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En del av våra produkter har 
verkligen gjort sig förtjänta av 
sin Miljöbutton! De hjälper till att 
spara energi och skona miljön. 



      Med en egen pool  
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Pooler
Nu är det bara ett litet steg från pooldröm till drömpoolen. På 
följande sidor presenterar vi poolerna som kommer att inspirera 
dig.

 Profi pooler med iso-stomme..........................................

 Setlösningar.....................................................................

 Formstenar......................................................................

 Exklusiva högkvalitativa stålväggspooler ........................
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Profi pooler 
med iso-stomme
För att förverkliga din individuella pool-dröm

 Är mycket flexibel och kan enkelt byggas efter dina form- och storleksföreställningar
 Enorm stabilitet
 Enkel byggnation med hjälp av väl beprövad istickskonstruktion
 Bassängväggarna erbjuder en mycket bra värmeisolering (K-värdet 0,29)
 En romersk trappa kan enkelt byggas in
 Inget efterarbete på bassängens innerväggar behövs
 Kan även byggas på lutande tomter med extra armering

Iso-stommen byggs samman utav enkla iso-massiva byggstenar.  
Dessa byggstenar finns i två olika
kvaliteter: Prima P50 sten och en P25 sten, Prima P50 stenen är  
extra stabilt tack vare en högre tryckfasthet. Den är också 20 cm högre,  

detta höjer stabiliteten och förenklar poolbyggandet. Prima P50 stenen  
finns endast tillgängliga för rektangulära pooler.

Grov skiss:*
Såhär monteras din pool:

 Iso Massiv Byggsten byggs upp på en gjuten betongplatta
 Armeringsjärn monteras
 Inbyggnadsdelar monteras
 Iso-stommen fylls i med betong (kan fyllas maskinellt)
 När betongen har torkat kan man hänga i linern

*  Läs byggnadsanvisningen före monteringen. Denna fås vid köp utav Profi poolen.



Art. Nr. Poolstorlek (L x B x D) Rek. kons. pris

ingen bild
47720060 600 x 300 x 150 cm 

(Volym 27 m³, Filteranläggning 8 m³/h, 6-vägs-ventil,  
Art. Nr. 45125400)

43.900 kr

ingen bild
47720070 700 x 350 x 150 cm 

(Volym 37 m³, Filteranläggning 8 m³/h, 6-vägs-ventil,  
Art. Nr. 45125400)

49.900 kr

ingen bild
47720080 800 x 400 x 150 cm 

(Volym 48 m³, Filteranläggning 11 m³/h, 6-vägs-ventil,  
Art. Nr. 45125500)

56.900 kr
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Art. Nr. Beskrivning Rek. kons. pris

ingen bild
458511556 Iso Massiv Byggsten P25  

L 100 x H 30 x B 25 cm

169 kr

ingen bild
458511557 Iso Massiv Byggsten Prima P50 

L 125 x H 50 x B 24 cm

599 kr

ingen bild
458511565 Iso Massiv Böjt Byggsten P30 

L 100 x H 30 x B 25 cm

229 kr

ingen bild 458511566 Iso Massiv Slutelement P25 5 kr

ingen bild 458511567 Iso Massiv Slutelement Prima P50 5 kr

ingen bild

458511570
Iso Massiv Böjt slutelement P30 
D 200 cm 14 kr

458511571 D 250 cm 14 kr

458511572 D 300 cm 14 kr

458511573 D 400 cm 14 kr

458511574 D 500 cm 14 kr

458511575 D 600 cm 14 kr

Blå liner 0,8 mm 

Alla Iso Massiv  
formstenar och  

slutelement (P25)

Bottenavlopp  
i ABS

Inlopp 18 mm  
i ABS (4x) 

Bräddavlopp i ABS

Väggenomföring  
i ABS (4x)

Rördelar  
för montage

Sandfilteranläggning 
 inklusive sand  

och anslutningar

4-stegs rostfri  
stege med  

halkskyddssteg

Bottenskydd för  
botten och väggar

Därutöver behövs armering och betong

Formstenar
Formstenar för individuella poolkoncept
 
För din individuella pool behöver du

 motsvarande mängd Iso Massiv byggelement
 för fyrkantiga bassänger 8 slutelement per skikt
 för bågformade bassänger 4 böjda slutelement per bågsten
 Ungefärligt behov av betong 113 l/m² vägg, behov av armering 6 kg/m² 
 Betongplatta 15-20 cm tjock ungefärligt behov av armering 42 kg/m² 

… innbyggnadsdelar, poolliner, sandfilteranläggning samt ytterligare  
 tillbehör finns på de följande sidorna.

Setlösningar
Komponenter med mycket hög kvalitet

ingen 
bild



Exklusiva  
högkvalitativa  
stålväggspooler
Lätta att montera och ändå exklusiva!

 i rund-, oval- eller åttakantsform
 Komponenter med mycket hög kvalitet
 Enkel och snabb montering
 Kompletta poolsets
 Som nedgrävda eller ovanmarksbassänger  

 (oval bassäng endast för nedgrävning)

Grov skiss:*
Så här monteras din ovanmarkspool: 

 Lägg bottenskyddsmattan på ett jämnt underlag
 Lägg ut bottenskenor och ställ upp stålväggen
 Häng i poollinern

! Vid nedgrävning rekommenderas att en  
betongplatta gjuts. Betongplatta och stödmur  
är nödvändig vid ovala pooler

*Läs byggnadsanvisningen före monteringen.

se
 leveransvillkor på sidan

 2
/3

Fraktfritt till hemadress

0,8 mm stålvägg, vid 120 cm djup pool är den 0,6 
mm. Stålet är förzinkat och lackat. På utsidan är 

den dessutom klädd med ett plastskikt.

Enkel montering med en  
profilerad skena som fäster  

ihop stålväggen.

Rostfri stege: Plattformsstege av hög  
kvalitet för alla ovanmarkspooler och  

ihängningsstege för alla nedgrävda pooler

Poolliner 0,6 mm i adriablå köld- och UV-beständig  
PVC. Enkel att montera då linern är anpassad till pool- 
storleken och har en svetsad snäpp-in list högst upp.

