
Order Nr: Märke: Datum

 mm
mm

mm
mm

mm
mm

 Nej/NO    mm    Diameter:  mm        

1.Poolens längd/Exact Pool length:
2.Poolens bredd/Exact Pool width:
3.Poolväggens tjocklek/Dividing wall width:
4.Skenornas längd(TL)/Track length(TL):
5.Avstånd mellan skenor(TT)/Track to Track (TT):
6.Avstånd till vattenytan (DW)/Distance to water:

7.Roman end trappa       Ja/Yes Radie:

8.Duktyp/Canvas type:
9.Dukens färg/Colour of the cover
10.Mekanismens sida/Side of mechanism:
12.Finns det rundade hörn på poolsargen på motsatt sida av lådan för överdraget?

Are there rounded corners on copings on the opposite side of the pit?
Ja/Yes        Radie/Radius           Nej/No 

 m(2st/ea) 

Nej/No  580 mm 

Nej/No  250 mm

Ja/Yes

Ja/Yes

13.Hydraulslangar Längd/Hydraulic hoses Length:
14.Typ av brytare/Switch type:
15.Pooltyp/Pool type:

16.Är lådan för överdraget förberedd enligt våra krav nedan?
Is the pit prepared according to our requirements bellow?

På poollock rullen från TT ska vara 700 mm
On driving side from TT should be 700 mm
På bärande sida från TT ska vara 300 mm
On bearing side from TT should be 300 mm
Lådan för överdraget djup bör vara 430 mm
Depth of the pit should be 430 mm 
Lådan för överdraget bredd bör vara 430 mm
Width of the pit should be 430 mm 

Komplett poollock/complete pool cover Bara Duk/Just Canvas

https://foto.folkpool.se/prod/OrderPrintInstructions/Download/188
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