har ett vertikalt luftutblås 
som medför flexibel installation och lägre ljudnivå, vilket även 
den dubbla kompressorisoleringen bidrar till. Fläktmotorn har 
IP-klass 45 (IP45), vilket betyder att den har hög tålighet mot regn 
och fukt, vilket är avgörande för en lång produktlivslängd.

Förångarbatteriet i koppar och aluminium är utformat för att 
effektivt ta upp energi och värme i utomhusluften och leda den 
vidare till kompressorn varefter energin och värmen kan 
tillgodogöras i värmeväxlaren och överföras till poolvattnet. 

Vi tål en nära granskning!

Våra poolvärmepumpar kännetecknas genomgående av robust 
kvalitet vad gäller material- och komponentval samt tilltalande 
design. En poolvärmepump är en relativt komplex produkt med 
ett antal olika komponenter som behöver samspela väl, t.ex. 
styrning, display, fläkt, kompressor, värmeväxlare, fyrvägsventil och 
flödesvakt.

Jämförelse 
poolvärmepumpar

Produktegenskaper V-serien H-serien S-serien R-serien P-serien

Rostfritt stålkabinett   x   x  x

Pulverlackerat stålkabinett         x

Plastkabinett           x

Vertikalt luftutblås   x

Horisontellt luftutblås    x   x   x   x

Dubbel kompressorisolering  x

Högsta verkningsgrad, COP  5,9  5,9  5,9  5,4  4,9

3-fasutförande >10A  x  x  x  x

Mjukstart för kompressor*   x  x  x 

Titanvärmeväxlare  x  x  x  x  x

Digital LED-display  x  x  x  x  x

Timerfunktion  x  x  x

Kompressorgaranti, antal år  7  7  7  3  3

Materialgaranti, antal år  3  3  3  2  2

7

* Poolvärmepumpsmodellerna V15, H15 och S15 är inte utrustade med mjukstart då behovet av 
mjukstart inte finns för dessa mindre modeller.

Digital LED-display för R-serien och P-serien med enkel temperaturinställning.

”IP-klass 45”
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Nordens mest sålda poolvärmepump 
– erkänt hög verkningsgrad, vertikalt luftutblås och toppkvalitet 

• Vertikalt luftutblås för flexibel installation och lägre ljudnivå med dubbel 
  kompressorisolering
• Reducerar uppvärmningskostnaderna med 65-80% beroende på
  utomhustemperatur
• Titanvärmeväxlare samt rostfritt stålkabinett som tål både klor- och saltvatten
• Dynamisk avfrostningsfunktion
• Miljövänligt och effektivt köldmedium (R410a)
• Digital LED-display för enkel temperaturinställning med timer
• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation
• Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör
• 3 års materialgaranti och 7 års kompressorgaranti

V-serien 
Poolvärmepump för utomhuspool
Vertikal 6,8-26 kW, rostfritt stålkabinett

1 V30 finns i både 1-fasutförande och 3-fasutförande (3P). 3-fasutförande rekommenderas alltid om 3-fasanslutning är tillgängligt.
2 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på cirka 20 °C och en pooltemperatur på 27 °C.
3 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som  

energibesparande poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj - september, vilket är en normal poolsäsong.

Modellbeteckning V15 V20 V30 V30-3P1 V40 V60-3P
GJPACW1V-15 GJPACW1V-20 GJPACW1V-301 GJPACW1V-40 GJPACW1V-60

Värmeeffekt2 kW 6,8 9,2 13,8 13,8 18,2 26

Uppvärmningskapacitet3 m³ 20 - 35 30 - 50 40 - 80 40 - 80 50 - 100 80 - 150

Ineffekt kW 1,15 1,65 2,51 2,51 3,5 4,87

Driftström A 5,23 7,50 11,4 4,4  15,2 8,5

Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz 400VAC 230 VAC 400 VAC

Säkringsstorlek A 10 16 3x10 20 3x16

Verkningsgrad, COP2 5,9 5,6 5,5 5,5 5,6 5,3

Köldmedium R410a

Kompressor Rotation Scroll

Kabinett Rostfritt stålkabinett

Värmeväxlare Titan / PVC

Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 47 51 54 54 56 58

Vattenanslutning mm 50 50 50 50 50 50

Nominellt vattenflöde m³/h 2,2 3 4,5 4,5 6 9

Tryckfall bar 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12

Höjd mm 680 740 740 740 840 840

Bredd mm 545 580 580 580 745 745

Djup mm 500 540 540 540 700 700

Vikt kg 48 57 60      80 87 100

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 25 995 28 995 38 995 38 995 44 995 62 995

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 7 år!
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1 H30 finns i både 1-fasutförande och 3-fasutförande (3P). 3-fasutförande rekommenderas alltid om 3-fasanslutning är tillgängligt.
2 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på cirka 20 °C och en pooltemperatur på 27 °C.
3 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande 

poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj - september, vilket är en normal poolsäsong.

Traditionell design – poolvärmepump med  
horisontellt luftutblås och erkänt hög verkningsgrad

• Reducerar uppvärmningskostnaderna med 65-80% beroende på utomhustemperatur
• Titanvärmeväxlare samt rostfritt stålkabinett som tål både klor- och saltvatten
• Dynamisk avfrostningsfunktion
• Miljövänligt och effektivt köldmedium (R410a eller R407c)
• Digital LED-display för enkel temperaturinställning med timer
• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation
• Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör 
• 3 års materialgaranti och 7 års kompressorgaranti

H-serien 
Poolvärmepump för utomhuspool

Horisontell 6,8-26 kW, rostfritt stålkabinett

Modellbeteckning H15 H20 H30 H30-3P1 H60
GJPACW1-15 GJPACW1-20 GJPACW1-301 GJPACWI-60

Värmeeffekt2 kW 6,8 9,2 13,8 13 ,8 26

Uppvärmningskapacitet3 m³ 20 - 35 30 - 50 40 - 80 40 - 80 80 - 150

Ineffekt kW 1,15 1,65 2,51 2,51 5

Driftström A 5,23 7,50 11,4 4,4 23,39

Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz 400 VAC 230 VAC

Säkringsstorlek A 10 16 3x10 32

Verkningsgrad, COP2 5,9 5,6 5,5 5,5 5,2

Köldmedium R410a R407c

Kompressor Rotation Scroll

Kabinett Rostfritt stålkabinett

Värmeväxlare Titan / PVC

Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 47 51 54 54 56

Vattenanslutning mm 50 50 50 50 50

Nominellt vattenflöde m³/h 2,2 3 4,5 4,5 9

Tryckfall bar 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12

Höjd mm 540 650 650 850 1250

Bredd mm 950 1000 1000 1110 1120

Djup mm 390 420 420 470 470

Vikt kg 53 60 66 99 130

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 25 995 28 995 38 995 38 995 62 995

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 7 år!
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Traditionell design – poolvärmepump med  
horisontellt luftutblås och bra verkningsgrad

• Poolvärmepump med horisontellt luftutblås
• Reducerar uppvärmningskostnaden med 60-70% beroende på klimatzon
• Tåligt vitlackerat stålkabinett samt titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten
• Dynamisk avfrostningsfunktion
• Miljövänligt och effektivt köldmedium (R410a)
• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation
• Digital LED-display för enkel temperaturinställning
• Största modellen i produktserien, R50-3P har två fläktar
• Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör 
• 2 års materialgaranti och 3 års kompressorgaranti

R-serien 
Poolvärmepump för utomhuspool

Horisontell 5-21 kW, vitlackerat stålkabinett

1 R30 finns i både 1-fasutförande och 3-fasutförande (3P). 3-fasutförande rekommenderas alltid om 3-fasanslutning är tillgängligt.
2 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på cirka 20 °C och en pooltemperatur på 27 °C.
3 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande 

poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj - september, vilket är en normal poolsäsong.

Modellbeteckning R12 R15 R20 R30 R30-3P1 R50-3P
GJPASRW-12 GJPASRW-15 GJPASRW-20 GJPASRW-301 GJPASRW-50

Värmeeffekt2 kW 5 6,5 9 13,5 13,5 21

Uppvärmningskapacitet3 m³ 10 - 25 20 - 30 30 - 45 40 - 75 40 - 75 60-115

Ineffekt kW 0,95 1,2 1,7 2,51 2,51 4,0

Driftström A 4,2 5,3 7,5 11,4 4,4 7,7

Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz 400 VAC 3-fas 50 Hz

Säkringsstorlek A 10 10 10 16 3x10 3x10

Verkningsgrad, COP2 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2

Köldmedium R410a

Kompressor Rotationskompressor Scroll

Kabinettyp Galvaniserat vitlackerat stålkabinett

Värmeväxlare Titan / PVC

Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 47 47 51 54 54 56

Vattenanslutning mm 50 50 50 50 50 50

Vattenflöde m³/h 1,8 2,2 3 4,5 4,5 7,5

Tryckfall bar 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12

Höjd mm 540 540 650 650 850 1250 

Bredd mm 950 950 1000 1000 1100 1120

Djup mm 390 390 420 420 470 470

Vikt kg 53 55 65 66 99 132

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 13 495 16 495 19 995 27 995 27 995 47 495

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 3 år!



11

Traditionell design – poolvärmepump med  
horisontellt luftutblås och bra verkningsgrad

• Poolvärmepump med horisontellt luftutblås
• Reducerar uppvärmningskostnaden med 60-70%
• Hållbart plastkabinett i vitt utförande samt titanvärmeväxlare som 
  tål både klor- och saltvatten
• P08 respektive P12 anpassade för mindre pooler och spabad
• Dynamisk avfrostningsfunktion
• Miljövänligt och effektivt köldmedium (R410a)
• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation
• Digital LED-display för enkel temperaturinställning
• Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör 
• 2 års materialgaranti och 3 års kompressorgaranti

1 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på cirka 20 °C och en pooltemperatur på 27 °C.
2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som  

energibesparande poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj - september, vilket är en normal poolsäsong.