Bräddavlopp

Högkvalitativa plastprofiler  
(botten- och toppskenor)

Inloppsmunstycke

Sandfilteranläggning inklusive sand, 
poolslang och anslutningar

Bottenskyddsmatta

Poolvård Starter Set

Monterings DVD

Inklusive poolskydd  
för alla ovanmarkspooler

Komponenter med mycket hög kvalitet
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       Setlösningar Åttaform
Poolstorlek (L x B x D) Volym Art. Nr. Filteranläggning Rek. kons. pris

Ovanmarkspooler

540 x 350 x 120 cm 18 m³ ATO543512 4 m³/h, 360 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260001 30.900 kr

540 x 350 x 150 cm 22 m³ ATO543515 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 37.900 kr

650 x 420 x 120 cm 25 m³ ATO654212 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 35.900 kr

650 x 420 x 150 cm 31 m³ ATO654215 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 42.900 kr

725 x 460 x 120 cm 31 m³ ATO724612 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 40.900 kr

725 x 460 x 150 cm 39 m³ ATO724615 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 47.900 kr

855 x 500 x 120 cm 41 m³ ATO855012 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 42.900 kr

855 x 500 x 150 cm 51 m³ ATO855015 11 m³/h, 690 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260004 49.900 kr

Nedgrävda pooler

540 x 350 x 120 cm 18 m³ ATN543512 4 m³/h, 360 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260001 29.900 kr

540 x 350 x 150 cm 22 m³ ATN543515 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 34.900 kr

650 x 420 x 120 cm 25 m³ ATN654212 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 34.900 kr

650 x 420 x 150 cm 31 m³ ATN654215 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 39.900 kr

725 x 460 x 120 cm 31 m³ ATN724612 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 39.900 kr

725 x 460 x 150 cm 39 m³ ATN724615 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 44.900 kr

855 x 500 x 120 cm 41 m³ ATN855012 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 41.900 kr

855 x 500 x 150 cm 51 m³ ATN855015 11 m³/h, 690 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260004 47.900 kr

       Setlösningar Ovalform
Poolstorlek (L x B x D) Volym Art. Nr. Filteranläggning Rek. kons. pris

Nedgrävda pooler

490 x 300 x 120 cm 14 m³ OVN493012 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 24.900 kr

490 x 300 x 150 cm 18 m³ OVN493015 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 25.900 kr

623 x 360 x 120 cm 21 m³ OVN623612 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 25.900 kr

623 x 360 x 150 cm 28 m³ OVN623615 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 30.900 kr

737 x 360 x 120 cm 26 m³ OVN733612 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 29.900 kr

737 x 360 x 150 cm 33 m³ OVN733615 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 35.900 kr

800 x 400 x 120 cm 31 m³ OVN804012 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 34.900 kr

800 x 400 x 150 cm 40 m³ OVN804015 11 m³/h, 690 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260004 38.900 kr

916 x 460 x 120 cm 41 m³ OVN914612 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 35.900 kr

916 x 460 x 150 cm 52 m³ OVN914615 11 m³/h, 690 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260004 40.900 kr

1100 x 550 x 150 cm 75 m³ OVN1105515 11 m³/h, 690 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260004 44.900 kr

       Setlösningar Rundform
Poolstorlek (L x B x D) Volym Art. Nr. Filteranläggning Rek. kons. pris

Ovanmarkspooler

350 x 120 11 m³ RUO3512 4 m³/h, 360 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260001 19.900 kr

420 x 120 15 m³ RUO4212 4 m³/h, 360 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260001 22.400 kr

500 x 150 28 m³ RUO5015 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 32.900 kr

Nedgrävda pooler

350 x 120 11 m³ RUN3512 4 m³/h, 360 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260001 19.900 kr

420 x 120 15 m³ RUN4212 4 m³/h, 360 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260001 21.900 kr

500 x 150 28 m³ RUN5015 6 m³/h, 450 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260002 31.900 kr

600 x 150 40 m³ RUN6015 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 34.900 kr

700 x 150 55 m³ RUN7015 8 m³/h, 600 W, 6-vägs-ventil, Art. nr. 2260003 43.900 kr
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Teknik
Den som planerar en pool behöver lämplig utrustning. För att 
det ena ska passa ihop med det andra, erbjuder vi också här ett 
stort sortiment från ett håll.

 Bräddavlopp, inlopp och avlopp, Undervatten- 
 strålkastare, Montströmsanlägging, Fontäner................

 Bräddavlopp................................................................... 

 Väggenomförning och inlopp.........................................  

 Bottenavlopp och botteninlopp......................................

 Undervattenstrålkastare .................................................

 Dosierstationer och doserare.........................................

 Motströmsanläggningar..................................................

 Fontäner..........................................................................

 Romerska trappor och stegar.........................................

 Filteranläggning..............................................................

 Pumpar............................................................................

 Filtertankar......................................................................

 Filtermaterial...................................................................

 Mät- och regleringsteknik...............................................

 Värmepumpar och solfångare........................................

 Solfångare.......................................................................

sid 16
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Bräddavlopp, Inlopp och avlopp, 
Undervattenstrålkastare,  
Motströmsanläggning, Fontäner
Inbyggnadsdelar

Man måste ta hänsyn till inbyggnadsdelar  
när man bygger simbassängen. I enstaka fall 
finns det även produkter som kan byggas in  
i efterhand.

Inbyggnadsdelarna finns i två materialier:
Alla stål-inbyggnadsdelar är tillverkade av 
syrabeständigt rostfritt V4A-stål. Högsta kvalitet 
förbunden med ädel optik. Kännetecknande för 
ABS-plast är en mycket hög slag- och tryckhåll-
fasthet. Därutöver är ABS ytterst beständig gen-
temot kraftiga temperaturväxlingar och samtliga 
poolkemikalier.

