
Monteringsanvisning för ditt pooltak med två skenor

Vid leverans av ditt pooltak skall följande medfölja:

Kipp

Stormskydd

Skruvar

Ändstopp

Skenor + extra skenor

Ritning på ditt pooltak

Sektions lås

Täck skenor

Popnitar



Rekommenderat verktyg för montering av pooltak

Skruvdragare

Popnittång

Skiftnyckel

Gummihammare

Handskar

Borr

OBS: Vid leverans av ditt pooltak medföljer en
ritning. Ett mått som är mycket viktigt att hålla är
måtten mellan skenorna för att taket skall glidas
enkelt. Vid sned monterade skenor glider taket
väldigt trögt. Före montering, kontrollera underlaget
där pooltaket skall placeras. Underlaget skall vara
horisontellt. Det är viktigt att montera skenan med
“öppningen i skena” mot pool. Se bild



Steg 1. (Placering av skenor)
Placera ut skenorna samt se till att måttet uppfylls. Naturligtvis skall avståndet från
pool till skena vara lika på båda sidor, för att erhålla ett snyggt utseende.
Exempel: Om poolen är 4x8 meter och pooltaket är 4,2 x 8,2 skall skenorna
placeras 10 cm ifrån poolen.

Steg 2. ( Fästning av skena)
Innan du fäster skenorna är de viktigt att kontrollmäta avståndet mellan skenorna enl
ritning. OBS Sneda altaner kan påverka måttet
Fäst rälsen med hjälp av de medföljande skruvarna.
Använd skruvdragare när du skruvar fast skenorna i trallen. Vid montering på betong måste
plugg användas. Vid nylagd träaltan är de viktigt att skruva fast ALLA brädor där rälsen skall
ligga för att undvika förflyttning av brädorna. Fäst skenorna med endast 4 skruvar tills att alla
sektioner & gavlar ligger på för att se så att taket rullar smidigt.

Steg 3. ( Lägg på sektioner)
Haka fast samtliga sektioner på den fastsatta rälsen.
Det spelar ingen roll vilken sektion du först fäster, men rekommenderat
är den största sektionen.

Steg 4. (Fästning av gavlar)

Sätt fast gavlarna på vardera sida av kortsidan.
Använd medföljande ”KIPP” . SKRUVAS EJ,
BARA TRYCK NER! Vid dörr på långsidan
använd ”KIPP” utan plasthatt för att dörr skall
fungera.  Testa nu skjuta alla sektioner så att de
rullar felfritt.
Nu kan du fästa resterande skruvar på

skenorna.

Steg 5. (Montering av extra skenor)
Montera övrig räls. Tänk på måttet skall vara lika hela tiden.

Steg 6. ( Ändstopp)

Montera fast ändstopp längst ut på skenorna med popnitar som
du fäster ovanifrån ner i skenan. Borra först hål för att sedan
kunna fästa popnitarna.



Steg 7.(Sektionslås)
Ställ ut sektionerna där det önskas för att täcka
hela poolen och markera sedan ut med förslagsvis
en penna var hålen för låsen skall borras i skenan.
Borra sedan hålen och skruva i låsen.

Steg 8. (Täckskena)
Montera täckskenan längst ut på skenorna . Lättast är att använda
en gummiklubba och slå för att förhindra märken och skador.

Steg 11. ( Stormskydd)
Vid leverans medföljer 2 stormskydd.
Stormskydden skall placeras på vardera gavel.
Borra ett hål i tex. träaltanen och fäst
stormskyddet på gavlarna som man sedan kan
skruva ner  i hålet.

Nu är din badsäsong förlängd och inget väder kan nu påverka ditt bad!