P-serien 
Poolvärmepump för utomhuspool
Horisontell 3,5-11 kW, vitt plastkabinett

Modellbeteckning P08 P12 P15 P20 P30
GJPASRW-08P GJPASRW-12P GJPASRW-15P GJPASRW-20P GJPASRW30P

Värmeeffekt1 kW 3,5 5 6,25 8,5 11

Uppvärmningskapacitet2 m³ 5 - 15 10 - 25 15-30 25-40 35-60

Ineffekt kW 0,73 1,04 1,1 1,7 2,2

Driftström A 3,2 4,5 5,4 7,8 11,2

Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz

Säkringsstorlek A 10 10 10 10 16

Verkningsgrad, COP1 4,8 4,7 4,9 4,8 4,7

Köldmedium R410a

Kompressor Rotationskompressor

Kabinettyp Kompositplastkabinett

Värmeväxlare Titan / PVC

Ljudnivå dB(A) 47 47 47 51 54

Vattenanslutning mm 32 > 50 32 > 50 50 50 50

Vattenflöde m³/h 1,15 1,8 2,2 3 4,5

Tryckfall bar 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10

Höjd mm 560 560 650 650 650

Bredd mm 780 780 1053 1053 1053

Djup mm 350 350 445 445 445

Vikt kg 31 37 50 55 58

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 7 995 10 495 13 995 15 995 19 995

P15, P20 resp. P30 

P08 resp. P12

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 3 år!
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1 S30 finns i både 1-fasutförande och 3-fasutförande (3P). 3-fasutförande rekommenderas alltid om 3-fasanslutning är tillgängligt.
2 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på cirka 20 °C och en pooltemperatur på 27 °C.
3 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Modellerna är avsedda för drift året runt, men för att  

ge tillräcklig effekt för att hålla poolen varm under kalla förhållanden rekommenderas att en spetsvärmekälla installeras i serie med poolvärmepumpen.

Unikt splitsystem utvecklat för inomhuspool  
• Inget vatten utomhus eliminerar frysrisk vintertid
• Inomhusdel i rostfritt stål med titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten
• Dynamisk avfrostning och värmeslinga garanterar funktion ner till -15°C
• Reducerar uppvärmningskostnaderna med cirka 70% på årsbasis
• Digital LED-display för enkel temperaturinställning med timer
• Miljövänligt och effektivt köldmedium (R410a)
• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation
• Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör
• 3 års materialgaranti och 7 års kompressorgaranti

OBS! Kräver ackrediterad kylinstallatör för installation. 
Rekommenderas att alltid installeras tillsammans med en 
spetsvärmekälla.

S-serien 
Poolvärmepump för inomhuspool

Horisontell 6,8-26 kW, rostfritt stålkabinett

Modellbeteckning S15 S20 S30 S30-3P1 S40 S60-3P
Utomhusdel GJPACW1SO-15 GJPACW1SO-20 GJPACW1SO-301 S40-OU GJPACW1SO-60

Värmeeffekt2 kW 6,8 9,2 13,8 13,8 18,2 26

Uppvärmningskapacitet3 m³ 20 - 35 30 - 50 40 - 80 40 - 80 60-110 80 - 150

Ineffekt kW 1,15 1,65 2,51 2,51 3,5 4,87

Driftström A 5,23 7,50 11,4 4,4 15,2 8,5

Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz 400 VAC 230 VAC 400 VAC

Säkringsstorlek A 10 16 3x10 20 3x16

Verkningsgrad, COP2 5,9 5,6 5,5 5,5 5,4 5,3

Köldmedium R410a

Kompressor Rotation Scroll

Kabinett Rostfritt stålkabinett
Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 47 51 54 54 58 58

Mått (L/B/H) mm 950/390/540 1000/420/650 1110/470/850 1110/470/850 745/700/840 745/700/840

Vikt kg 38 55 100 93 95 95

Inomhusdel GJPACW1SI-15 GJPACW1SI-20 GJPACW1SI-30 S40-IU GJPACW1SI-60

Värmeväxlare Titan / PVC

Vattenanslutning mm 50 50 50 50 50 50

Nominellt vattenflöde m³/h 2,2 3 4,5 4,5 6 9

Tryckfall bar 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12

Gasanslutning 1/2” / 1/4” 1/2” / 1/4” 5/8” / 3/8” 5/8” / 3/8” 3/4” / 3/8” 3/4” / 3/8”

Mått (L/B/H) mm 370/230/550 370/230/550 370/230/550 370/230/550 400/320/580 400/320/580

Vikt kg 13 13 13 13 16 16

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 28 995 31 495 44 995 44 995 59 995 69 995

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 7 år!
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För att göra resonemanget om verkningsgrad, COP-
värden o.s.v. mer tydligt bestämde vi oss för att följa 
en referensanläggning närmare. 
Genom att visa på faktiska data hoppas vi kunna hjälpa 
dig som kund att fatta ett riktigt investeringsbeslut.

Under en 1-års period följde vi på Gullberg & Jansson 
en slutanvändares inomhuspool på nära håll. 
Här intill kan du ta del av uppgifter som vi uppmätte 
under perioden. 

Referensanläggning 
poolvärmepump 
för inomhuspool

Förutsättningar

•  Poolstorlek ca 25 m3 (3 x 6 x 1,4 m)

•  Uppvärmt poolrum

•  6 kW elpatron

•  Övertäckning med solfolie

•  30 °C temperatur i poolen året om

•  Utvald poolvärmepump - S20

Tidigare förbrukning
Ca 700-1 500 kWh/månad med 6 kW elpatron 
och 30 °C i poolen året om. 

Tidigare årsförbrukning uppgick med elpatron 
till cirka 11 000 kWh

Ny förbrukning 
100-400 kWh per månad och 30 °C i poolen året om. 

Ny årsförbrukning uppgick med poolvärmepump till 
cirka 2 900 kWh, dvs en reduktion av uppvärmningskostnaderna 
med cirka 74% på årsbasis.  
Återbetalningstiden för genomförd investering blev cirka tre år.

Maj .........................................................................................  202 kWh 
Juni .......................................................................................... 148 kWh 
Juli ........................................................................................... 114 kWh 
Augusti ..................................................................................... 94 kWh 
September ............................................................................ 146 kWh 
Oktober ................................................................................ 166 kWh 
November ............................................................................. 298 kWh 
December ............................................................................. 384 kWh 
Januari .................................................................................... 390 kWh 
Februari ................................................................................. 417 kWh 
Mars ....................................................................................... 297 kWh 
April ....................................................................................... 222 kWh 

Till inomhuspool rekommenderas 
avfuktare, se sid 45 för mer information.

Uppvärmnings-
kostnaderna 

minskade med

74%
på ett år

S-serien 
Poolvärmepump för inomhuspool

Horisontell 6,8-26 kW, rostfritt stålkabinett
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Skara Sommarland. Foto: www.anhede.se/Skara Sommarland

V250-3PV80-3P resp. V130-3P

#1 inom poolvärmepumpar för offentliga pooler

Vi på Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör 
i Norden av poolvärmepumpar för offentliga och kommersiella 

bad anpassade för nordiska klimatförhållanden. 
Vi har en hög service- och kunskapsnivå samt marknadens 

bredaste sortiment av poolvärmepumpar med effekter 
från 36 kW-110 kW.

Vi har flera referensanläggningar i Norden. Kontakta oss för teknisk rådgivning på 
sales@gullbergjansson.se eller +46 42 311 15 00.

Poolvärmepumpar för offentliga 
och kommersiella bad
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V-serien för offentliga pooler 
Poolvärmepump för offentliga bad

Vertikal 36-110 kW, vitlackerat stålkabinett

Skara Sommarland är Nordens största vattenpark med 4 000 000 liter vatten uppvärmt konstant till 25 °C av 10 st. poolvärmepumpar, V250-3P, 
för en total värmeeffekt på 1100 kW. Energibesparingen uppgick till cirka 75% med en återbetalningstid på investeringen på cirka 1,5 år.

Modellbeteckning V80-3P V130-3P V250-3P

Värmeeffekt1 kW 36 55 110

Uppvärmningskapacitet2 m³ 100-200 150-300 300-600

Ineffekt kW 7,0 9,5 20,7

Driftström A 13,1 17,4 37,8

Driftspänning 400 VAC 3-fas 50 Hz

Säkringsstorlek A 3 x 25 3 x 35 3 x 63

Verkningsgrad, COP1 5,4 5,3 5,0

Köldmedium R410a

Kompressor Scroll x 2

Köldmediemängd (R410a) kg 2,0 x 2 2,6 x 2 8,5 x 2

Kabinett Galvaniserat vitlackerat stålkabinett

Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 61 61 69

Vattenanslutning mm 63 63 DIN 110

Nominellt vattenflöde m³/h 13 19 22,8

Tryckfall bar 0,12 0,15 0,16

Höjd mm 1130 1130 2030

Bredd mm 1490 1490 2175

Djup mm 735 735 1070

Vikt kg 230 272 648

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 93 995 114 995 199 995

Poolvärmepumpar för offentliga och kommersiella badanläggningar som 
utomhusbad, vattenland, campingar, hotell, spa och wellness centers etc.
 