En särskild pluspunkt för våra inbyggnadsde-
lar är att man vid alla ABS-inbyggnadsdelar 
kan ta av de synliga delarna och ersätta med 
rostfria inbyggnadsdelar – och det till och med 
i efterhand utan att behöva demontera inbygg-
nadsdelarna! På så vis kan man ge sin pool en 
optiskt värderfull uppgradering på ett prisvärt vis 
och utan stor arbetsinsats.

Alla inbyggnadsdelar innehåller ett byggskydd. 
Ett skydd skonar inbyggnadsdelen under 
poolbygget och kan enkelt tas av när poolen är 
färdig.

i
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Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

451560012F Bräddavlopp i rostfritt 
D 250 x H 380 x B 230 mm, gängkoppling Ø 1½”

10.900 kr

451561010

Bräddavloppförlängning i rostfritt 
Komplett i rostfritt för liner-, betong- och polyesterpooler 
50 mm förlängning 4.290 kr

451561012 250 mm förlängning 5.890 kr

450550100F Bräddavlopp i ABS
D 250 x H 380 x B 230 mm, limkopplingar Ø 50 mm alt. Ø 63 mm

 1.490 kr

ingen bild 450550115 Mellanförlängningsset 189 kr

ingen bild 450550117 Ändförlängning i ABS 349 kr

ingen bild 451560013 Täckram till bräddavlopp i rostfritt 1.090 kr

ingen bild 405100404 Lock till bräddavlopp i rostfritt 579 kr

450550102F Bräddavlopp extra brett i ABS
D 500 x H 380 x B 410 mm, limkopplingar Ø 50 mm alt. Ø63 mm

1.890 kr

2500670 Bräddavlopp basic för stålväggspooler
komplett med inlopp, 230 x 215 x 380 mm

369 kr

2500672 Bräddavloppspåse (skimmerpåse) 
3 St.

39 kr

Bräddavlopp
Förbindelse till filteranläggningen
 
Med vattnet transporteras smutset på vatteny-
tan in i bräddavloppet (kallas även skimmer) 
och vidare till filtret. När man bestämmer var 
bräddavloppet ska vara är det viktigt att ta hän-
syn till varifrån vinden blåser mestadels. Det bör 
vara placerat så att vinden „hjälper till“ att blåsa 
ytsmutset direkt in i bräddavloppet. 

Tekniska detaljer till bräddavlopp:
- höjdutjämning max 35 mm, 
-  kvadratiskt lock med överflöde ø 1“ för  

stål resp. ø 40 mm för ABS, 
-  mängdregulering som överflödesskydd.

 

Inbyggnad av elektrisk vattenståndsregulator är 
möjlig. Inklusive flänsset, täckram och sugplatta.

Bräddavlopp basic för stålväggspooler är en 
enkel och prisvärd lösning, vilken rekommende-
ras för upprustning av en stålväggsbassäng från 
patronfilteranläggning till sandfilteranläggning. 
Egenskaper till inbyggnadsdelar som nämnts 
generellt stämmer inte här. 

17



Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

450560036 Lång kantgenomförning i rostfritt 
250 mm, Inåt: invändig gänga 1 1/2”,  
utåt: Invändig gänga 1 1/2”

2.990 kr

450501046 Flänsset för lång kantgenomförning i rostfritt
med skruvar och packningar

269 kr

450501060 Lång kantgenomförning i ABS
250 mm, Rostfria bussningar,  
inåt: invändig gänga 1 1/2”,  
utåt: Ø 50 mm lim

209 kr

450560000 Flänsset för lång kantgenomförning i ABS
med skruvar och packningar

79 kr

450560050 Kort kantgenomförning i ABS
för flänsset med självgängande skruvar,  
2” utvändig gänga, 1 1/2” invändig gänga

109 kr

451560051 Mutter i PVC med packning 79 kr

451560034
Inloppsmunstycke i rostfritt 1 1/2” Inloppsmunstycke
12 mm 899 kr

451560038 18 mm 899 kr

451560040 galler 999 kr

w

451560037
Inloppsmunstycke i ABS 1 1/2” Inloppsmunstycke
12 mm 89 kr

451560090 18 mm 89 kr

451560091 galler 109 kr

451560093 Övervintringsplugg i ABS för inloppsmunnstycke 49 kr

Väggenomförning och inlopp
Leder tillbaka vattnet till bassängen

Inloppen är anpassade till pooler med iso-stom-
me. De kan även användas i betongbassänger.  
För inbyggnad av ett inlopp behövs kantgenom-
förning lång, flänssetet och inloppsmunstycket.
Kantgenomförning kort används t.ex. för stål 

 
väggsbassänger eller träbadtunnor. Inlopps-
munstycket skruvas utan flänsset direkt på kant-
genomförningen. För fastsättning på baksidan 
behövs mutter-setet i PVC.
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Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

451560060EF Botteninloppsmunnstycke i rostfritt 
inkl. flänsset och täckplatta i rostfritt, toppdiameter 135 mm, topp-
höjd 135 mm, Anslutning 2” invändig gänga

2.690 kr

450550200EF Botteninloppsmunstycke i ABS 
inkl. flänsset och täckplatta i ABS, toppdiameter 135 mm, topp- 
höjd 125 mm, lock Ø 140 mm, anslutning på sidan Ø 63 mm lim

549 kr

451560032F Bottenavlopp i rostfritt 
inkl. flänsset och lock i rostfritt, toppdiameter 135 mm,  
topphöjd 135 mm, anslutning på sidan 1 1/2” invändig gänga

2.590 kr

450550200F Bottenavlopp i ABS 
inkl. flänsset und täckplatta i ABS, toppdiameter 135 mm,  
topphöjd 135 mm, anslutning på sidan Ø 63 mm lim

399 kr

ingen bild 451560042 Lock till botteninlopp och bottenavlopp i rostfritt 349 kr

ingen bild 451300290 Vinterplatta (plugg) till botteninlopp och bottenavlopp 999 kr

