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LITE AV LYXEN
- HEMMA

Fler och fler människor upplever lyxen med en pool hemma. Och vad slår ett fräscht dopp i din egna pool en varm sommardag? Där är flera olika sätt att verklighetsgöra 
en pool – man börjar oftast med en ovanmarkspool. Men när du gärna vill ha mer kan du anlita en poolinstallatör som installerar en riktig pool till dig. 
Nu för tiden är det inte heller nödvändigt att det ska kosta dig en förmögenhet.

Den första frågan är: ska det vara en inomhus- eller utomhuspool? Detta beror främst på dina önskemål, plats och budget. Men även i vilken del av säsongen 
du gärna vill njuta av din pool – men säsongen för en utomhuspool kan även förlängas genom att använda värmepumpar, pooltak, covers, mm. 

Den andra frågan är vilket material skall poolen vara i. När du gärna vill kunna njuta av din pool snabbt men med  minsta möjliga besvär
och samtidigt  i en pool med ett lyxigt design, kan en glasfibe pool vara det perfekta valet för dig!

Högt nivå av finish & lyxig look
Glasfiberpooler har ett fint toplager som bidrar till ett lyxigt look. Poolerna blir levererade i olika former, storlekar och färger. 
Om du föredrar traditionella romerska trappor eller en modern form, en slät blå färg eller med glitter – möjligheterna är oändliga.  
Det finns alltid en variant som passar in på dina behov och önskemål..

Anpassade till max
För att göra det ännu lättare för dig, har vi kompletta paket i broschyren: poolen som du väljer kompletterad med 
den utrustning som du behöver. Så som värmepump, filter och tillbehör. Dessa paket är helt anpassade till den 
valda poolen, vilket garanterar dig att det fungerar helt optimalt.



Poolerna är gjorda av högkvalitativt harts, glasfiber och ett speciellt poolgel beläggning. Dess 

hållbarhet gör att kunder kan installera den både ute och inne. Denna beläggning har hög 

motståndskraft mot UV-strålning, kemikalier och höga temperaturer. Det är det viktigaste lagret 

av produkten som utgör poolens kvalitet.

Det extra skyddet för gelbeläggningen är en speciell vinylesterbarriärbeläggning.

Det skapar ett hållbart anti osmosskikt på poolen som förhindrar att ytan tränger in 

mikroskador. Användningen av högkvalitativa material och härdningsprocessen 

säkerställer att slutprodukten uppfyller högsta standard.

Kontroll av poolens styrka under vattentrycket är det sista steget av gelbeläggningens produk-

tionskontroll. När du köper våra pooler är du säker att du får en 

PREMIUM-kvalitetspool. Våra pooler har också ett speciellt förstärkningsskikt i poolens botten 

som kallas "honeycomb".  Varje pool är ordentligt fäst med en metallring och dessutom isolerad 

med 2 cm polyuretanskum.

TEKNOLOGI

Garanti  
• Färg - 2 år
• Osmosis - 5 år
• Konstruktion - 10 årGenom att välja våra pooler är du garanterad för att köpa en pool med högsta kvaliteté som är  

bekräftad av det världskända certifieringsorganet

TÜV RHEINLAND.

1.   Gel coat resistant to UV radiation and chemicals
2.    Vinylester Barrier coat
3.    Vinylester Skin coat Double anti-osmosis layer

4.    Vinylester resin + glass fibre mat
5.    Vinylester resin + triple layer of glass fibre mat
6.    Woven roving
7.    Polyester resin + triple layer of glass fibre mat
8.    Top coat
9.1  Honeycomb – bottom of the pool
9.2  Polyurethane foam 2 cm
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FÄRGER OCH VATTENFÄRGNING

Blå

Vit

Grå

Kräm

Metallic blå

Metallic vit

Metallic sand

ASPENDURANGO MONTECITO COLORADO

MOAB MANHATTAN SEDONA



Denna design ger dig flera 
alternativ när det kommer till
att placera den i din trädgård.