• Särskilt avsedda för större privata, offentliga eller kommersiella badanläggningar
• Reducerar uppvärmningskostnaderna med 65-80% beroende på
  utomhustemperatur
• Tåligt vitlackerat stålkabinett samt titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten
• Dynamisk avfrostningsfunktion
• Miljövänligt och effektivt köldmedium (R410a)
• Digital LCD-display för enkel temperaturinställning
• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unions- eller flänskopplingar för enkel installation
• Samtliga poolvärmepumpar är i 3-fasutförande
• 2 års materialgaranti och 3 års kompressorgaranti

Nyhet!
Förlängd 

kompressor-
garanti
till 3 år!

1 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på cirka 20 °C och en pooltemperatur på 27 °C.
2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommende-

ras som energibesparande poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj-september, vilket är en 
normal poolsäsong.
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Gullberg & Jansson erbjuder även ett antal uppskattade 
tillbehör till poolvärmepumpar. 

Tillbehör

Markstativ och bypass-kit 
rekommenderas som tillbehör. 
På bilden visas en poolvärmepump V20 
med dessa.
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Bypass-kit (rekommenderas)

Markstativ (rekommenderas)

Rengöringsspray (rekommenderas)

Displaypaket

Fjärrstyrning

Bypass-kit är ett rekommenderat tillbehör som installeras för att 
underlätta drift och service av poolvärmepumpen, då flödet kan 
regleras och helt ledas förbi poolvärmepumpen. 
Bypass-kit består av 
• 3 st kulventiler • 4 st 90 vinkelrör
• 2 st T-kors • 1 meter PVC-rör (50 mm rör) 
• 1 tub Tangit-lim
Rek. cirkapris (inkl. moms) 1 575 SEK

Rengöringsspray rekommenderas för rengöring 
av förångarbatteriet på poolvärmepumpar för att 
upprätthålla högsta möjliga verkningsgrad. En flaska 
räcker till rengöring av poolvärmepumpen en eller 
två gånger, beroende på nedsmutsningsgrad. 
Rek. cirkapris (inkl. moms) 195 SEK

LED-display och förlängningskablage, för montering av 
extern styrning av våra poolvärmepumpar. Passar till alla 
modeller i  V-serien, H-serien, P-serien och R-serien. 
Rek. cirkapris (inkl. moms) 1 095 SEK

Finns i tre modeller, GJWB-420, GJWB-520 och GJWB-580. 
Tänk på att montering av väggkonsol kan sprida vibrationer från 
poolvärmepumpen i huset. Dessa bör därför inte monteras på t.ex. 
sovrumsväggar.

GSM-modul för fjärrstyrning av poolvärmepumpar. 
Kan användas för att starta våra poolvärmepumpar 
genom ett snabbt SMS. Perfekt för sommarstugan!
Rek. cirkapris (inkl. moms) 3 295 SEK

Markstativ är ett rekommenderat tillbehör och bidrar till att skydda 
poolvärmepumpen från löv, smuts, isbildning e.t.c. Markstativ finns 
i två modeller, GJFB-250 och GJFB-250L, som båda är 250 mm höga.

Modellbeteckning GJFB-250  GJFB-250L

Poolvärmepumps- Avsedd för V15, V20,  Avsedd för V40,
modeller V30, H15, R12,R15,  V60, H20, H30, 
  P08, P12, S15 S20, S30, S40, S60

Rek. cirkapris 1 125 SEK 1 295 SEK
inkl. moms

Modellbeteckning GJWB-420    GJWB-520 GJWB-580

Värmeväxlare- och  Avsedd för Avsedd för S15,  Avsedd för H20,
Poolvärmepumps- GJHE20,    R12, R15 H30, S20, S30, 
modeller GJHE30   R20, R30

Rek. cirkapris 595 SEK 695 SEK 1 095 SEK
inkl. moms

Väggkonsol

Gullberg & Jansson erbjuder även ett antal uppskattade 
tillbehör till poolvärmepumpar. 



18

Gullberg & Jansson erbjuder prisvärda 
och väldesignade pooltak av hög kvalitet. 

Vi har en hög service- och kunskapsnivå och marknadens 
bredaste sortiment av pooltak.

Våra pooltak levereras i box som byggsats 
eller som färdigmonterade sektioner.

18

Pooltak – Standardsortiment
#1 inom pooltak i Norden
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Pooltaket på bilden är en Nova Comfort modell.

Förläng badsäsongen, förenkla skötseln 
och spar energi

Med ett skjutbart pooltak 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 taket 
och när sedan solen tittar fram skjuts hela taket* enkelt 
bort och du badar under bar himmel. 
 Andra fördelar med våra pooltak är minskad energi-
förbrukning och minskad vattenavdunstning. Det 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. 

Gullberg & Jansson har ett av marknadens bredaste 
sortiment av prisvärda och väldesignade pooltak av hög 
kvalitet. Vi erbjuder både ett standardsortiment med 
pooltak som levereras i en box som byggsats samt ett 
specialsortiment med måttbeställda pooltak som levereras 
i färdigmonterade sektioner för ännu enklare installation.  
 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 standardserier av pooltak, Nova/Stella och 
Nova Comfort/Stella Comfort, har utformats för att passa 
alla standardpooler, både med och utan poolsarg. 
 Nova Comfort och Stella Comfort är en ny exklusiv 
standardserie som lanserats under 2015, då många kunder 
efterfrågat 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

Standardserierna Nova/Stella och Nova Comfort/
Stella Comfort har utvecklats av Gullberg & Jansson 
i nära samarbete med en av de ledande europeiska 
pooltakstillverkarna. 
 Samtliga pooltak 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.

*  Med förlängningsskenor (rekommenderat tillval) kan du skjuta pooltaket förbi hela poolen. 
**  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.  
 Aluminiumprofilernas konstruktion och modellutformning är helt avgörande för pooltakets förmåga att klara snölast, medan kanalplastens eller klarplastens  
 olika tjocklek (3, 4, 6, 8 eller 10 mm) inte har nämnvärd betydelse i jämförelse.

#1 inom pooltak i Norden
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Barnsäkert pooltak – individuell 
sektionslåsning med nyckel

Platta skenor, höjd 20 mm, 
silvereloxerade (aluminium).

Pooltak Nova – Låg takhöjd
Skjutbart pooltak i fyra standardstorlekar

Individuell sektionslåsning med platta skenor. 
Levereras i en box som byggsats eller i färdigmonterade sektioner.

Nova-serien är vår standardserie för pooltak 
med låg takhöjd.

Nova passar alla standardpooler både med och utan pool-
sarg. Modellserien är mycket populär och uppfyller alla krav 
som man kan ställa på ett pooltak med elegant design och 
robust konstruktion. 
 Nova är ett barnsäkert pooltak med lås och modell-
serien 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 plats för 
dig att simma under taket.   

Nova har individuell sektionslåsning vilket innebär att 
pooltaket behöver låsas upp med nyckel och låsas manuellt 
vid varje sektion på respektive sida. Detta innebär t.ex. att 
pooltaket Nova 4x8 m behöver låsas upp och låsas vid 8 
olika punkter, medan pooltaket Nova 3x6 m behöver låsas 
upp och låsas vid 6 olika punkter. 

Sektionerna är inte sammanhakade i varandra och pooltaket 
kan vara öppet t.ex. på mitten. När pooltaket är stängt är 
det barnsäkert och kan endast öppnas med nyckel. 
Nova är utrustat med platta skenor med en höjd på 20 mm.

Nova har som standard skjutdörr som kan monteras på 
valfri sida (vänster eller höger) och avtagbar front- och 
bakgavel. Du kan välja färgen på profilerna själv, antingen 
silvereloxerade (aluminium) eller vitlackerade.
 Med förlängningsskenor (rekommenderat tillval) kan du 
skjuta pooltaket förbi hela poolen.

Nova levereras i en box som byggsats, men kan också mot 
pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för ännu 
enklare installation.

Nova har som standard skjutdörr som kan monteras på valfri sida 
av den största sektionen.

Färgval profiler 
44/40 mm Silvereloxerade (aluminium) eller vita (RAL 9010) utan pristillägg
Skenor  
Platta skenor, höjd 20 mm, silvereloxerade (aluminium) 
Panelval 
Dubbelväggig kanalplast (PC*, 6 mm), eller klarplast (SAN*, 3 mm) mot pristillägg
Låsanording  
Individuell sektionslåsning med nyckel
Dörrlösning  
Skjutdörr på valfri sida och avtagbar front- och bakgavel

Garanti  
3 års materialgaranti
Tillval  
Förlängningsskenor 320 cm 
Nova levereras i box 
Leveransen sker antingen genom att emballaget bryts och varje del lastas av för 
hand av mottagaren eller att boxen lastas av hel med hjälp av kranbil. Nova kan 
också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för ännu enklare 
installation.

* PC: Polykarbonatplast, SAN: styren-akrylnitrilplast

S t a n d a r d s o r t i m e n t S t a n d a r d s o r t i m e n t

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, (SEK)

Nova 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 410 x 670 x 70 cm 3 st 39 900:- 5 900:-

Nova 3x6 m, klarplast 378 x 666 cm 410 x 670 x 70 cm 3 st 45 900:- 5 900:-

Nova 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 526 x 870 x 85 cm 4 st 74 900:- 7 900:-

Nova 4x8 m, klarplast 479 x 866 cm 526 x 870 x 85 cm 4 st 86 900:- 7 900:-

Nova 4x10 m, kanalplast** 479 x 1066 cm 539 x 1070 x 99 cm 5 st 94 900:- 9 900:-

Nova 4x10 m, klarplast** 479 x 1066 cm 539 x 1070 x 99 cm 5 st 105 900:- 9 900:-

Nova 5x10 m, kanalplast 574 x 1066 cm 635 x 1070 x 105 cm 5 st 109 900:- 9 900:-

Nova 5x10 m, klarplast 574 x 1066 cm 635 x 1070 x 105 cm 5 st 119 900:- 9 900:-

* Innermåttet anger avståndet mellan pooltakets skenor, mätt från skenornas respektive insida
** Pooltak Nova 4x10 m kan t.ex. användas för 4x8 m pool med romersk trappa
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Barnsäkert pooltak – individuell 
sektionslåsning med nyckel

Platta skenor, höjd 20 mm, 
silvereloxerade (aluminium).