Bottenavlopp och botteninlopp
Praktiskt och bra för cirkulationen
 
Ett bottenavlopp rekommenderas för alla pooler 
med bottenplatta. Det säkerställer en lätt töm-
ning av bassängen. När poolen används kan 
man uppnå en lätt sugfunktion för bottenren- 

 
göring runt omkring bottenavloppet. För en bot-
tenplatta rekommenderar vi likaså ett bottenin-
lopp. På så vis kan man uppnå en mycket god 
vattencirkulation i bassängen.
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Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

451560041F Undervattenstrålkastare 300W i rostfritt 6.690 kr

451560370F Undervattenstrålkastare 100W i rostfritt 6.390 kr

450501019V Undervattenstrålkastare 300W i ABS med täckplatta  
i rostfritt

2.890 kr

450501019F Undervattenstrålkastare 300W i ABS 1.690 kr

450550359V Undervattenstrålkastare 100W i ABS med täckplatta  
i rostfritt

2.790 kr

450550359F Undervattenstrålkastare 100W i ABS 1.490 kr

451560046F Undervattenstrålkastare 50W i rostfritt 3.290 kr

450560044V Undervattenstrålkastare 50W i ABS  
med täckplatta i rostfritt

1.590 kr

450560044F Undervattenstrålkastare 50W i ABS 979 kr

450550359A Undervattenstrålkastare för eftermontering 100W 
för montage i poolväggen

1.290 kr

502010189 Undervattenstrålkastare Basic 75 W 
halogen, för i hängning

1.890 kr

45880000 LED Undervattenstrålkastare 15W
RGB, med fjärrkontroll. Färger röd, grön, blå och vit.  
Komplett med innbyggnadsdel, utan säkerhetstransformator.

4.890 kr

Undervattenstrålkastare 
Stämningsfull belysning för badupplevelser hela dygnet

Undervattenstrålkastarna finns i tre olika watt-
styrkor: 300 W, 100 W och 50 W. Strålkastarna 
med högre wattstyrka avger en bredare ljus-
stråle. 50 W lampan ger ett mycket vackert ljus 
med en ljusstråle mer riktad mot en punkt.

Undervattenstrålkastarna 300W, 100W och 50 W 
omfattar inbyggnadskärl, flänsset och täckram 
av rostfritt stål resp. ABS, kabel 2,5 m (för 50W 
3m), kabelskyddsslang, slangklämmor. 
Strålkastarna med 300W och 100W har ett 
inbyggnadsdjup på 150 mm och en dekkrams-
diameter på 265 mm. 50W strålkastarna har 
ett inbyggnadsdjup på 135 mm och en dek-
kramsdiameter på 160 mm.

 
LED-lampan är energisnål och miljövänlig. Med 
hjälp av en fjärrkontroll kan den avge inte bara 
vitt ljus utan även ett färgspel med rött, grönt 
och blått ljus. LED-reservlampan kan byggas in i 
300 W-lampan. 

Alla lampor är 12 V. För omvandling behöver 
man en säkerhetstransformator. Därutöver 
behöver man en kopplingsdosa för anslutning. 
Den första glödlampan är med i alla lampor, 
reservlampor finns att köpa.
För inbyggnad i efterhand lämpar sig undervat-
tenstrålkastare för eftermontering för montering 
på bassängväggen och undervattenslampa 
basic för att hänga i på bassängväggen. 
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45890300 Säkerhetstransformator 12V/300 W 1.590 kr

45890100 Säkerhetstransformator 12V/100 W 999 kr

45890050 Säkerhetstransformator 12V/50 W 899 kr

ingen bild
451560043 Kopplingsdosa i ABS med lock i rostfritt

Ü-Nippel d20x3/4", slangklämma,  
packning och PG-forskruvning

599 kr

ingen bild
450501021 Kopplingsdosa i ABS

Ü-Nippel d20x3/4", slangklämma,  
packning och PG-forskruvning

269 kr

ingen bild 405100316 Reservlampa till 50W undervattenstrålkastare 99 kr

ingen bild 405501103 Reservlampa till 100W undervattenstrålkastare 249 kr

ingen bild 45100284 Reservlampa till 300W undervattenstrålkastare 499 kr

ingen bild 45880100 Reservlampa till LED undervattenstrålkastare 15W 2.990 kr

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

Doseringsstationer och doserare
Hjälp vid vattenvård

Doseringsstationer doserar kontinuerligt klor el-
ler brom och underlättar på så vis den manuella 
vattenvården. De installeras i returledningen till 
pumpens trycksida nedströms från alla enheter. 
Vattengenomströmmningen och därmed dose- 
ringen kan reguleras. In-Line-Doseraren inte-
greras i den bestående rörledningen och är 
därför speciellt intressant för nya bassänger. 

Beroende på hur den bestående rörledningen är 
uppbyggd är även inbyggnad i efterhand möjlig. 
Det är alltid möjligt att bygga in en Off-Line-
Doserare eftersom denna inte ansluts direkt till 
den bestående rörkonstruktionen utan endast 
med en slangförbindelse. Båda doserarna är 
transparenta och har en påfyllnadsvolym på  
2,2 kg.

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

31518200 In-Line doserare klor eller brom 2.290 kr

31518600 Off-line doserare klor eller brom 2.290 kr

2500001 Doseringsflottör för 200 gr tablett 109 kr

2500011 Doseringsflottör för 20 gr tablett 49 kr

2500002 Brom / klor doseringsflottör för 20 gr tablett 169 kr



Motströmsanläggningar 
Simma oändligt långt

En motströmsanläggning möjliggör oändlig 
simning även i de minsta poolerna. Motströms-
styrkan kan anpassas till den egna konditionen. 
Tack vare det starka vattentrycket kan den även 
användas för massage. Och därutöver är det 
helt enkelt kul med vatten i rörelse!

Vid ST-serien befinner sig pumparna inte i 
anslutning till munstycket. På så vis kan man 
placera pumpen lättillgänligt. Med hjälp av 
spärrventilen kan man avbryta rörförbindelsen 
och utan problem demontera pumpen. Står 
däremot endast lite plats till förfogande är Serie 
Compact rätt lösning. Motströmsanläggning-
arna innehåller redan lock och styringsdosa. I 
Serie ST är även rörmaterial och konsoll i rostfritt 

för pump inklusive. Därutöver behöver man 
även inbyggnadssats för montering av anlägg-
ningen. 

