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? !

VID FRÅGOR,
KONTAKTA DIN
ÅTERFÖRSÄLJARE

För kontaktinformation
till din återförsäljare, 
se www.folkpool.se
eller skanna QR-koden
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• Sid 23-25 Montera taksektionerna

• Sid 26-28 Slutföra montering av skenor

• Sid 29-32  Spärra  taksektionerna

• Sid 33-34 Sidospärrar

• Sid 35-36  Spärr på framsidan

• Sid 37 Slutförande
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VIKTIGT
• Vänligen läs noggrant dessa instruktioner innan du börjar montera ditt pooltak.

• Vänligen utför stegen i den ordning som anges i dessa instruktioner.

• Förvara  dessa instruktioner på ett säkert ställe för framtida referens.

• Se till att kolla din lokala byggnad och zonindelningskrav för installationen. Avvikelse från 

       rekommenderade anvisningar sker under eget ansvar.

SÄKERTHETSRÅD
• Användning av arbetshandskar och skyddsglasögon under montering krävs.

• Försök inte att montera pooltaket vid blåsiga eller våta förhållanden.

• Rör inte vid hängande strömkablar (om sådana fi nns) med aluminiumprofi lerna.

• Bär alltid skor och skyddsglasögon vid arbete med strängpressat aluminium.

• Kassera alla plastpåsar på ett säkert sätt - håll dem utom räckhåll för små barn.

• Pooltaket måste placeras och fästas på en plan, jämn yta.

• Luta dig inte mot eller tryck inte på pooltaket under montering.

• Håll barn borta från monteringsområdet.

• Placera inte ditt pooltak i ett område som utsätts för överdriven vind eller överhängande 

       trädgrenar.

• Försök inte att montera pooltaket om du är trött, har tagit droger eller alkohol eller om du 

       är benägen för yrsel.

• Se till att du följer tillverkarens säkerhetsanvisningar om du använder en trappstege 

      eller elverktyg.

UNDERLAG INSTALLATION
En platt, jämn yta krävs; något av följande är godtagbart:

• 3,5” tjock platta av armerad betong

• Marksten i betong

• Altandäck i trä eller komposit

VERKTYG OCH UTRUSTNING SOM KRÄVS
• Mer information om rekommenderade verktyg fi nns i denna monteringsanvisning

RENGÖRING
Polykarbonatskivor kan lätt rengöras genom spolning med kallt rent vatten eller genom att använda 

en mjuk trasa gjord av 100% bomull tillsammans med en mild diskmedelslösning samt sköljning 

med kallt vatten.

ANVÄND INTE aceton, slipande rengöringsmedel eller andra speciella rengöringsmedel för att 

rengöra skivorna. Detta upphäver garantin!

DIREKT BORTTAGANDE AV SKYDDSFOLIE FRÅN POLYKARBONATSKIVOR
Polyetenfolien måste avlägsnas omedelbart från polykarbonatskivorna under eller direkt efter 

installationen. Polyetenfolien täcker skivorna för att skydda dem under hantering, frakt, lagring och  

installation. Om de tas bort vid ett senare tillfälle, kan det vara mycket svårt, om inte omöjligt, att ta 

bort dem eftersom de kommer att hålla sig fast vid skivan. I varma klimat, kan det vara för sent att 

ta bort dem även 24 timmar efter det att installationen är klar.

Introduktion
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Transport och förpackning

TRANSPORT AV POOLTAK TILL KUNDEN

Pooltaket levereras i trätransportlåda till kunden.

Denna trätransportlåda måste säkras på en lastbil för att undvika rörelse,  deformation och 

skador på pooltaket under transporten till en klient och även för att hålla  det säkert för 

lastning och avlastning.
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Ingående delar
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Ingående delar
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Ingående delar
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Ingående delar



8

Förbered montering
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Förbered montering
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Förbered montering
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Huvudmått
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Mått
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Mått
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Mått
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Montering skenor
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Montering skenor
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Montering skenor
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Montering skenor
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Montering skenor
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Montering skenor
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Byta placering av den längre skenan
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Byta placering av längre skenan
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Montering av taksektionerna
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Montering av taksektionerna
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Montering av taksektionerna
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Slutföra skenmonteringen
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Slutföra skenmontering
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Slutföra skenmonteringen
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Spärra taksektionerna



30

Spärra taksektionerna
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Spärra taksektionerna
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Spärra taksektionerna
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Sidospärrar
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Sidospärrar
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Spärr på framsidan
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Spärr på framsidan
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Slutförande
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Slutförande