Pooltak Nova – Låg takhöjd
Skjutbart pooltak i fyra standardstorlekar

Individuell sektionslåsning med platta skenor. 
Levereras i en box som byggsats eller i färdigmonterade sektioner.

Stella-serien är vår standardserie för pooltak 
med normal takhöjd.

Stella är ett naturligt val för dig som vill bada under taket 
vid sämre väder. Stella passar alla standardpooler både 
med och utan poolsarg.
 Stella är ett barnsäkert pooltak med lås och modell-
serien har precis som Nova-serien en elegant framtoning 
och robust konstruktion. 

Stella har individuell sektionslåsning vilket innebär att 
pooltaket behöver låsas upp med nyckel och låsas manuellt 
vid varje sektion på respektive sida. Detta innebär t.ex. att 
pooltaket Stella 4x8 m behöver låsas upp och låsas vid 8 
olika punkter, medan pooltaket Stella 3x6 m behöver låsas 
upp och låsas vid 6 olika punkter. 

Sektionerna är inte sammanhakade i varandra och pooltaket 
kan vara öppet t.ex. på mitten. När pooltaket är stängt är 

det barnsäkert och kan endast öppnas med nyckel. Stella är 
utrustat med platta skenor med en höjd på 20 mm.

Stella har som standard gaveldörr vilket gör det enkelt att 
skjuta pooltaket förbi en poolstege om denna mitt-
placeras. Hela fronten är avtagbar i tre delar. Du kan välja 
färgen på profilerna själv, antingen silvereloxerade (alumini-
um) eller vitlackerade.
 Med förlängningsskenor (rekommenderat tillval) kan du 
skjuta pooltaket förbi hela poolen. 

Stella levereras i en box som byggsats, men kan också mot 
pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för ännu 
enklare installation.

Färgval profiler 
44/40 mm Silvereloxerade (aluminium) eller vita (RAL 9010) utan pristillägg
Skenor  
Platta skenor, höjd 20 mm, silvereloxerade (aluminium) 
Panelval 
Dubbelväggig kanalplast (PC*, 6 mm), eller klarplast (SAN*, 3 mm) mot pristillägg
Låsanording  
Individuell sektionslåsning med nyckel
Dörrlösning  
Gaveldörr i front samt avtagbar front- och bakgavel

Garanti  
3 års materialgaranti
Tillval  
Förlängningsskenor 320 cm 
Stella levereras i box 
Leveransen sker antingen genom att emballaget bryts och varje del lastas av för 
hand av mottagaren eller att boxen lastas av hel med hjälp av kranbil. Stella kan 
också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för ännu enklare 
installation.

* PC: Polykarbonatplast, SAN: styren-akrylnitrilplast

Pooltak Stella – Normal takhöjd
Skjutbart pooltak i tre standardstorlekar

Individuell sektionslåsning med platta skenor.
Levereras i en box som byggsats eller i färdigmonterade sektioner.

Stella har som standard gaveldörr (front).

S t a n d a r d s o r t i m e n t

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, (SEK)

Stella 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 410 x 670 x 112 cm 3 st 44 900:- 5 900:-

Stella 3x6 m, klarplast 378 x 666 cm 410 x 670 x 112 cm 3 st 54 900:- 5 900:-

Stella 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 525 x 870 x 143 cm 4 st 74 900:- 7 900:-

Stella 4x8 m, klarplast 479 x 866 cm 525 x 870 x 143 cm 4 st 84 900:- 7 900:-

Stella 5x10 m, kanalplast 574 x 1066 cm 635 x 1070 x 179 cm 5 st 109 900:- 9 900:-

Stella 5x10 m, klarplast 574 x 1066 cm 635 x 1070 x 179 cm 5 st 124 900:- 9 900:-

* Innermåttet anger avståndet mellan pooltakets skenor, mätt från skenornas respektive insida
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Barnsäkert pooltak - automatisk 
sektionslåsning med nyckel

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

Pooltak Nova Comfort – Låg takhöjd
Skjutbart pooltak i sju standardstorlekar

Automatisk sektionslåsning med extra platta komfortskenor.
Levereras i en box som byggsats eller i färdigmonterade sektioner.

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-serien finns i sju standard-
storlekar men kan också måttbeställas mot pristillägg.
 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 in-
nebär 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. När pooltaket är stängt är det 
barnsäkert och kan endast öppnas med nyckel. Nova Comfort 
är utrustat med extra platta komfortskenor som är behagliga 
att gå på med en höjd på endast 12 mm.
 Nova Comfort har som standard skjutdörr som kan 
monteras på valfri sida (vänster eller höger) och avtagbar front- 
och bakgavel. 
 Nova Comfort levereras i en box som byggsats, men kan 
också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för 
ännu enklare installation.
 Med förlängningsskenor (rekommenderat tillval) kan du 
skjuta pooltaket förbi hela poolen.

Nova Comfort har som standard skjutdörr som kan monteras på 
valfri sida av den största sektionen.

Färgval profiler 44/40 mm silvereloxerade (aluminium) 
Skenor Extra platta komfortskenor,  höjd endast 12 mm, silvereloxerade (aluminium) 
Panelval Dubbelväggig kanalplast (PC*, 6 mm), eller klarplast (PC*, 3 mm) mot 
pristillägg
Låsanording Automatisk sektionslåsning med nyckel
Dörrlösning Skjutdörr på valfri sida och avtagbar front- och bakgavel

Garanti 3 års materialgaranti
Tillval Förlängningsskenor 320 cm 
Nova Comfort levereras i box
Leveransen sker antingen genom att emballaget bryts och varje del lastas av för hand 
av mottagaren eller att boxen lastas av hel med hjälp av kranbil. Nova Comfort kan 
också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för ännu enklare instal-
lation.

* PC: Polykarbonatplast,

S t a n d a r d s o r t i m e n t S t a n d a r d s o r t i m e n t

Nova Comfort-serien är vår exklusiva standardserie för pooltak med låg takhöjd, 
utrustad med automatisk sektionslåsning och extra platta komfortskenor.

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, (SEK)

Nova Comfort 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 80 cm 3 st 44 900:- 5 900:-

Nova Comfort 3x6 m, klarplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 80 cm 3 st 49 900:- 5 900:-

Nova Comfort 3x7,5 m, kanalplast1 378 x 816 cm 430 x 820 x 86 cm 4 st 64 900:- 7 900:-

Nova Comfort 3x7,5 m, klarplast1 378 x 816 cm 430 x 820 x 86 cm 4 st 74 900:- 7 900:-

Nova Comfort 3,5x7 m, kanalplast 428 x 766 cm 480 x 770 x 90 cm 4 st 69 900:- 7 900:-

Nova Comfort 3,5x7 m, klarplast 428 x 766 cm 480 x 770 x 90 cm 4 st 79 900:- 7 900:-

Nova Comfort 3,5x8,5 m, kanalplast2 428 x 916 cm 480 x 920 x 90 cm 4 st 84 900:- 7 900:-

Nova Comfort 3,5x8,5 m, klarplast2 428 x 916 cm 480 x 920 x 90 cm 4 st 94 900:- 7 900:-

Nova Comfort 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 95 cm 4 st 79 900:- 7 900:-

Nova Comfort 4x8 m, klarplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 95 cm 4 st 89 900:- 7 900:-

Nova Comfort 4x10 m, kanalplast3 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 101 cm 5 st 99 900:- 9 900:-

Nova Comfort 4x10 m, klarplast3 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 101 cm 5 st 109 900:- 9 900:-

Nova Comfort 5x10 m, kanalplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 108 cm 5 st 114 900:- 9 900:-

Nova Comfort 5x10 m, klarplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 108 cm 5 st 129 900:- 9 900:-

* 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
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Barnsäkert pooltak – automatisk 
sektionslåsning med nyckel

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

* 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

Pooltak Nova Comfort – Låg takhöjd
Skjutbart pooltak i sju standardstorlekar

Automatisk sektionslåsning med extra platta komfortskenor.
Levereras i en box som byggsats eller i färdigmonterade sektioner.

Stella Comfort är ett naturligt val för dig som vill bada under 
taket vid sämre väder. Stella Comfort passar alla standard-
pooler både med och utan poolsarg. Stella Comfort-serien 
finns i fyra standardstorlekar men kan också måttbeställas mot 
pristillägg.
 Stella Comfort är ett barnsäkert pooltak med lås och 
modellserien har precis som Nova Comfort-serien en elegant 
framtoning och robust konstruktion.
 Stella Comfort har automatisk sektionslåsning, vilket inne-
bär 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. När pooltaket är 
stängt är det barnsäkert och kan endast öppnas med nyckel. 
 

Stella Comfort är utrustat med extra platta komfortskenor 
som är behagliga att gå på med en höjd på endast 
12 mm.
 Stella Comfort har som standard gaveldörr vilket gör det 
enkelt att skjuta pooltaket förbi en poolstege om denna mitt-
placeras. Hela fronten är avtagbar i tre delar. 
 Stella Comfort levereras i en box som byggsats, men kan 
också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner 
för ännu enklare installation. 
 Med förlängningsskenor (rekommenderat tillval) kan du 
skjuta pooltaket förbi hela poolen. 

