
Tillbehör till poolplåt TP127 
Tätband eller kantplåt förhindrar att katter, råttor m.fl. djur trillar i poolen och drunknar, att skräp och löv blåser 

in samt att vinden kan få tag i plåtarna. Att täcka för profilhålen är därför ett måste om man inte har poolduken 

kvar. Vilka tillbehör som passar beror på om du kommer lägga plåtarna: 

 

Rekommenderade tillbehör om du lägger plåtarna med svart sida upp: 

Tillbehörspaket ”Tätband U”: • Tätband U, 45kr/st. 2st per plåt behövs (1 i vardera ände). 

Billigast!  • Infästningsskruv 35mm 50-pack, 95kr.  

Lätt att sopa av!  • Eventuellt universaltätband till poolens kortsidor, 2m-bit, 44kr/st.  

Tätare plåtskarvar.  Exempel till 9st poolplåtar: 18x45kr + 95kr = 905kr. 

Vassa hörn.  

 

 

Tillbehörspaket ”Kantplåt Svart”: • Kantplåtar svarta, 2m-bit 195kr/st, 1m-bit 125kr/st. 

Snyggast!  • Kantplåtskruvar svarta 50-pack, 95kr. 

Tätare plåtskarvar.  • Infästningsskruvar svarta 50-pack, 95kr. 

Svårare att sopa av. • Eventuellt universaltätband till poolens kortsidor, 2m-bit, 44kr/st. 

Dyrast.  Exempel till 9st poolplåtar ( = ca 8,7m): 8x195 + 2x125 + 95kr + 95kr = 2000kr 

 

 

 

 

Rekommenderade tillbehör om du lägger plåtarna med GRÅ sida upp: 

Tillbehörspaket ”Tätband Ö”: • Tätband Ö, 75kr/st. 2st per plåt behövs (1 i vardera ände). 

Säkrast! Inga vassa hörn.  • Infästningsskruv 35mm 50-pack, 95kr.  

Lätt att sopa av!  • Eventuellt universaltätband till poolens kortsidor, 2m-bit, 44kr/st. 

Näst billigast. Exempel till 9st poolplåtar: 18x75kr + 95kr = 1445kr.  

Skarvarna läcker lättare 

pga att skarvarna blir i 

vågdalen. 

 

 

Tillbehörspaket ”Kantplåt Grå”: • Kantplåtar gråa, 2m 195kr/st, 1m 125kr/st. 

Snyggast!  • Kantplåtskruvar gråa 50-pack, 95kr. 

Dyrast.  • Infästningsskruvar gråa 50-pack, 95kr.  

Vassa hörn.  • Eventuellt universaltätband till poolens kortsidor, 2m-bit, 44kr/st. 

Skarvarna läcker lättare Exempel till 9st poolplåtar ( = ca 8,7m): 8x195 + 2x125 + 95kr + 95kr = 2000kr 

pga att skarvarna blir i 

vågdalen 
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