Tillkopplingar för ST 800:  
sugsida Ø 63 mm, trycksida Ø 50 mm. 
Tillkopplingar för ST 1050:  
sugsida Ø 75 mm, trycksida Ø 63 mm. 

För montering i efterhand lämpar sig mot-
strömsanläggningsserien Star Line. Dessa kan 
enkelt monteras vid bassängkanten på inbygg-
nadsbassänger. Vid uppställningsbassänger 
ställs de på en stabil sockel. För driftstart fyller 
man på motströmsanläggningen med vatten 
med hjälp av cirkulationspumpen. 

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

451400272
Motströmsanläggning Serie ST i rostfritt 
ST 1050, 3,3kW/400V, 950 l/min 25.900 kr

451400265 ST 800, 2,0kW/230V, 700 l/min 18.500 kr

451400262
Motströmsanläggning Serie ST i ABS
ST 1050, 3,3kW/400V, 950 l/min 21.900 kr

451400255 ST 800, 2,0kW/230V, 700 l/min 16.500 kr

451400252 Inbyggnadssats för Serie ST i ABS med flänsset i rostfritt
Anslutning sugsida Ø 75 mm, Trycksida Ø 63 mm,  
för väggtjocklek 250 mm

2.590 kr

451400250 Inbyggnadssats för Serie ST komplett i ABS
Anslutning sugsida Ø 75 mm, Trycksida Ø 63 mm,  
för väggtjocklek 250 mm

2.290 kr

451500265
Motströmsanläggning Serie Compact i rostfritt
Compact 1200, 3,3kW/400V, 900l/min 30.900 kr

451500263 Compact 950 2,6kW/400V, 800l/min 29.500 kr

451500264
Motströmsanläggning Serie Compact i ABS 
Compact 1200, 3,3kW/400V, 900l/min 20.900 kr

451500262 Compact 950, 2,6kW/400V, 800l/min 20.500 kr

451400110 Motströmsanläggning Serie STAR LINE G 22.900 kr

451400112 Motströmsanläggning Serie STAR LINE G/H 
med undervattenstrålkastare 50W

25.900 kr

ingen bild 405100316 Reservlampa till 50W undervattenstrålkastare 99 kr
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Fontäner 
Bjuder på en härlig atmosfär och äkta spa-feeling

Fontäner ger inte bara optiskt ett härligt intryck, 
de förmedlar även en känsla av avkoppling 
och lyx. Sortimentet erbjuder ett brett urval av 
eleganta och sköna formar. 

Alla fontäner är av syrabeständigt rostfritt V4A-
stål av mycket hög kvalitet. Fontänerna Joy och 
Lotus är kompletta set. Alla ytterligare fontäner 
innehåller respektive skruvar och tillkopp-
lingsadapter. För montering behövs dessutom 
monteringsset för fontäner. 

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

451600220K Fontän Joy i rostfrit
Pump 2,6kW/400V, med konsol, styrenhet, pneumatisk brytare 
kromad/vit, vit täckplatta i ABS. Anslutningar: Sugsida Ø75mm, 
trycksida Ø63mm. Innbyggnadssats: murgenomförning för pneu-
matisk brytare 1½", invändiga gängor, monteringsskydd, flänsset i 
rostfritt, PG9 forskruvning. Täckplatta för inlopp i rostfritt.

53.900 kr

451600120K Fontän Lotus i rostfritt
Pump 3,3kW/400V, med konsol, Styrenhet, pneumatisk brytare  
kromad/vit, täckplatta i ABS, vit. Anslutningar: Sugsida Ø75mm, 
trycksida Ø63mm. Innbyggnadssats: Sockel rostfritt, 240x290mm, 
anslutning 2½", inlopp i rostfritt, anslutning Ø75, murgenomförning 
för penumatisk brytare 1½", invändig gängor, monteringsskydd, 
flänsset i rostfritt, PG9 forskruvning. Täckplatta för inlopp i rostfritt.

63.900 kr

47707705 Fontän Exklusiv i spegelpolerad rostfritt
Höjd 670mm, duschbredd: 390mm.  
Anslutningar: Ø75/63 mm.

23.900 kr

47707704 Fontän Dolphin i spegelpolerad rostfritt
Höjd 530mm, duschbredd: 310mm.  
Anslutningar: Ø75/63 mm.

19.900 kr

47707706 Fontän Kubista i matt rostfritt
Höjd 595mm, duschbredd: 365mm.  
Anslutningar: Ø75/63 mm.

22.900 kr
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456092024 Massageslang passar till alla ST / Compact 1.190 kr

451400254
Runt handtag i rostfritt till alla ST / Compact
metallfärgad 4.990 kr

451400251 vit 4.990 kr

451400259 Spärrventil för ST1050 1.490 kr

451400258 Spärrventil för ST800 699 kr

451400280 Vinterplatta till ST1050/800 1.090 kr

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris
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47700004 Fontän Pelikan i polerad rostfritt
Höjd 805mm, duschbredd: 190mm.  
Anslutningar: Ø75/63 mm.