Färgval profiler 
44/40 mm silvereloxerade (aluminium)
Skenor  
Extra platta komfortskenor, höjd endast 12 mm, silvereloxerade (aluminium)
Panelval 
Dubbelväggig kanalplast (PC*, 6 mm), eller klarplast (PC*, 3 mm) mot pristillägg
Låsanording  
Automatisk sektionslåsning med nyckel
Dörrlösning  
Gaveldörr i front samt avtagbar front- och bakgavel

Garanti  
3 års materialgaranti
Tillval  
Förlängningsskenor 320 cm 
Stella Comfort levereras i box 
Leveransen sker antingen genom att emballaget bryts och varje del lastas av 
för hand av mottagaren eller att boxen lastas av hel med hjälp av kranbil. Stella 
Comfort kan också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för 
ännu enklare installation.

* PC: Polykarbonatplast

Pooltak Stella Comfort – Normal takhöjd
Skjutbart pooltak i fyra standardstorlekar

Automatisk sektionslåsning med extra platta komfortskenor.
Levereras i en box som byggsats eller i färdigmonterade sektioner.

Stella Comfort har som standard gaveldörr (front).

S t a n d a r d s o r t i m e n t

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, (SEK)

Stella Comfort 3x6 m, kanalplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 128 cm 3 st 49 900:- 5 900:-

Stella Comfort 3x6 m, klarplast 378 x 666 cm 416 x 670 x 128 cm 3 st 59 900:- 5 900:-

Stella Comfort 4x8 m, kanalplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 162 cm 4 st 79 900:- 7 900:-

Stella Comfort 4x8 m, klarplast 479 x 866 cm 530 x 870 x 162 cm 4 st 89 900:- 7 900:-

Stella Comfort 4x10 m, kanalplast1 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 168 cm 5 st 109 900:- 9 900:-

Stella Comfort 4x10 m, klarplast1 479 x 1066 cm 544 x 1070 x 168 cm 5 st 119 900:- 9 900:-

Stella Comfort 5x10 m, kanalplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 194 cm 5 st 114 900:- 9 900:-

Stella Comfort 5x10 m, klarplast 575 x 1066 cm 640 x 1070 x 194 cm 5 st 129 900:- 9 900:-

Stella Comfort-serien är vår exklusiva standardserie för pooltak med normal takhöjd,
utrustad med automatisk sektionslåsning och extra platta komfortskenor.
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Kanalplastens fördelar
Kanalplast ger ett naturligt insynsskydd för den som vill bada 
under pooltaket. Eventuella repor syns inte lika tydligt och 
inköpspriset är lägre än för klarplast.

Kanalplasten är lättare och har kanaler med ett mellanrum av 
luft, vilket ger den något bättre isoleringsförmåga än klarplasten, 
se gärna U-värden nedan.

Isoleringsförmågan mäts med det s.k. U-värdet som betecknar 
koefficienten för transmissionsförlusterna. Ett lägre U-värde 
(W/m2K; watt per kvadratmeter och grad) indikerar bättre 
isolering. U-värdena nedan anger värdena för kanalplast i PC, 
polykarbonat. 

Panelval .....................................................................................U-värde

6 mm kanalplast ................................................................ 3,6 W/m2K 
8 mm kanalplast: ............................................................... 3,3 W/m2K 
10 mm kanalplast .............................................................. 3,0 W/m2K 

Nova-serien och Stella-serien har individuell 
sektionslåsning vilket innebär att pooltaket behöver 
låsas upp med nyckel och låsas manuellt vid varje 
sektion på respektive sida.  
  Detta innebär t.ex. att pooltaket Nova 4x8 m och 
Stella 4x8 m behöver låsas upp och låsas vid 8 olika 
punkter, medan pooltaket Nova 3x6 m och Stella 
3x6 m behöver låsas upp och låsas vid 6 olika punkter.  
Nova 5x10 m och Stella 5x10 m behöver låsas upp 
och låsas vid 10 olika punkter.
  Sektionerna är inte sammanhakade i varandra 
och pooltaket kan vara öppet t.ex. på mitten. När 
pooltaket är stängt är det barnsäkert och kan endast 
öppnas med nyckel. 

Nova Comfort-serien och Stella Comfort-
serien 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. När 
pooltaket är stängt är det barnsäkert och kan endast 
öppnas med nyckel. 

Automatisk sektionslåsning rekommenderas som 
låsanordning då det förenklar det dagliga användandet av 
pooltaket och gör det betydligt smidigare att låsa upp och 
låsa pooltaket vid behov.

Gullberg & Janssons samtliga pooltak från special-
sortimentet har också automatisk sektionslåsning.

Välj individuell 
eller automatisk 
sektionslåsning

Välj kanalplast...
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S t a n d a r d s o r t i m e n t S t a n d a r d s o r t i m e n t

Bilden visar pooltak Stella Comfort med kanalplast.
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Pooltak i klarplast är en exklusiv lösning för dig som vill 
simma under pooltaket och ändå kunna se fritt ut. Vid stora 
temperaturskillnader bildas dock lätt kondens på tak och 
väggar vilket kan försämra sikten. Pooltak i klarplast ger dig fritt 
ljusinsläpp och förhöjer effekten av din eventuella poolbelysning. 
Det smälter vackert in i den omgivande miljön. 

Isoleringsförmågan mäts med det s.k. U-värdet som betecknar 
koefficienten för transmissionsförlusterna. Ett lägre U-värde 
(W/m2K; watt per kvadratmeter och grad) indikerar bättre 
isolering. U-värdena nedan anger värdena för klarplast i PC, 
polykarbonat.

Panelval .....................................................................................U-värde

3 mm klarplast .................................................................. 6,0 W/m2K  
4 mm klarplast .................................................................. 5,1 W/m2K

Vi tål en nära granskning!

... eller välj klarplast

Låsbart och barnsäkert pooltak med nyckel och patenterad 
låsfunktion som uppfyller lagstadgat krav på barnsäkerhet.

Utbyggbart skensystem som är permanent vindsäkrat. Hjul med 
dammtäta kullager i specialstål för att minimera rullmotståndet.
Förlängningsskenor som gör att du kan skjuta pooltaket förbi hela 
poolen (rekommenderat tillval).

Nova Comfort och Stella Comfort är utrustade med extra platta 
komfortskenor som är behagliga att gå på, med en höjd på endast 12 mm.

Bilden visar pooltak Nova Comfort med klarplast.
Klarplasten passar dig som vill att man ska kunna se igenom pooltaket. 

Nova och Stella är utrustade med platta skenor med en höjd på 
20 mm.

Förstärkta aluminiumprofiler och dubbelsidigt UV-skydd för lång 
livslängd.

Klarplastens fördelar
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S t a n d a r d s o r t i m e n t

Bilden visar pooltak Stella Comfort med klarplast.

”Barnsäkert pooltak med 
patenterad låsfunktion”
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I vårt specialsortiment hittar du en rik variation av pooltak.
Modeller i specialsortimentet levereras alltid 

i färdigmonterade sektioner. 
Samtliga pooltak har 3 års 

materialgaranti.

Pooltak – Specialsortiment

Bilden visar pooltak Alva med kanalplast.
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I vårt specialsortiment hittar du en rik variation av pooltak.
Modeller i specialsortimentet levereras alltid 

i färdigmonterade sektioner. 
Samtliga pooltak har 3 års 

materialgaranti.

Måttbeställda pooltak med stor valfrihet

Vi har 16 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.

Våra mest populära måttbeställda pooltak är Nova Comfort 
och Stella Comfort, Alva, Emporia samt Vista. 

Som nyhet för 2015 har vi lanserat två extremt robusta 
pooltaksmodeller, Nova Infinity och Stella Infinity, med 
förstärkta aluminiumprofiler för ännu bättre snöbärighet.

Låsbara och barnsäkra pooltak med nyckel

Samtliga pooltak är certifierade och godkända enligt fransk
säkerhets- och kvalitetsstandard* och omfattas av 3 års
materialgaranti. Samtliga pooltaksmodeller från Gullberg &
Jansson är låsbara och barnsäkra. De kan snabbt låsas upp 
med nyckel och uppfyller lagstadgat krav på barnsäkerhet. 
De flesta pooltaksmodeller kan öppnas med solcellsdriven 
motordrift mot pristillägg.

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 på:
E-post: info@gullbergjansson.se 
Telefon: +46 42 311 15 00 så hjälper vi dig.

Gullberg & Jansson måttbeställda pooltak i specialsortimentet är samtliga utrustade med extra platta komfortskenor med en höjd på 
endast 12 mm (gäller ej Nova Infinity, Stella Infinity, Clavia och Opus som har 20 mm platt komfortskena).

Alva med klarplast Nova Comfort med klarplast

Emporia XL med klarplast Stella Comfort med klarplast

* 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.  Aluminiumprofilernas konstruktion och 
modellutformning är helt avgörande för pooltakets förmåga att klara snölast, medan kanalplastens eller klarplastens olika tjocklek (3, 4, 6, 8 eller 10 mm) inte har nämnvärd betydelse i jämförelse.
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Nova Comfort
Måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  350-575 cm 
• Längd:  600-1400 cm
• Höjd:  82-99 cm
• Profiler:  44/40 mm silvereloxerade (aluminium), antracitgrå 
  (RAL 7016) eller vita (RAL 9010) utan pristillägg
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor, 
  höjd 12 mm
• Paneler:  Dubbelväggig kanalplast (PC*, 6 mm) 
  eller klarplast (PC*, 3 mm) mot pristillägg
• Låsanordning:  Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
   gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front- 
   och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
   bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
   samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

S p e c i a l s o r t i m e n t S p e c i a l s o r t i m e n t

Nova Comfort kan utformas för att t.ex. passa en pool både 
med och utan romersk trappa. Nova Comfort-serien har 
automatisk sektionslåsning istället för individuell sektions-
låsning som Nova-serien. 

