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Köpa pooltak
Tips och råd för dig som ska köpa pooltak från Diamant
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Varför ett pooltak?

Varmare och renare vatten, minskad  
kemikalieförbrukning och högre säkerhet.



3

Få ut det mesta av din pool med ett lättskött och 

högkvalitativt pooltak från Diamant, ett av Europas 

ledande företag inom pooltakstillverkning. 

Det stora utbudet av former, storlekar, färger och 

funktioner säkerställer att du ska kunna hitta det tak 

som passar din trädgård och poolmiljö bäst.
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Modellöversikt

Linie
Maximal fokus på design

Linie är ett mycket lågt pooltak med transparent glas som skapar en 
stilren poolmiljö där utsikten över trädgården och omgivningarna får 
stå i första rummet.

Bredd: 300 - 500 cm

Längd: 550 - 1150 cm

Höjd: 45 - 150 cm

Antal sektioner: 3 - 5 st

Finns med kanalglas: Nej

Symfonie
Lågt och praktiskt

Denna diskreta modell lämpar sig i miljöer där pooltaket inte får sticka 
ut för mycket mot huset, trädgården och omgivningarna, samtidigt 
som alla pooltakets fördelar bibehålls.

Bredd: 300 - 525 cm

Längd: 550 - 1150 cm

Höjd: 75 - 120 cm

Antal sektioner: 3 - 5 st

Finns med kanalglas: Ja

Praktik
En äkta klassiker

Enkelhet och styrka - de är de främsta fördelarna med detta lite högre 
pooltak med rundad profil. Dess design är lämplig även på platser där 
det kommer mycket snö på vintern.

Bredd: 300 - 500 cm

Längd: 550 - 1150 cm

Höjd: 80 - 190 cm

Antal sektioner: 3 - 5 st

Finns med kanalglas: Ja

Prestige
Modern design och maximal funktion

Prestige tillhör den nya generationen pooltak med det allra senaste 
inom modern design. Denna raka och låga design är mycket diskret och 
skapar en vacker och unik poolmiljö.

Bredd: 300 - 550 cm

Längd: 550 - 1150 cm

Höjd: 35 - 150 cm

Antal sektioner: 3 - 5 st

Finns med kanalglas: Nej
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Med mer än 20 års erfarenhet av branschen vet pooltaksföretaget Diamant hur 

man på bästa sätt tillverkar pooltak som kombinerar stil och styrka. Den stora 

flexibiliteten i utbudet gör att du kan designa pooltaket såsom du vill ha det. 

Det svåra med det blir att du ställs inför många val. Hur långt och högt ska taket 

vara? Hur ska jag tänka om jag har en stege till min pool? Vilka tillval kan jag göra 

och hur beställer jag? Oroa dig inte. Den här guiden är framtagen för att hjälpa 

dig med alla frågor och val — så att du kan känna dig trygg i ditt köp av pooltak. 

Hjälp att köpa pooltak
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Pooltakets grunder

1. Sektioner 

Ett pooltak är uppbyggt av ett antal sektioner. Ju längre tak 

du ska ha, desto fler sektioner blir det. Sektionerna är alltså 

enkelt förklarat det som är själva taket. 

2. Klarglas eller kanalplast 

Sektionerna är tillverkade av klarglas eller kanalplast, bero-

ende på vad du själv väljer. Egentligen är även klarglaset en 

plast, så du behöver inte vara orolig för att det ska gå sönder.  

        Om man ska välja klarglas eller kanalplast är en smaksak 

i mångt och mycket. Kanalplasten har fördelen att den håller 

värmen något bättre, men istället är den svår att se igenom.  

Du kan välja mellan två olika nyanser på plasten, transparent 

eller tonad. Färgen och materialet, d.v.s. om du väljer klar- 

eller kanalplast, har stor inverkan på det slutgiltiga resultatet.

3. Profiler 

Själva plasttaket hålls på plats och ramas in av plåtramar, så 

kallade profiler. Du kan välja mellan olika färger på profilen, 

bland annat finns den i silver och antracit (svart). 