19.900 kr

v

47700014 Fontän Påfågel - hög, i polerad rostfritt
Höjd 580mm, duschbredd: 190mm.  
Anslutningar: Ø75/63 mm.

8.690 kr

47700016 Fontän Påfågel - bred, i polerad rostfritt
Höjd 285mm, duschbredd: 385mm.  
Anslutningar: Ø75/63 mm.

9.690 kr

47700015 Fontän Påfågel - låg , i polerad rostfritt
Höjd 285mm, duschbredd: 190mm.  
Anslutningar: Ø75/63 mm.

7.890 kr

47707708 Fontän Giraffe i matt rostfritt
Höjd 850mm. Anslutning: Ø60/50mm

8.790 kr

47707709 Fontän Saxofon i polerad rostfritt
Höjd 790mm, Ø60mm. Anslutning: Ø60/50mm.

9.590 kr

47700013 Fontän Horn - hög, i polerad rostfritt
Höjd 830mm, Ø60mm. Anslutning: Ø60/50mm.

7.390 kr

47700012 Fontän Horn - låg, i polerad rostfritt
Höjd 385mm, Ø60mm. Anslutning: Ø60/50mm.

6.790 kr

47707710 Fontän för vägginbyggnad i rostfritt
Duschbredd 390mm. Anslutning: 2",  
leveras utan anslutningsadapter.

9.390 kr

ingen bild

47708010 Monteringsset för fontäner
Pump Badu 47/22 (20 m³/h) sugsida 63 mm,  
trycksida 50 mm, 0.80kW. Vägg genomförning i ABS,  
250 mm. Insug inkl täckplatta och flänsset i ABS,  
250 mm. Vit styrenhet med pneumatisk brytare.  
Slangar och slangklämmor. Kort reduktion DN 65-40.

15.900 kr

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris
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Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

2500853 Romersk trappa „Malaga“, 3,0 m bred 39.900 kr

2500851 Romersk trappa „Malaga“, 2,0 m bred 31.900 kr

2500850 „Romersk“ trappa „Rio“ 1,5 m bred 22.900 kr

40564111

Poolstege för nedgrävda pooler, bräd utföring 
i rostfritt V2A, med halksäkra steg, Ø 43 mm
4-stegs, inbyggnadsdjup 121 cm 3.290 kr

40563111 3-stegs, inbyggnadsdjup 96cm 2.990 kr

2500811

Poolstege för nedgrävda pooler, smal utföring 
i rostfritt V2A, med halksäkra steg, Ø 43 mm
4-stegs, inbyggnadsdjup 121 cm 2.890 kr

2500810 3-stegs, inbyggnadsdjup 96 cm 2.490 kr

40579999 Flänsfäste för stegemontage på färdig bassängkant 789 kr

40579992
Flänsfäste med led o lås med tippled
För stegemontage på färdig bassängkant

3.290 kr

40579991 För stegemontage i ett befintlig ankar 2.990 kr

40584135
Delad poolstege med greppbågar, Ø 43 mm
4-stegs, inbyggnadsdjup 121 cm 4.990 kr

40583135 3-stegs, inbyggnadsdjup 96 cm 4.490 kr

2500821

Poolstege för ovanmarkspooler
i rostfritt V4A, halksäkra helgjutna plast  
steg- och plattform, Ø 43 mm
2 x 5-stegs, för pooldjup 150 cm 5.190 kr

2500820 2 x 4-stegs, för pooldjup 120 cm 4.190 kr

2500819 2 x 3-stegs, för pooldjup 100 cm 4.090 kr

2500831

Poolstege för delvis nedgrävd pool
i rostfritt V4A, halksäkra helgjutna plast  
steg- och plattform, Ø 43 mm
5 + 1-stegs, för pooler 150 / 40 cm 3.990 kr

2500830 4 + 1-steg, för pooler 120 / 40 cm 3.790 kr

Romerska trappor och stegar 
Komfort och mer

En romersk trappa är inte bara mycket 
komfortabel, den får även poolen att verka 
ännu exklusivare. De halvrunda romerska 
trapporna är konciperade för 150 cm djupa 
pooler och finns att få i olika bredder. Den 
150 cm breda trappan är inte romerskt 
halvrund utan oval. 

Alla trappor stöds med en stödfot. Därige-
nom är det relativt enkelt att montera trap-
pan: vid planeringen måste man endast 
ta hänsyn till att betongplattan fortsätter in 
under trappan och därigenom ger stödfo-
ten ett motsvarande fundament. Trappan 
sätts fast vid sidorna i bassängväggen och 

på bassängens botten. Trappans material 
är glasfaserförstärkt polyester.
Urvalet av stegar erbjuder en passande 
lösning för varje pool: för nedgrävda poo-
ler, ovanmarkspooler eller delvis nedgrävda 
pooler likaså som för olika poolhöjder resp. 
-djup. Djuppoolsstegarna finns i ett smalt 
och ett brett utförande samt i en delad ver-
sion. För de smala och de breda stegarna 
finns även tippbara leder, så att man kan 
lyfta ut stegen ur vattnet när man vill lägga 
på ett skydd. Den delade stegen är inte 
bara extra stabil, utan rekommenderas 
även som alternativ till de tippbara lederna 
om basängen ska utrustas med ett skydd. 
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Filteranläggning 
En bra filteranläggning är grundförutsättning för klart och rent vatten!

Generellt är det viktigt att hitta rätt mått när det 
gäller filteranläggningens styrka och storlek. 
Filterhastigheten får inte vara för låg men inte 
heller för hög. Vid val av pumpens styrka måste 
man alltså iaktta tryckförlusten vid sandfilter, 
vinklar, ledningar och en eventuell solaranlägg-
ning. Även rörsystemets dimension spelar en 
väsentlig roll. Som en grov hållpunkt för rätt 
pumpstorlek är de uppförda uppgifterna till max 
bassänginnehåll i tabellen. 

Väsentlig fördel har side-Mount-Pump gentemot 
en Top-Mount-Pump när det gäller det enkla 
sandbytet samt ett mindre platsbehov. 
Alla side Mount-filteranläggningsset förfogar 
över en fast rörförbindelse mellan pump och fil-
treringsbehållare. Utöver Top-Mount-modellerna 
med fast rörsystem erbjuder filteranläggnings-
seten S till XL ett alternativ till lägre pris med 
enklare slangförbindelser.

Pumparnas kapacitet beskrivs med hjälp av så 
kallad total uppfordringshöjd. De totala upp-
fordringshöjderna är ett uttryck för motstånd. 
En total uppfordringshöjd på 10 m motsvarar 1 
bar motstånd. Vid val av filteranläggning måste 
man alltså komma ihåg att pumparnas m³/h-
uppgifter anges vid olika totala uppfordrings-
höjder och inte kan jämföras direkt. Med hjälp 
av bifogad bild förenklas jämförelsen. Denna 
visar tydligare pumpens effekt vid olika totala 
uppfordringshöjder.