Till skillnad från Nova-serien så har Nova Comfort-serien 
också en extra platt komfortskena med en höjd på endast 
12 mm. 
 Nova Comfort kan beställas i silvereloxerade (aluminium), 
antracitgrå eller vita profiler utan pristillägg.

Gillar du pooltak ur standardserierna Nova eller Nova Comfort, men vill ha det i andra mått än de som 
är standard? Inga problem, med Nova Comfort som måttbeställd modell kan du få det som du vill ha det! 

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

Stella Comfort
Måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  350-575 cm 
• Längd:  600-1400 cm
• Höjd:  115-175 cm
• Profiler:  44/40 mm silvereloxerade (aluminium), antracitgrå 
  (RAL 7016) eller vita (RAL 9010) utan pristillägg
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor, 
  höjd 12 mm
• Paneler:  Dubbelväggig kanalplast (PC*, 6 mm) 
  eller klarplast (PC*, 3 mm) mot pristillägg
• Låsanordning:  Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
   gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front-  
   och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
   bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
   samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

S p e c i a l s o r t i m e n t S p e c i a l s o r t i m e n t

Stella Comfort kan utformas för att t.ex. passa en pool både 
med och utan romersk trappa. Stella Comfort-serien har 
automatisk sektionslåsning istället för individuell sektions-
låsning som Stella-serien. 

Till skillnad från Stella-serien så har Stella Comfort-serien 
också en extra platt komfortskena med en höjd på endast 
12 mm. 
 Stella Comfort kan beställas i silvereloxerade (aluminium), 
antracitgrå eller vita profiler utan pristillägg.

Gillar du pooltak ur standardserierna Stella eller Stella Comfort, men vill ha det i andra mått än de som 
är standard? Inga problem, med Stella Comfort som måttbeställd modell kan du få det som du vill ha det! 

Stella Comfort med silvereloxerade (aluminium) profiler och paneler i kanalplast.
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Nova Polaris
Särskilt robust pooltak – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd: 350-800 cm 
• Längd: 600-1400 cm
• Höjd: 82-103 cm
• Profiler: 54/40 mm silvereloxerade (aluminium), vita (RAL 9010),  
 mörkgröna (RAL 6005), elfenbensvita (RAL 1015) eller
 antracitgrå (RAL 7016) utan pristillägg
• Skenor: Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor,  
 höjd 12 mm
• Paneler:  Dubbelväggig kanalplast (PC*, 8 mm eller klarplast 
 (PC*, 4 mm)
• Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
  gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front-  
  och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
  bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
  samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

S p e c i a l s o r t i m e n t S p e c i a l s o r t i m e n t

Nova Polaris-serien är mer kraftfullt utformad jämfört med 
Nova Comfort-serien och har förstärkta aluminiumprofiler 
som är 54/40 mm, istället för 44/40 mm. Panelerna är också 
tjockare och kan beställas i kanalplast 8 mm eller klarplast i 
4 mm mot pristillägg.

Nova Polaris kan utformas för att t.ex. passa en pool både
med och utan romersk trappa. Nova Polaris-serien har 
extra platta komfortskenor med en höjd på endast 12 mm.
Nova Polaris har automatisk sektionslåsning med nyckel, så 
att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.

Nova Polaris-serien är alltid måttbeställd 
och lämplig för dig som letar efter ett särskilt robust pooltak. 

Nova Polaris med silvereloxerade (aluminium) profiler och paneler i klarplast.
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Nova Polaris
Särskilt robust pooltak – måttbeställes

Stella Polaris
Särskilt robust pooltak – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  350-900 cm (upp till 800 cm med klarplast)
• Längd:  600-1400 cm
• Höjd:  115-180 cm
• Profiler:  54/40 mm silvereloxerade (aluminium), 
  vita (RAL 9010), mörkgröna (RAL 6005), 
  elfenbensvita (RAL 1015) eller antracitgrå 
  (RAL 7016) utan pristillägg.
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor,  
  höjd 12 mm
• Paneler:  Dubbelväggig kanalplast (PC*, 8 mm eller 
  klarplast (PC*, 4 mm)
• Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
   gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front-  
   och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
   bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
   samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

S p e c i a l s o r t i m e n t S p e c i a l s o r t i m e n t

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

Stella Polaris-serien är alltid måttbeställd 
och lämplig för dig som letar efter ett särskilt robust pooltak. 

Stella Polaris-serien är mer kraftfullt utformad, jämfört med 
Stella Comfort-serien, och har förstärkta aluminium-profiler 
som är 54/40 mm, istället för 44/40 mm. Panelerna är också 
tjockare och kan beställas i kanalplast 8 mm eller klarplast i 
4 mm mot pristillägg.

Stella Polaris kan utformas för att t.ex. passa en pool både
med och utan romersk trappa. Stella Polaris-serien har 
extra platta komfortskenor med en höjd på endast 12 mm.
Stella Polaris har automatisk sektionslåsning med nyckel, så 
att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.
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Nova Infinity
Extremt robust pooltak med ökad snöbärighet – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd: 350-700 cm 
• Längd: 600-1400 cm
• Höjd: 82-103 cm
• Profiler: 64/46 mm silvereloxerade (aluminium), vita (RAL 9010),  
 eller mörkgröna (RAL 6005) utan pristillägg
• Skenor: Silvereloxerade (aluminium) platta komfortskenor,   
 höjd 20 mm
• Paneler:  Trippelväggig kanalplast (PC*, 10 mm) eller klarplast 
 (PC*, 4 mm) mot pristillägg
• Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
  gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front-  
  och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
  bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
  samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

S p e c i a l s o r t i m e n t S p e c i a l s o r t i m e n t

Nova Infinity är ett extremt robust pooltak med ökad 
snöbärighet jämfört med övriga Nova-serier. Nova 
Infinity har förstärkta 64/46 mm aluminiumprofiler samt 
aluminiumribbor för ökad hållfasthet. 
 Vid utförande i kanalplast är plasten 10 mm och 
trippelväggig för ökad isoleringsförmåga. 

Pooltaket kan också beställas i 4 mm klarplast mot pristillägg.
Nova Infinity kan utformas för att t.ex. passa en pool både 
med och utan romersk trappa. 
 Nova Infinity-serien har platta komfortskenor med en 
höjd på 20 mm. Nova Infinity har automatisk sektionslåsning 
med nyckel, så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt 
och smidigt.

Nova Infinity-serien är ett extremt robust pooltak med ökad snöbärighet jämfört med  
Nova-serien, Nova Comfort-serien och Nova Polaris-serien, som också är robusta pooltak.

Nova Infinity med silvereloxerade (aluminium) profiler och paneler i klarplast.
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Nova Infinity
Extremt robust pooltak med ökad snöbärighet – måttbeställes

Stella Infinity
Extremt robust pooltak med ökad snöbärighet – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  350-800 cm 
• Längd:  600- 1400 cm
• Höjd:  115-180 cm
• Profiler:  64/46 mm silvereloxerade (aluminium), vita (RAL 9010)  
  eller mörkgröna (RAL 6005) utan pristillägg
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) platta komfortskenor, 
  höjd 20 mm
• Paneler:  Trippelväggig kanalplast (PC*, 10 mm) eller klarplast 
  (PC*, 4 mm) mot pristillägg
• Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
  gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front-  
  och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
   bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
   samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

S p e c i a l s o r t i m e n t S p e c i a l s o r t i m e n t

Stella Infinity med silvereloxerade (aluminium) profiler och paneler i klarplast.

Stella Infinity-serien är ett extremt robust pooltak med ökad snöbärighet jämfört med 
Stella-serien, Stella Comfort-serien och Stella Polaris-serien, som också är robusta pooltak.

Stella Infinity är ett extremt robust pooltak med ökad 
snöbärighet jämfört med övriga Stella-serier. Stella 
Infinity har förstärkta 64/46 mm aluminiumprofiler samt 
aluminiumribbor för ökad hållfasthet. 
 Vid utförande i kanalplast är plasten 10 mm och 
trippelväggig för ökad isoleringsförmåga. Pooltaket kan också 
beställas i 4 mm klarplast mot pristillägg.

Stella Infinity har högst snöbärighet av Gullberg & 
Janssons samtliga pooltak, tack vare dess bågliknande 
modellutformning. Stella Infinity kan utformas för att t.ex. 
passa en pool både med och utan romersk trappa. 
 Stella Infinity-serien har platta komfortskenor med en 
höjd på 20 mm. Stella Infinity har automatisk sektionslåsning 
med nyckel, så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt 
och smidigt.
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S p e c i a l s o r t i m e n tS p e c i a l s o r t i m e n t

Alva
Marknadens lägsta pooltak – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  350-625 cm 
• Längd:  625-1040 cm
• Höjd:  från 40 cm
• Profiler:  80/50 mm silvereloxerade (aluminium) eller 
  vita (RAL 9010) utan pristillägg.
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor,  
  höjd 12 mm
• Paneler:  Klarplast (PC** 4 mm)
• Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  Finns inget behov för detta pooltak
• Uppvikbar gavel: 180 mm uppvikbar frontgavel med gummikant
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*   Med manuell sektionslåsning givet att pooltaket beställs utan skenor.
**  PC: Polykarbonatplast.