4. Skenor 

Sektionerna löper i skenor som placeras efter poolens lång-

sidor. Skenorna kan placeras på marknivå, d.v.s. i samma höjd 

som poolen, eller sänkas ner i eventuell trall eller dylikt. Varje 

sektion löper i ett eget spår på skenorna. Detta innebär att ju 

fler sektioner ditt tak har, desto bredare blir skenorna. 

5. Extra skenor 

Taket levereras som standard med lika långa skenor som  

taket ska vara långt. Vill du ha skenor som sticker utanför  

taket, till exempel för att kunna skjuta av hela taket från  

poolen, kallas detta för extra skenor. Dessa beställer du  

själv till ditt tak baserat på hur långa du önskar ha dem.

6. Dörr eller vädringslucka 

I priset på alla våra tak ingår en standarddörr. Utöver våra 

två standarddörrar finns ytterligare en dörrmodell och två 

så kallade vädringsluckor. Dörrarna och luckorna finns i olika 

utföranden och kan placeras lite olika beroende på vilken  

modell på öppning du väljer. Du kan läsa mer om detta i  

kaptitlet Dörrar och luckor.

7. Mått 

När vi pratar om takens mått är det alltid innermåtten som 

anges. Bredden på taket, exempelvis 4,25 meter, avser alltså 

hur stort mellanrum det är invändigt mellan skenorna. Det 

kan vara bra att ha i åtanke när du beställer.  

      Gällande hur stort tak du ska beställa finns det många  

faktorer att ta hänsyn till och mycket att tänka på. Du kan 

läsa mer om detta på nästa uppslag.

8. Höjd 

Om du utgår från att du står med näsan mot taket och att du 

skjuter det från dig så står du vid takets högsta sektion. Varje 

sektion bygger ett antal centimeter, så ju fler sektioner desto 

högre pooltak.  

Hur ett pooltak ser ut vet de flesta, men hur är det egentligen uppbyggt och vad heter alla 

olika saker? Här får du lära dig mer om ett pooltaks olika delar, dess namn och funktioner.  

Till höger ser du en grundskiss över ett pooltak. Där har vi också märkt ut med siffror vilka 

delar som är vad så att du lätt kan följa med i listan nedan. 

Pooltakets grunder
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Pooltaksritningar

1.
2.

3.

4.5.

6.

7.

8.
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Val av storlek

Det första du måste tänka igenom när du väljer pooltak är storleken. Utgå från storleken på 

din pool och gå igenom våra rekommendationer gällande längd och bredd. Baserat på var 

ytvattenrenaren är placerad och om du har poolsarg eller stege finns det ytterligare ett par 

saker att tänka på. Kom ihåg att storleken som anges är alltid det invändiga måttet. 

Bredd
Våra pooltak finns i fasta bredder med intervall om 25 cm. Utgå 

från storleken på din pool. Lägg gärna till några centimeter för att 

pooltakets skenor inte ska hamna precis på poolkanten. Har du till 

exempel en pool som är 4 meter bred bör du välja ett pooltak som 

är minst 4,25 m brett. Har du poolsarg måste du även ta hänsyn till 

denna när du räknar ut bredden. Se mer under rubriken Poolsarg.

Längd
Våra pooltak finns i intervall med valbara längder. För ett pooltak 

som är 8,01 - 10,0 m på längden kan du välja att få det mellan 8,01 

och 10 meter långt. Längden du önskar ska anges med fritext i 

ordern. Utgå från poolens storlek. På längden bör du lägga till minst 

25 cm på vardera sida. Har du en pool som är 8 meter lång bör du 

välja ett pooltak som är cirka 8,5 meter långt.

Om du vill kunna skjuta av hela pooltaket från poolen måste du 

förlänga antingen skenorna eller hela taket med minst en sektions 

längd, det vill säga cirka 2 meter. För att räkna ut sektionernas 

exakta längd, använd formeln ”takets längd/antalet sektioner”  

(ex. 850 cm/4 sektioner = 212,5 centimeter). 