Ytterligare ett väsentligt kriterium är elförbruk-
ningen. Badu Eco Touch pumpen erbjuder en 
helt ny värld när det gäller effektivitet. Per-
manentmagnets motor med aksiell rettet drift 
(EC-motor) erbjuder en utmärkt verkningsgrad. 
Detta gör inte bara pumpen mijövänlig, utan 
den sänker också driftskostnaden ordentligt. 
Redan efter 2 år har pumpen betalt sig själv.

Förinställda nivåer i 3 steg, säkerställer både en 
ekonomisk och ekologiskt förnuftig pump med 
högsta möjliga effekt: nattdrift med låga varvtal, 
filtrering med medelhögt varvtal och backspol-
ning med höga varvtal.

En utmärkt uppfordringeffekt vid en endast låg 
elförbrukning har Bettar pumpfamiljen. Även 
Badu pumpfamiljen utmärker sig med ett myck-
et lågt elbehov. Badu Picco pumpen samt Aqua 
Plus pumpfamiljen har slangförbindelseanslut-
ningar. Pumpfamiljerna Bettar, Badu Magic och 
Aqua Maxi är ämnade för en fast rörförbindelse.
Alla pumpar är självsugande med undantag 
av komplettsetet sandfilterpump S, art. nr. 
2260001. Pumphusen är av värmebeständigt 
polypropylen.
Rätt mått gäller även vid valet av filtreringsbe-
hållare: anpassad till pumpen, inte för stor och 
inte för liten. Vid alla våra filteranläggningssets 
har vi naturligtvis tagit hänsyn till detta. Alla 
filteranläggningar förfogar över en 6-vägs-
ventil. Filtreringsbehållarens material består av 
polypropylen. 

Generellt rekommenderar vi att hålla filter-
pumparna i ständig drift. Kvartssand används 
i regel som filtermaterial. Denna finns i två 
olika kornstorlekar: Som standard används en 
kornstorlek mellan 0,4 – 0,8 mm. För en optimal 
filtrering fylls filtreringsbehållaren i flera skikt. 
Längst ner fyller man i den grövre 0,7 – 1,25 mm 
korninga kvartssanden för att på så vis minska 
tryckförlusten genom filteranläggningen. Det 
övre skiktet består av den finare 0,4 - 0,8 mm 
korninga kvartssanden.
Ett alternativ till kvartssand är AFM aktiverat 
filtermaterial. Kornen har en mycket slät yta. 
Detta förhindrar att organiskt smuts sätter sig i 
filtermaterialet och att bakterier bildas.

Art. Nr. Artikelbeskrivning                                                        för maximalt pool volym Rek. kons. pris

45120600 Filteranläggning side Mount 600 mm  
med röranslutningar
Pump Badu Magic 11, 11 m³/h, 450 W, självsugande.  
Filtertank 600 mm, 6-vägsventil, manometer,  
tömningsventil och stigrör. Sandmängd 125 kg.

60 m³ 13.500 kr

45120500 Filteranläggning side Mount 500 mm  
med röranslutningar
Pump Badu Magic 8, 8 m³/h, 400 W, självsugande.  
Filtertank 500 mm, 6-vägsventil, manometer,  
tömnings-ventil och stigrör. Sandmängd 75 kg.

40 m³ 12.900 kr



Pumpar
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Art. Nr. Artikelbeskrivning                                                        för maximalt pool volym Rek. kons. pris

45120400 Filteranläggning side Mount 400 mm  
med röranslutningar
Pump Badu Magic 6, 6 m³/h, 250 W, självsugande.  
Filtertank 400 mm, 6-vägsventil, manometer,  
tömnings-ventil och stigrör. Sandmängd 50 kg.

30 m³ 10.900 kr

45125500 Filteranläggning Top Mount 500 mm  
med röranslutningar
Pump Aqua Plus 8, 11 m³/h, 450 W, självsugande.  
Filtertank 500 mm, 6-vägsventil, manometer,  
tömnings-ventil och stigrör. Sandmängd 75 kg.

50 m³ 7.490 kr

45125400 Filteranläggning Top Mount 400 mm  
med röranslutningar
Pump Aqua Plus 6, 8 m³/h, 450 W, självsugande.  
Filtertank 400 mm, 6-vägsventil, manometer,  
tömingsventil och stigrör. Sandmängd 50 kg.

40 m³ 6.490 kr

2260004 Filteranläggning XL med slangkopplingar
Pump Aqua Plus 8, 11 m³/h, 400 W, självsugande.  
Filtertank 500 mm, med 6-vägsventil, manometer,  
tömningsventil och stigrör. Sandmängd 75 kg.

50 m³ 6.590 kr

2260003 Filteranläggning L, med slangkopplingar
Pump Aqua Plus 6, 8 m³/h, 250 W, självsugande. 
Filtertank 400 mm, med 6-vägsventil, tömningsventil  
och stigrör. Sandmängd 50 kg.

32 m³ 5.890 kr

2260002 Filteranläggning M, med slangkopplingar
Pump Aqua Plus 4, 6 m³/h, 180 W, självsugande.  
Filtertank 300 mm, med 6-vägsventil, tömningsventil  
och stigrör. Sandmängd 25 kg.

25 m³ 4.490 kr

2260001 Filteranläggning S, med slangkopplingar
Pump Aqua Splash 4, 4 m³/h, 250 W, ej självsugande. 
Filtertank 250 mm, med 6-vägsventil, tömningsventil  
och stigrör. Sandmängd ca. 15 kg.