DURANGO

ARTIKELNUMMER FÄRG DIMENSIONER
7021237 BLÅ 6.00 x 3.10 x 1.50 m 
7021238 VIT 6.00 x 3.10 x 1.50 m
7021235 BLÅ 7.50 x 3.10 x 1.50 m
7021236 VIT 7.50 x 3.10 x 1.50 m 
 

Finns i följande färger



ARTIKELNUMMER FÄRG DIMENSIONER
7021227 BLÅ 6.30 x 3.15 x 1.50 m 
7021228 VIT 6.30 x 3.15 x 1.50 m 
7014743 BLÅ 7.50 x 3.15 x 1.50 m
7014745 VIT 7.50 x 3.15 x 1.50 m
 

ASPEN
Bästa valet för dem som 

värdesätter klassiska 
former och elegans. 

Finns i följande färger



Bästa lösningen till dem som 
gillar vattensport men har 

begränsat utrymme i 
sin trädgård.

MONTECITO

ARTIKELNUMMER FÄRG DIMENSIONER
7021224 BLÅ 5.40 x 3.00 x 1.50 m 
7021226 VIT 5.40 x 3.00 x 1.50 m
7021223 BLÅ 6.50 x 3.00 x 1.50 m
7021225 VIT 6.50 x 3.00 x 1.50 m
7013080 BLÅ 7.60 x 3.00 x 1.50 m
7014735 VIT 7.60 x 3.00 x 1.50 m 
 

Finns i följande färger



Få ut det mesta av att 
spendera tiden i din 
privata pool speciellt

designad för din fritid!

COLORADO

ARTIKELNUMMER FÄRG DIMENSIONER
7030416 BLÅ 7.00 x 3.20 x 1.50 m 
7030417 VIT 7.00 x 3.20 x 1.50 m
7014746 BLÅ 8.00 x 3.75 x 1.50 m
7014747 VIT 8.00 x 3.75 x 1.50 m

Finns i följande färger



För dem som gillar att chilla 
i vattnet - på den speciella 

bänken på sidan kan man sitta 
bekvämt och fortfarande vara 

i vattnet.

MOAB

ARTIKELNUMMER FÄRG DIMENSIONER
7021229 BLÅ 8.00 x 3.70 x 1.55 m 
7021230 VIT 8.00 x 3.70 x 1.55 m
7020195* BLÅ 9.50 x 3.75 x 1.55 m
7020196* VIT 9.50 x 3.75 x 1.55 m

Finns i följande färger

* 7020195 & 7020196 finns endast i blå, vit, grå och sand



Designad för att möta alla 
dina förväntningar och behov! 
Dessa modeller är perfekta för 
små trädgårdar, men poolen 

rymmer ändå många 
människor.

MANHATTAN

ARTIKELNUMMER FÄRG DIMENSIONER
7021220 BLÅ 6.90 x 3.20 x 1.55 m 
7021222 VIT 6.90 x 3.20 x 1.55 m
7021219* BLÅ 7.90 x 3.20 x 1.55 m
7021221* VIT 7.90 x 3.20 x 1.55 m
7012292 BLÅ 8.40 x 3.20 x 1.55 m
7014739 VIT 8.40 x 3.20 x 1.55 m

Finns i följande färger

* 7021219 & 7021221 finns endast i blå och vit



Pooler för familjer och för 
avslappnad simning.

SEDONA - de bredaste och längsta 
poolerna av våra modeller, 

där två personer kan simma 
bredvid varandra!

SEDONA

ARTIKELNUMMER FÄRG DIMENSIONER
7021233* BLÅ 9.00 x 3.70 x 1.55 m 
7021234* VIT 9.00 x 3.70 x 1.55 m
7021231 BLÅ 10.00 x 3.70 x 1.55 m
7021232 VIT 10.00 x 3.70 x 1.55 m

Finns i följande färger

* 70212133 & 7021234 finns endast i blå och vit



KOMPLETTA POOLPAKET
VÄRMEPUMP

POOLBELYSNING
Hayward 
LED-lampa

Inverter värmepumpen ger dig möjligheten 
för att kunna variera värmekapaciteten med 
hänsyn till vädret/väderförhållandet. 

CIRKULATIONSPUMP
Hayward Star-pump,
utmärkt prestanda med 
1,1 l förfiltreringskorg.

WHITE GOODS
Skimmer och inlopp

FILTER
PE-fodrad glasfiberarmerad 
polyestertank med enastående 
styrka och hållbarhet med 
toppmonterad 6-vägsventil.

VALET ÄR DITT 

NJUT!