Vill du kunna skjuta av hela pooltaket och gå fritt runt poolen 

utan att det blir trångt bör du ha cirka 1 meter mellan poolens 

kortsida och taket. Du bör då förlänga antingen skenorna eller hela 

pooltaket cirka 3 meter (1 meter plus en sektionslängd). 

Ytvattenrenare
Ta hänsyn till ytvattenrenarens placering när du väljer längd på ditt 

pooltak. Öppningsluckan på vår standardytvattenrenare sitter  

cirka 16 cm från poolkanten och är cirka 24,5 cm lång. Absolut bäst 

ur rengöringssynpunkt är att placera pooltaket på ett sådant sätt 

att ytvattenrenaren hamnar utanför pooltaket. På så sätt slipper 

du skjuta av taket för att kunna tömma silkorgen. Då du varje dag 

bör kontrollera att det inte ligger för mycket stora partiklar i sil- 

korgen är det smidigt att slippa skjuta undan pooltaket varje gång 

du ska göra detta. 

Om du väljer att ha ytvattenrenaren innanför pooltaket är 

det bästa alternativet att placera taket så att du skjuter det från 

ytvattenrenaren. På så sätt slipper du skjuta av hela taket för att 

kunna göra rent silkorgen. 

Vissa pooltillverkare placerar ytvattenrenaren på långsidan 

av poolen. Om du har en pool med ytvattenrenaren på långsidan 

måste du ta till extra centimeter då du räknar ut pooltakets bredd 

eftersom skenorna som pooltaket löper på är så breda att de i 

normala fall inte får plats mellan poolkanten och ytvattenrenarens 

öppningslucka. För att räkna ut hur mycket bredare du behöver 

göra pooltaket mäter du från poolkanten och ut till där ytvatten- 

renarens lucka slutar. Lägg sedan på ytterligare minst 5 cm. Vill du 

att pooltaket ska vara centrerat på bredden över poolen måste du 

då också lägga till lika mycket på andra sidan.  

Poolsarg 
Om du har en poolsarg ska skenorna placeras utanför denna. Om 

poolsargen är högre än marknivån ska skenorna dessutom place-

ras lika långt från sargen som sargen är hög. Är sargen 45 mm hög 

ska skenorna placeras 45 mm ut från sargens ytterkant. Detta för 

att pooltaket annars kommer att ta i sargen. Du behöver även se 

till att du väljer en lucka eller flärp på takets kortsida (som ska skju-

tas över poolen) som är tillräckligt hög för att gå över sargen. Om 

du har/ska bygga sarg runt din pool ska du ange höjden på sargen 

som fritext i din order. På så sätt kan vi säkerställa att du valt rätt 

alternativ för din pool. 

Val av storlek

Baserat på pooltakets höjd kan du behöva bygglov för 

taket. Den tillåtna höjden varierar mellan kommuner,   

kolla därför med din kommun innan du beställer ett tak.
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Höjd
I pooltakens specifikation är dess höjd skriven inom en viss 

intervall, exempelvis 45 - 150 cm. Detta mått innebär att takets 

högsta sektion kan göras som lägst 45 cm och som högst 150 cm. 

Inom detta intervall kan du alltså själva välja hur högt tak du vill ha. 

Önskad höjd ska anges med fritext i ordern.

Varje sektion bygger ett antal centimeter. Det innebär att ju 

fler sektioner du har (ju längre pooltak) desto högre blir taket. För 

pooltaken Linie, Symphonie och Praktik bygger varje sektion 7 cm. 

För pooltaket Prestige bygger varje sektion 9 cm. 

Detta innebär att om du till exempel väljer pooltaket Linie med 

fyra sektioner kommer sista sektionen att vara 21 cm högre än 

första sektionen (3x7 cm). 