S p e c i a l s o r t i m e n t

Alva har en modern och stilren design och är marknadens 
absolut lägsta pooltak med en höjd från endast 40 cm.
 Alva har utrustats med förstärkta aluminiumprofiler 
så att pooltaket trots sin platta konstruktion uppfyller den 
franska säkerhets- och kvalitetsstandarden, NF P 90 309 och 
klarar en snölast på minst 45 kg/m2. 
 Gummilisten (av högkvalitativt EPDM-gummi) på front-
gaveln gör att pooltaket enkelt kan glida över en poolkant på 
cirka 8 cm.

Alva kan skjutas på hjul och beställas med eller utan skenor*, 
eller med skena på endast en sida, vilket rekommenderas för 
ökad stabilitet. 
 Alva utrustas alltid med klarplast, 4 mm (PC). 
 Alva har extra platta komfortskenor med en höjd på 
endast 12 mm.
 Alva har automatisk sektionslåsning med nyckel, så att 
pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.

Alva är marknadens absolut lägsta pooltak med en höjd 
från endast 40 cm. Alva kan beställas med eller utan skenor.

Alva med silvereloxerade (aluminium) profiler och paneler i klarplast och skena på endast en sida av pooltaket, med hjul på sidan som angränsar mot huset.
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S p e c i a l s o r t i m e n tS p e c i a l s o r t i m e n t

Emporia
Lågt pooltak – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  350-500 cm 
• Längd:  600-1400 cm
• Höjd:  63-69 cm
• Profiler:  54/40 mm silvereloxerade (aluminium), 
    vita (RAL 9010), mörkgröna (RAL 6005), 
    elfenbensvita (RAL 1015) eller antracitgrå (RAL 7016)  
    utan pristillägg
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor,  
    höjd 12 mm
• Paneler:  Klarplast (PC* 4 mm)
• Låsanordning:  Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
  gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar fram-  
  och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
   bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
   samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

Emporia är ett av våra lägsta pooltak, med en höjd från 
endast 63 cm, och i utsökt design. Emporia utrustas alltid 
i klarplast, 4 mm (PC).

Emporia har extra platta komfortskenor med en höjd på 
endast 12 mm.
 Emporia har automatisk sektionslåsning med nyckel, så 
att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.

Emporia är ett av marknadens lägsta pooltak och
smälter vackert in i din trädgård.

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

Alva
Marknadens lägsta pooltak – måttbeställes

S p e c i a l s o r t i m e n t S p e c i a l s o r t i m e n t
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S p e c i a l s o r t i m e n t S p e c i a l s o r t i m e n t

Emporia XL
Lågt pooltak – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  350-550 cm 
• Längd:  600-1400 cm
• Höjd:  100-120 cm
• Profiler:  54/40 mm silvereloxerade (aluminium), vita (RAL 9010),  
    mörkgröna (RAL 6005), elfenbensvita (RAL 1015) eller  
    antracitgrå (RAL 7016) utan pristillägg
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor,
    höjd 12 mm
• Paneler:  Klarplast (PC* 4 mm)
• Låsanordning:  Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
  gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front-  
  och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
   bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
   samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

Emporia XL är ett av våra lägsta pooltak, med en höjd från 
endast 100 cm, och i utsökt design. 
 Emporia XL utrustas alltid i klarplast, 4 mm (PC). 
 Till skillnad från Emporia så är Emporia XL en något 
högre modell och kan beställas i bredd upp till 550 cm.

Emporia XL har extra platta komfortskenor med en höjd på 
endast 12 mm.
 Emporia XL har automatisk sektionslåsning med nyckel, 
så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.

Emporia XL är ett lågt pooltak som 
vackert smälter in i din trädgård.

Emporia XL med silvereloxerade (aluminium) profiler och paneler i klarplast.
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Vista
Rymligt pooltak – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  400-800 cm (upp till 700 cm med klarplast)
• Längd:  600-1350 cm
• Höjd:  210-230 cm
• Profiler:  54/40 mm silvereloxerade (aluminium), 
  vita (RAL 9010), mörkgröna (RAL 6005), 
  elfenbensvita (RAL 1015) eller antracitgrå (RAL 7016)  
  utan pristillägg
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor,
  höjd 12 mm
• Paneler:   Dubbelväggig kanalplast (PC*, 8 mm) eller klarplast 
  (PC*, 4 mm) mot pristillägg
• Låsanordning:  Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas):  valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
  gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front-  
  och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
   bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
   samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*   PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

S p e c i a l s o r t i m e n t

Vista är det perfekta pooltaket för dig som vill spendera tid 
under pooltaket även när du inte badar. 
 Här kan du t. ex. få plats med utemöbler. Finns att 
beställa med både gavel- och/eller skjutdörr.

Vista har extra platta komfortskenor med en höjd på 
endast 12 mm.
 Vista har automatisk sektionslåsning med nyckel, så att 
pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.

Vista är ett rymligt pooltak för dig som vill få plats 
med mer än bara poolen under pooltaket.

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

Emporia XL
Lågt pooltak – måttbeställes
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S p e c i a l s o r t i m e n tS p e c i a l s o r t i m e n t

Spatop
Finns i två olika standardstorlekar

Specifikationer

• Profiler:   54/40 mm silvereloxerade (aluminium), 
     vita (RAL 9010), mörkgröna (RAL 6005), 
     elfenbensvita (RAL 1015) eller
     antracitgrå (RAL 7016) utan pristillägg
• Skenor:   Modellen är utan skenor
• Paneler:   Dubbelväggig kanalplast (PC*, 8 mm) eller 
     klarplast (PC*, 3 mm) mot pristillägg
• Låsanordning:   Manuell sektionslåsning med nyckel

*   PC: Polykarbonatplast.

Ena sidan öppnas med ett enkelt handgrepp och inuti finns 
plats för handdukar, morgonrockar etc. 

Spatop gör att du får mer användning av ditt spabad 
eftersom det inte blir så väderberoende.

Ett runt spa-tak - perfekt för dig som vill använda 
ditt spa även när det regnar, blåser eller snöar. 

Spatop gör att du kan använda ditt spabad även när det regnar och blåser mycket.

Spatop modell Diameter 
utsida (cm)

Diameter 
insida (cm)

Höjd (cm) Rek. cirkapris 
inkl. moms, (SEK)

Spatop 4 m 374 cm 350 cm 230 cm 71 900:-

Spatop 5 m 474 cm 450 cm 230 cm 82 900:-
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Nexus
Skapa ditt eget pooltak – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  350-800 cm
• Längd:  600-1400 cm
• Höjd:  115-210 cm
• Profiler:  54/40 mm silvereloxerade (aluminium), 
   vita (RAL 9010), mörkgröna (RAL 6005), 
   elfenbensvita (RAL 1015) eller antracitgrå (RAL 7016)
   utan pristillägg
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) extra platta komfortskenor, 
   höjd 12 mm.
• Paneler:  Dubbelväggig kanalplast (PC*, 8 mm) eller 
   klarplast (PC*, 4 mm) mot pristillägg.
• Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
  gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front-  
  och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
   bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
   samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

S p e c i a l s o r t i m e n t

På bilden syns en kombination av vår Vista och Stella 
Polaris. 
Så länge konstruktionen tillåter kan man kombinera delar 
från olika takmodeller. Bara fantasin sätter gränserna!

Nexus har automatisk sektionslåsning med nyckel, så att 
pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt. 
 Få svar på om din önskade kombination är möjlig, 
kontakta oss på sales@gullbergjansson.se

Vår Nexus-serie är ett samlingsnamn för de pooltak 
som är en kombination av våra olika modeller. 

På bilden syns en komination av två av våra pooltaksmodeller, Vista och Stella Polaris.
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S p e c i a l s o r t i m e n tS p e c i a l s o r t i m e n t

Opus
Måttbeställes

S p e c i a l s o r t i m e n tS p e c i a l s o r t i m e n t

Clavia
Måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  400-800 cm (upp till 550 cm med klarplast)
• Längd:  600-1250 cm
• Höjd:  210-250 cm
• Profiler:  64/46 mm silvereloxerade (aluminium), 
   vita (RAL 9010), mörkgröna (RAL 6005) eller
   elfenbensvita (RAL 1015) utan pristillägg
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) platta komfortskenor,
   höjd 20 mm
• Paneler:  Dubbelväggig kanalplast (PC*, 10 mm) eller 
   klarplast (PC*, 4 mm) mot pristillägg.
• Låsanordning:  Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
  gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front-  
  och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
   bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
   samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

Clavias speciella utformning gör att tillgängligheten till poolen 
blir enklare.

Clavia har automatisk sektionslåsning med nyckel, så att 
pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.

Clavia är ett exklusivt pooltak av högre modell som 
kan fås med skjutdörr på den största sektionen.

Clavia med silvereloxerade (aluminium) profiler, ovansida och paneler i klarplast. Skjutbar sidodörr (extra tillval).
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Opus
Måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  400-800 cm
• Längd:  600-1250 cm
• Höjd:  220-300 cm
• Profiler:  64/46 mm silvereloxerade (aluminium), 
   vita (RAL 9010), mörkgröna (RAL 6005) eller
   elfenbensvita (RAL 1015) utan pristillägg
• Skenor:  Silvereloxerade (aluminium) platta komfortskenor,
   höjd 20 mm
• Paneler:  Dubbelväggig kanalplast (PC*, 10 mm) eller 
   klarplast (PC*, 4 mm) (3 mm på sidorna) mot pristillägg. 
   Panelerna på ovansidan är alltid dubbelväggig kanalplast.
• Låsanordning:  Automatisk sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Förlängningsskenor (rekommenderas): valfri längd
• Färgval profiler:  samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  skjutdörr på valfri sida av största sektion, 
  gaveldörr (fram och/eller bak) samt avtagbar front-  
  och/eller bakgavel
• Uppvikbar gavel:  nedre del av front- och/eller bakgavel kan fås uppvik- 
   bar, 120, 150 eller 180 mm hög med endast gummikant  
   samt inglasad från 250 mm**
• Avtagbar gavel:  front- och bakgavel kan fås avtagbar i en eller tre delar  
   (går ej att kombinera med gaveldörr i samma gavel)
• Motordrivet pooltak med solceller, batteri och fjärrkontroll

*  PC: Polykarbonatplast.
** För att enkelt skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt.