Allt du behöver till din pool 
i ett paket!
Hur enkelt är inte det? Beroende på dina 
önskemål, kan din förhandlare sammanställa ett 
helt paket med produkter som passar perfekt 
tillsammans och uppfyller dina pool behov. Allt 
levererat till dig i ett paket och , klart till att 
bli installerat inom en vecka!

AUTOMATISKT 
UNDERHÅLL & 
RENGÖRING 

FJÄRRÅTKOMST & 
INTEGRATION MED 
HEMMET 
Hayward 
Kontrollstation

Hayward Saltklorinator, AquaRite® +
För glttrande rent vatten

LAMELLER
Skräddarsydda lamellcovers

COVERS
Specialgjorda och 
förmonterade säker-
hets covers. 

TAK
Pooltak försäkrar dig varma-
re vatten även i den tidiga 
och sena badsäsongen. 

KOMPLETTA 
POOLPAKET



PREMIUM POOLTAK
Vill du njuta av din pool året runt?
I så fall är ett pooltak den idéella lösningen. Den viktigaste fördelen med ett pooltak är att badsäsongen blir mycket längre.
En inomhuspool i de lite kallare månaderna och en utomhuspool när temperaturen blir högre: Maximal njutning!
 
Pooltaket säkerställer  varmare vatten även i den tidiga och sena badsäsongen. 

DE VIKTIGASTE EGENSKAPERNA MED ETT POOLTAK:

VATTENKVALITET - Förhindrar vattenförorening, skyddar mot damm, löv och insekter.
SÄKERHET - Förhindrar att barn eller husdjur faller i poolen.
ENERGI SPARANDE - Minskar kostnaderna för uppvärmning av vatten, förhindrar värmeförlust, 
hjälper till att effektivt värma vattnet - växthuseffekten”.
SÄSONGSFÖRLÄNGNING - Förlänger badsäsongen med flera månader och tillåter 
användningen av poolen till och med i dåligt väder.

”Kontakta oss om
 du har 

några frågor om
 specialgj

orda- 

eller fö
rmonterade tak”

VALET ÄR DITT

NJUT!MODELLER
Följande modeller finns:

PRESTIGE
bredd: 250-550 cm / höjd: 25-150 cm *

COMFORTline LINIE
bredd: 250-500 cm / höjd: 45-150 cm *

COMFORTline SYMFONIE
bredd: 300-525 cm / höjd: 75-120 cm *

ECOline SKYLINE
Pool roof in boxes for self assembly

ECOline HORIZON
Pool roof in boxes for self assembly

De maximala dimensionerna är endast vägledande, de beror på antalet segment och panelmaterial. Vi ger dig gärna specifika alternativ på begäran.



LAMELLCOVERS

”Att installera
 ett lamellcover 

ser inte bara bra ut, men det gör 

även att du sparar på 

uppvärmningskostnaden och 

förhindrar att din pool bli
r 

smutsig”

LAMELLCOVERS
Pris efter förfrågan

IMM’BOX & IMM’AX NEDSÄNKT LAMELLCOVER
Från 3 meter upp till 7,5 meter brett
Maximal längd är 15 meter 

Den exklusiva designen på IMM’ax nedsänkta lamellcover med en motor i rullaxeln är väldigt enkel att installera och 
undviker murarbete. Diskret designad eftersom rullen kan döljas under poolens trall.
Drivs enkelt genom att vrida på nyckeln och inom 3 minuter rullar ditt poolcover antingen in eller ut. 
Kan anslutas till filtrering & doserings kontrollsystem för att avsevärt minska kemisk användning och förlänga 
livslängden på ditt poolcover. 

OPEN CLASSIC LAMELLCOVER 
Från 3 meter upp till 7 meter brett 
Maximal längd är 15 meter 

2 fästmöjligheter: En elegant bas utan några synliga fästen eller med traditionella förskjutna fästplattor.  
Vinterstängning: Infällbart stativ under vinterstängningsperioden tack vare de förskjutna fästplattorna. (Tillval)  
Perfekt passform för poolkanter: Höjdjusterbara ben förhindrar friktion mot poolens kanter.    
Enkel användning: Vrid nyckeln och inom 3 minuter rullar ditt poolcover antingen ut eller in. Stoppspositioner är förinställda.• 
Uppfyller Poolsäkerhets standarden NF P90-308.    

VALET ÄR DITT

NJUT!