Beroende på vilken takmodell du väljer påverkar takets bredd 

och antalet sektioner i förhållande till rundningen på taket hur hög 

minimihöjden blir. Till exempel gäller för Praktik, som har en rund 

profil, att ett tak som är 4,25 meter brett och har fyra sektioner 

som minst blir 150 cm högt på sista sektionen. Det finns ingen 

enkel ekvation för att räkna ut förhållandet mellan bredd, antal 

sektioner, rundning och höjd. Därför är det bäst att du kontaktar 

din närmaste återförsäljare om du vill ha hjälp att räkna ut den 

exakta höjden på ditt pooltak. 

Bygglov
Tänk på att du kan behöva bygglov för ett pooltak. Ofta är det 

höjden på taket som styr om du behöver bygglov eller ej, men det 

är olika regler i olika kommuner. Var noga med att kontrollera vad 

som gäller i just din kommun innan du beställer. Är du osäker kan 

din lokala återförsäljare hjälpa dig.

Stege
Om du har utrustat din pool med en stege måste du välja ett pool-

tak som är så högt att det går över stegen. Tänk även på att göra 

taket tillräckligt brett eller långt för att fästet för stegen får plats. 

Vår fällbara poolstege är 67 cm hög från pooldäcket och bygger 51 

cm från poolkanten. Praktik och Symphonie är i sitt grundutföran-

de tillräckligt höga för att passa till en pool med vår poolstege. Linie 

och Prestige kan göras tillräckligt höga för att passa till en pool 

med stege. Du måste då välja att takens höjd ska börja på minst 

77 cm. Har du en stege med ett annat mått? Utgå från höjden och 

lägg på minst 10 cm när du väljer takhöjd.

Stegens placering kan påverka vilket pooltak du kan ha eller 

hur stort det måste göras. Har du stegen mitt på poolens kortsida 

fungerar samtliga tak förutsatt att de görs i rätt längd och höjd 

enligt informationen ovan. Är stegen placerad på långsidan av 

poolen eller långt ut mot kanten på kortsidan krävs mer planering 

gällande pooltakets utformning:

• Pooltaket Prestige har helt raka långsidor vilket innebär att du 

kan placera din stege var du vill i poolen så länge du väljer att 

pooltaket ska vara minst 77 cm högt och tillräckligt brett eller 

långt för att fästet för stegen ska få plats.

• Modellerna Linie, Symphonie och Praktik är alla lutade eller 

rundade på långsidorna. Det innebär att taket blir lägre ju 

längre ut på sidorna du kommer. Det betyder att du måste 

göra pooltaket mycket bredare än poolen för att taket inte 

ska ta i stegen. Det finns ingen enkel ekvation för detta, varför 

vi i huvudsak rekommenderar att du flyttar stegen till mitt på 

poolens kortsida om du vill ha någon av dessa tre takmodeller.

Val av storlek
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Dörrar och luckor

Stege
Om du har utrustat din pool med en stege måste du ta hänsyn 

till var stegen är placerad när du väljer dörröppning. Om du har en 

stege på kortsidan måste du välja gaveldörren för att du ska kunna 

skjuta taket förbi stegen. Tänk på att se till att gaveldörren placeras 

på samma ställe där stegen sitter på poolens kortsida. Markera 

gärna ut stegen på ritningen vi skickar och notera hur många  

centimeter stegen sitter från poolens två närmaste hörn. 

Gällande dörröppningen bör du även ha i åtanke att om du 

skjuter poolen från den sida du har stegen på ska gaveldörren 

vara på samma kortsida som stegen. Detta är det vanligaste 

alternativet. Om du skjuter taket mot den sida du har stegen ska 

gaveldörren placeras på motsvarande kortsida. Detta för att du ska 

kunna skjuta hela taket förbi stegen. Tänk då även på att du måste 

förlänga pooltaket så mycket på längden att du kan kliva upp och 

ner från stegen utan att krocka med taket. 

Poolsarg
Om du har en poolsarg som är högre än marknivån måste du välja 

en lucka eller flärp, på kortsidan som ska skjutas över poolen, som 

är tillräckligt hög för att gå över sargen. 