S p e c i a l s o r t i m e n t

Opus gör att du kan röra dig fritt under taket på alla sidor 
kring poolen. En gaveldörr eller skjutdörr kan fås på fram- 
och baksidan och en sidoskjutdörr kan fås på den största 
sektionen. 

Opus har automatisk sektionslåsning med nyckel, så att pool-
taket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.

Opus erbjuder ett generöst utrymme 
och skapar en inomhuskänsla kring poolen. 

Opus med silvereloxerade (aluminium) profiler, ovansida i kanalplast och väggar i klarplast. Skjutbar sidodörr (extra tillval).

S p e c i a l s o r t i m e n t

Clavia
Måttbeställes
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S p e c i a l s o r t i m e n t

Vega
Rymligt pooltak med fix installation – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  550-1000 cm 
• Längd:  Från 859 cm
• Höjd:  257-277 cm
• Profiler:  54/40 mm silvereloxerade (aluminium), vita (RAL 9010) 
   eller mörkgröna (RAL 6005) utan pristillägg
• Skenor:  Modellen är utan skenor
• Paneler.  Dubbelväggig kanalplast (PC*, 10 mm) eller 
   klarplast (PC*, 4 mm) (3 mm på sidorna) mot pristillägg.  
   Panelerna på ovansidan är alltid dubbelväggig kanalplast
• Låsanordning:  Fix installation med låsbara dörrar

Tillval
• Färgval profiler:  Samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  Skjutdörr på valfri sida, skjutdörr bak, 
   dragspelsdörr fram
• Övrigt:  Halvcirkelformat atrium i ena änden

*   PC: Polykarbonatplast.

S p e c i a l s o r t i m e n t

Vega är en fixerad, icke skjutbar modell, men hela 
sidopartiet kan öppnas upp till två meters höjd.  
Inspirationsbilder finns på www.gullbergjansson.se 

Vega är ett pooltak särskilt anpassat för offentliga och 
kommersiella bad som t.ex. utomhusbad, campingar, hotell, 
spa och wellness centers.

Vega är ett rymligt pooltak med 
fix installation.

Vega med profiler i antracitgrått, paneler i klarplast och tak i kanalplast.

S p e c i a l s o r t i m e n t
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Vega
Rymligt pooltak med fix installation – måttbeställes

S p e c i a l s o r t i m e n t S p e c i a l s o r t i m e n t

Atlas
Vårt mest exklusiva pooltak 

Längd upp till 24 meter – måttbeställes

Specifikationer
Yttermått pooltak
• Bredd:  400-1200 cm
• Längd:  Upp till 24 m
• Höjd:  70- 330 cm
• Profiler:  100-160 mm profiler silvereloxerade (aluminium),
   vita (RAL 9010) eller antracitgrå (RAL 7016) utan pristillägg
• Skenor:  Modellen är på hjul utan skenor
• Paneler:  Dubbelväggig kanalplast (PC*, 10 mm) eller 
   klarplast (PC*, 4 mm) mot pristillägg  
   Panelerna på ovansidan är alltid dubbelväggig kanalplast
• Låsanordning: Individuell sektionslåsning med nyckel

Tillval 
• Färgval profiler:  Samtliga RAL-färger
• Dörralternativ:  Dragspelsdörr fram, skjutbara vertikala sidor

*   PC: Polykarbonatplast.

Beroende på storlek rekommenderar vi antingen manuell 
eller motordriven öppning.  Atlas finns i längd upp till 24 m.

Atlas är ett lyxigt pooltak 
utan skenor.

Atlas med profiler i antracitgrått och paneler i klarplast och kanalplast.
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Avfuktare och poolvärmeväxlare

Gullberg & Jansson erbjuder ett brett sortiment av prisvärda
och väldesignade kvalitetsprodukter inom swimmingpool och spa.

Samtliga produkter är anpassade till nordiska klimatförhållanden
och levereras med generösa garantier.
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Modellbeteckning DQ30 DQ40 DQ70
Kapacitet vid 60 % RF / 30 ° C l / h 1,25 1,7 2,5

Arbetsområde - fukt % RF 40 - 100

Arbetsområde - temp. °C 10 - 36

Ineffekt kW 0,78 1,08 1,55

Max. driftström A 4,9 6,1 9,1

Driftspänning 230 VAC 1-fas, 50 Hz

Säkringsstorlek A 10 16

Luftflöde m3/h 400 500 750

Köldmedium R410a

Kompressor Rotation

Kabinett Pulverlackerat vitt stålkabinett
Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 44 46 47

Höjd mm 743 743 743

Bredd mm 1300 1500 1500

Djup mm 203 203 203

Vikt kg 56 64 75

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 30 995 34 995 40 995

Avfuktare till poolrum
• Särskilt utvecklad för den aggressiva miljön vid 
  privata inomhuspooler 
• Stilren design som passar väl in i poolmiljön
• Pulverlackerat stålkabinett i vitt utförande
• Låg energiförbrukning och driftssäker funktion
• Låg ljudnivå
• Enkelt handhavande, styrning och underhåll
• 2 års materialgaranti

Avfuktare till inomhuspool
1,25-2,5 l/h
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1 Värmeeffekt uppmätt vid 90 ºC framledningstemp. Inkommande vattentemp.: 27 ºC.

Modellbeteckning GJHE-45FE GJHE-60FE GJHE-90FE
Syrafast stål (SIS 2348)

Värmeeffekt1 kW 45 61 88

Primärsida

     - vattenansl. mm G25 G40 G40

     - vattenflöde l/min 32 35 42

     - tryckfall bar 0,08 0,03 0,04

Poolsida

     - vattenansl. mm 50 50 50

     - vattenflöde m³/h 14 14,5 19,5

     - tryckfall bar 0,11 0,07 0,11

Längd mm 450 570 760

Diameter mm 76 76 76

Vikt kg 2,7 3,6 4,7

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 4 995 6 995 8 995

Tubvärmeväxlare till pool

Modellbeteckning GJHE-45TI GJHE-60TI GJHE-90TI

Titan

Värmeeffekt1 kW 45 61 88

Primärsida

     - vattenansl. mm G25 G40 G40

     - vattenflöde l/min 32 35 42

     - tryckfall bar 0,08 0,03 0,04

Poolsida

     - vattenansl. mm 50 50 50

     - vattenflöde m³/h 14 14,5 19,5

     - tryckfall bar 0,11 0,07 0,11

Längd mm 450 570 760

Diameter mm 76 76 76

Vikt kg 2,7 3,6 4,7

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 7 995 10 995 13 995

Prisvärd värmeväxlare för anslutning mot befintlig värmekälla

• Lättanvänd och kompakt modell för anslutning mot värmepanna 
  (olja, ved, pellets, gas), värmepump, fjärrvärme eller annan värmekälla
• Hög effekt och värmeöverföringsförmåga
• Värmeväxlare i rostfritt syrafast stål eller titan eliminerar 
  korrosionsrisk
• Passar till utomhuspool, inomhuspool samt spabad
• 2 års materialgaranti
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Tubvärmeväxlare till pool

Färdigt värmeväxlarpaket för anslutning mot befintlig värmekälla

• Lättanvänd och kompakt modell för anslutning mot värmepanna (olja, ved, 
  pellets, gas), värmepump, fjärrvärme eller annan värmekälla
• Hög effekt och värmeöverföringsförmåga
• Komplett med inbyggd cirkulationspump, flödesvakt, styrning och unions-
  anslutning
• Värmeväxlare i titan med PVC-hölje minskar värmeförluster och eliminerar 
  korrosionsrisk
• LED-display för enkel temperaturinställning med timer
• Passar till utomhuspool, inomhuspool samt spabad
• 2 års materialgaranti

1 Värmeeffekt uppmätt vid 45, 60 resp. 90 ºC framledningstemp. Inkommande vattentemp.: 27 ºC.

Titanvärmeväxlare till pool

Modellbeteckning GJHE-20 (LT) GJHE-30 (LT) GJHE-20 (HT) GJHE-30 (HT)

Värmeeffekt1

     - 45 ºC kW 12 15 12 15

     - 60 ºC kW 20 30 20 30

     - 90 ºC kW - - 35 50

Värmeväxlare Titan / PVC Titan / PVC Titan / PVC Titan / PVC

Primärsida

     - vattenansl. mm G20 G20 G20 G20

     - vattenflöde m³/h 0,85 0,85 0,85 0,85

     - tryckfall bar 0,25 0,2 0,25 0,2

Poolsida

     - vattenansl. mm 50 50 50 50

     - vattenflöde m³/h 10 15 10 15

     - tryckfall bar 0,1 0,12 0,1 0,12

Höjd mm 614 614 614 614

Bredd mm 508 508 508 508

Djup mm 370 370 370 370

Vikt kg 23 30 23 30

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 13 995 17 995 17 995 22 995



Gullberg & Jansson AB (publ)

Smältaregatan 6, SE-263 39 Höganäs.
E-post: info@gullbergjansson.se  

Telefon: +46 42 311 15 00. Fax: +46 42 34 02 10

www.gullbergjansson.se

w w w . g u l l b e r g j a n s s o n . s e

#1 inom poolvärmepumpar och pooltak i Norden