Takets högsta sektion
Utgå från att du står med ansiktet mot taket och att du ska skjuta 

det från dig. Du står då vid den sida där taket är som högst. Vissa 

av dörrarna kan enbart placeras på takets högsta sektion, något du 

bör tänka på då du väljer placeringen av taket så att du får dörren 

på den sida du önskar. Se specifikationerna till höger för mer info.

Säkerhetslås
Till samtliga dörrar ingår ett låsbart handtag för extra säkerhet. 

Detta hindrar till exempel små barn och obehöriga från att enkelt 

komma in genom dörren på taket och ner i poolen.

Beställa dörr eller lucka
I priset på ditt pooltak ingår en standarddörr. De två översta 

alternativen i modellistan till höger är standarddörrar. Övriga två 

öppningar kan beställas mot tilläggskostnad. 

När du beställer ett pooltak ska du välja vilken öppning du vill 

ha. Där väljer du också var den ska placeras. Dina val ska anges 

med fritext i ordern. Beroende på vilken dörr eller lucka du väljer 

finns det olika alternativ för placering, se utökad information till 

höger om varje bild. Om du väljer skjutdörren ska du specificera på 

vilken sida dörren ska placeras. Utgå från att du står med ansiktet 

mot pooltaket och att du skjuter det från dig (det vill säga att du 

står på den kortsida där taket är som högst). Ska taket exempelvis 

ha dörren på höger sida skriver du ”Skjutdörr höger”. På samma 

sätt väljer du om gaveldörren ska vara på den låga eller den höga 

kortsidan.

När du beställt ditt tak kommer du att få en ritning av oss du 

ska godkänna innan vi påbörjar produktionen av just ditt tak.  

Baserat på vad du angett i din beställning markerar vi ut var din 

valda öppning ska sitta. 

I priset på våra tak ingår alltid en standarddörr. Mot extra 

kostnad kan du lägga till en vädringslucka eller ytterligare 

en dörr. Nedan kan du läsa om vad du ska tänka på vid val 

av öppning samt hur du går tillväga vid beställning.

Dörrar och luckor
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Dörrar och luckor

Dörrar och luckor

Skjutdörr

Passar till Linie, Symphonie, Praktik  och Prestige.
Placeras på takets högsta sektion. 
Välj höger- eller vänster sida.
Standarddörr.

Gaveldörr

Passar till Linie, Symphonie, Praktik  och Prestige.
Placeras på valfri kortsida.
Välj lägsta- eller högsta sektionen.
Standarddörr. 

Öppningslucka

Passar till Linie, Symphonie, Praktik  och Prestige.
Placeras på valfri kortsida. 
Välj lägsta- eller högsta sektionen.
Tillval med pristillägg.

Vädringsklaff

Passar till Linie, Symphonie, Praktik  och Prestige.
Placeras på valfri kortsida.
Välj lägsta- eller högsta sektionen.
Tillval med pristillägg.
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Tillval

Byte till tonat glas
Du kan välja att byta från transparent till tonat glas på alla tak- 

modeller. Detta gäller oavsett om du vill ha klarglas eller kanalplast. 

Prestige med 6 mm klarglas går dock ej att få tonad. Vid byte till 

tonat glas tillkommer en prisökning med 8 procent av grundpri-

set. För att beställa eller få offert på tak med tonat glas, vänligen 

kontakta din närmaste återförsäljare.

Byte av färg på profil
Du kan välja att byta färg på aluminiumprofilen från silver eller 

antracit till champagne på Linie, Symphonie och Praktik. Vid byte 

till champagnefärgad aluminiumprofil tillkommer en prisökning 

med 10 procent av grundpriset. För att beställa eller få offert på 

tak med annan färg på profilen, vänligen kontakta din närmaste 

återförsäljare.

Motordrift
Taken går att utrusta med en motor som gör manövreringen av 

pooltaket både enkel och smidig. Motordriften styrs enkelt med 

en lättanvänd fjärrkontroll som med ett enda klick gör att hela 

pooltaket skjuts ihop medan du tittar på. Det är samma motor till 

alla tak, så det spelar ingen roll vilket tak du väljer.   

Om du beställer ditt pooltak på hemsidan kan du själv lägga till 

motorn. Du lägger då enkelt till produkten i varukorgen tillsam-

mans med ditt pooltak. Du hittar motorn under rubriken Tillbehör 

tillsammans med pooltaksmodellerna. 

Extra skenor
Pooltaket levereras med skenor som är lika långa som pooltaket.  

I beställningen kan du välja att lägga till extra skenor. Priset för 

dessa är per löpmeter och inkluderar två skenor (en skena till var-

dera sida). Du väljer extra skenor baserat på antalet sektioner ditt 

pooltak får. Väljer du exempelvis ett pooltak med fyra sektioner ska 

du välja förlängningsskena för fyra sektioner. 

Du kan välja skenornas längd ner till dm. Vill du ha extra skenor 

som är 1,7 meter anger du till exempel 1,7 meter i fältet för önskad 

längd. Vill du ha en skena som är 1,76 meter får du runda upp till 1,8 

meter. Du kan sedan kapa skenorna till exakt längd. Vill du utrusta 

ditt pooltak med extra skenor lägger du bara till produkten i varu-

korgen tillsammans med ditt pooltak. Du hittar förlängningsske-

norna under respektive takmodell samt under rubriken Tillbehör.

Annan dörr eller dubbla öppningar
I priset ingår en standarddörr. Vill du ha fler öppningar, exempelvis 

både en dörr och en vädringslucka, kan du lägga till den typ av 

öppning du vill ha genom att lägga till den extra öppningen som 

enskild produkt tillsammans med ditt tak i varukorgen. Du hittar 

alla öppningar som enskilda produkter under rubriken Tillbehör i 

pooltakssortimentet.

Alla pooltak går att extrautrusta och designa såsom du vill 

ha dem. Bland annat kan du välja tonat glas, champagne-

färgad profil och eldrift. Nedan listas samtliga tillval som 

är möjliga. Viss avvikelse mellan pooltaken förekommer. 

Tillval
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Beställning

I din beställning ska du välja pooltaksmodell och storlek. Längden 

ska specificeras med fritext i ordern. Observera att du enbart kan 

välja längd inom det intervall som står specificerat på taket du valt. 

Om du har önskemål om speciell höjd på pooltaket ska detta också 

anges med fritext i ordern. Du ska även välja färg på profilen samt 

eventuell öppning. Båda valen ska anges med fritext i ordern.

Vill du addera tillval, exempelvis motordrift eller extra skenor 

lägger du till dessa som enskilda produkter i varukorgen tillsam-

mans med ditt tak. Priset för dessa adderas då till din order. 

Vill du beställa tak med tonat glas eller champagnefärgad profil 

ska du kontakta din återförsäljare.

Efter att du beställt ditt pooltak kommer du att få en ritning på 

mail som du måste godkänna. Vi sätter inte igång med produk-

tionen av ditt pooltak förrän du har godkänt denna ritning. Vill du 

göra ändringar på ritningen bör dessa återsändas till oss så snart 

som möjligt för att leveransen av ditt tak inte ska bli försenad. 

Leveranstiden räknas från det att du godkänt ritningen.

När du gör din beställning, var noga med att kontrollera att 

ditt namn och din adress är angivet korrekt. När taket körs ut till 

dig kommer godset att telefonaviseras i förväg. Om chauffören 

inte får tag på dig eller personen som ska ta emot godset kommer 

det inte att köras ut. Det är därför viktigt att du ser till att du även 

lämnar ett korrekt telefonnummer till den som ska ta emot godset. 

Kom ihåg att leveranserna sker dagtid och att någon måste vara 

på plats och ta emot godset. 

För information om leveranstider, kontakta din återförsäljare 

eller se aktuell information på miamipool.se.

Takbeställning steg för steg
1. Välj takmodell och storlek.

2. Lägg till taket i varukorgen.

3. Lägg till eventuella tillval i varukorgen.  

Exempelvis motordrift och extra skenor.

4. Gå vidare till kassan.

5. Specificera följande med fritext:  

Hur långt taket ska vara. 

Eventuellt önskemål om höjd. 

Vald färg på profilen. 

Val av öppning och placering.

6. Kontrollera en extra gång att alla uppgifter stämmer  

innan du betalar. Slutför sedan beställningen.

7. Din order är nu mottagen. Invänta ritning. 

8. Godkänn ritningen. Vid eventuella korrektur av ritningen 

bör dessa återsändas till oss så snart som möjligt.

9. Vänta på leveransen av ditt nya tak.

Nu när du gått igenom hela guiden och fått all info du behöver för att kunna välja pooltak är 

det dags för beställning. Du kan beställa ditt tak själv på hemsidan eller genom någon av våra 

kunniga återförsäljare. Har du frågor kan din lokala återförsäljare hjälpa dig med alla funde-

ringar som kvarstår. Många av våra återförsäljare hjälper även till med bygget av pooltaket. 

Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information. 

Beställning

Du hittar alltid aktuella kontaktuppgifter 

till din återförsäljare på miamipool.se
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Pooltaket levereras i färdiga sektioner vilket gör det smidigt att 

bygga. Taket levereras till utsatt adress med lastbil och aviseras 

före leverans. För att lasta av godset behövs truck eller traktor. 

Observera att chauffören inte hjälper till med att lasta av godset.

När godset kommer ska du räkna igenom antalet kollin så att 

det stämmer mot fraktsedeln. Kontrollera att inga yttre skador 

finns på emballagen innan lastbilen åker. Om det finns felaktighe-

ter, notera det på följesedeln och låt chauffören skriva under detta. 

Det är din skyldighet som mottagare att skador på godset noteras 

vid leverans, kontrollera därför emballagens skick noga. 

Du har sju dagar på dig att rapportera in dolda fraktskador eller 

saknat gods. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt efter 

leverans packar upp taket och kontrollerar att allt är helt. Om du 

inte anmäler inom sju dagar riskerar du att inte få någon ersättning 

alls. Fraktskadat gods måste sparas. Det kan behöva returneras.

Gällande montering finns det ett par saker att ha i åtanke om 

du ska bygga taket själv. Sektionerna kommer färdigmonterade 

hem till dig. Detta är väldigt praktiskt eftersom det sparar otroligt 

mycket tid vid byggnation. Det du bör tänka på är att varje sektion 

är mycket tung. De kan väga över 100 kilo styck. Det innebär att 

man bör vara några stycken som kan hjälpas åt att bära fram 

sektionerna till poolen och montera dem i skenorna. 

Alla skruvar och tillbehör som behövs för montering av pool-

taket ingår. Dock ingår inga maskiner eller verktyg för montaget, 

dessa måste du själv hålla med. 

Vill du ha hjälp att bygga pooltaket? Kontakta din närmaste 

återförsäljare för offert.

Så är taket beställt och det börjar äntligen bli dags för leverans. För att leveransen ska gå så 

smidigt som möjligt finns det ett par saker du bör förbereda och ha i åtanke. När det sedan är 

dags att bygga taket är det hela ganska enkelt. Tack vare att taket kommer i färdiga sektioner 

går det ofta snabbt att montera.

Leverans & montering
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Behöver du hjälp med ditt pooltak hjälper 

våra kunniga återförsäljare dig gärna.
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Miami Pool är vad som händer när norrländsk hantverkartradition 
möter en aldrig sinande innovationslusta. I fem decennier har vi 
testat, utvecklat och tagit fram marknadens bästa poolstomme, 
anpassad för det skiftande nordiska klimatet. 

Över 50 år av innovation  
och norrländskt hantverk

Nu är allt enklare!
Få tips och råd, beställ tillbehör 
och mycket mer. Besök oss idag 
på miamipool.se.