15 m³ 2.490 kr

ingen bild

45993000 Pump Badu Eco Touch
20m³/h (hög) resp. 14 m³ (medel) vid 8 m uppfordrings-
ström, 750 Watt (hög), 500 Watt (medel), 280 Watt (låg), 
självsugande

11.990 kr

45992700 Pump Bettar 14
14m³/h vid 8 m uppfordringsström, 650 Watt,  
självsugande

7.590 kr

45992600 Pump Bettar 12
12m³/h vid 8 m uppfordringsström, 450 Watt,  
självsugande

6.490 kr

45992500 Pump Bettar 8
8m³/h vid 8 m uppfordringsström, 300 Watt, självsugande

6.150 kr

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris



2100020
Filtersand efter DIN 19623
Fraktion 0,4 - 0,8 mm, 25 kg Säck 149 kr

31605610 Fraktion 0,7 - 1,25 mm, 25 kg Säck 149 kr

31605580
aktiverat Filtermaterial, grön
Fraktion 0,5 - 1,0 mm, 25 kg Säck 579 kr

31605590 Fraktion 1,0 - 2,0 mm, 25 kg Säck 579 kr

Filtermaterial

ingen bild
2260104 Filtertank Top Mount 500 mm

Filtertank 500 mm, 6-vägsventil, manometer, tömnings-
ventil och stigrör, monteringsplatta. Sandmängd 75 kg.

 2.690 kr

ingen bild
2260103 Filtertank Top Mount 400 mm

Filtertank 400 mm, 6-vägsventil, manometer, tömnings-
ventil och stigrör, monteringsplatta. Sandmängd 50 kg.

2.290 kr

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

45992400 Pump Badu Magic 11
11m³/h vid 8 m uppfordringsström, 450 Watt, självsugande

5.590 kr

45992300 Pump Badu Magic 8
8m³/h vid 8 m uppfordringsström, 400 Watt, självsugande

5.290 kr

45992200 Pump Badu Magic 6
6m³/h vid 8 m uppfordringsström, 250 Watt, självsugande

4.650 kr

45992100 Pump Badu Picco 5
5m³/h vid 7 m uppfordringsström, 200 Watt, självsugande

3.990 kr

45991700 Pump Aqua Maxi 22
22m³/h vid 8 m uppfordringsström, 1200 Watt, självsugande 

5.490 kr

45991600 Pump Aqua Maxi 16
16m³/h vid 8 m uppfordringsström, 950 Watt, självsugande

4.990 kr

45991500 Pump Aqua Maxi 10
10m³/h vid 8 m uppfordringsström, 670 Watt, självsugande 

4.190 kr

45991400 Pump Aqua Maxi 5
9m³/h vid 8 m uppfordringsström, 560 Watt, självsugande

3.950 kr

45991300 Pump Aqua Plus 8
11m³/h vid 5 m uppfordringsström, 400 Watt, självsugande

3.290 kr

45991200 Pump Aqua Plus 6
8m³/h vid 5 m uppfordringsström, 250 Watt, självsugande

2.850 kr

45991100 Pump Aqua Plus 4
6m³/h vid 5 m uppfordringsström, 180 Watt, självsugande

2.690 kr
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Art. Nr. Artikelbeskrivning                                                       Rek. kons. pris

Filtertankar

Art. Nr. Artikelbeskrivning                                                    Rek. kons. pris
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Mät- och regleringsteknik
Den automatiska väktaren och simbassängens skötare
 
Nu står vattenkvaliteten ständigt under nog-
grann observation. Den automatiska mät- och 
regleringstekniken mäter ständigt pH- och 
desinfektionsvärdena i vattnet. Den förändrar 
automatiskt doseringen om vattenvärdena skulle 
avvika från de idealiska värdena. En enorm 
underlättnad av arbetsbördan! 

Anläggningarna Pool Charly och Poolcontrol SP 
tar över kontrollen av pH- och desinfektionsvär-
dena samt respektive dosering av kemikalierna. 
Pool Charly är basenheten för simbassänger 
upp till 40 m³. Med Poolcontrol SP står ett större 
urval av funktioner till förfogande för användaren 
och pooler upp till 400 m³ sköts automatiskt. 

Båda anläggningarna kan användas vid desin-
fektion med hjälp av klor och även aktivt syre. 
Poolcontrol SP ger en även valet vilket klore-
ringsmedel som ska användas. Vid sidan om 
klorering med flytande klor kan anläggningen 
även kombineras med en automatisk tablett-
doserare. Växel från klorfri desinfektion tilll en 
desinfektion med klor och tvärtom är möjlig när 
som helst för båda anläggningarna.

Enheterna är lätta att använda och enkla i sin 
hantering. Styrningarna är klart och tydligt upp-

byggda. Båda enheterna arbetar med slangdo-
seringspumpar. Suglanser med kontakter som 
kontrollerar fyllnadsnivån är inklusive. Mät- och 
regleringsanläggningar kan byggas in även i 
efterhand.

På Poolcontrol SP finns  akrylmätkammaren 
med genomflödesövervakning, pH och Redox 
elektrod redan förmonterade på monteringsplat-
tan och färdiga att koppla in. 

Pool Charly innehåller en separat platta på 
vilken akrylmätkammaren med genomflö-
desövervakning, pH och Redox elektrod samt 
doseringställen är monterade. Tack vare att 
doseringställena är integrerade i mätenheten 
måste anläggningen monteras med endast två 
anslutningsledningar till cirkulationssystemet. 

Mobilconnect SMS
Du kan övervaka och styra din Poolcontrol per 
SMS kommunikation när som helst och var 
som helst. Med Mobilconnect SMS Modul kan 
man förbinda vilken vanlig mobiltelefon som 
helst med denna  anläggning. Man kan ta fram 
mätvärden, ta emot automatiska alarmmedde-
landen samt även sända direkta styrningar som 
t.ex. „manuella“ doseringsordrar.

Art. nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

2200815

Pool Control SP
pH / klor eller brom, med magnetventil för  
In-line-doserare / Off-line-doserare 33.900 kr

2200810 pH / flytande klor 33.900 kr

2200820 pH / aktiv syre 33.900 kr

2200319 Pool Charly
pH / flytande klor

20.900 kr

2200320 pH / aktiv syre 19.900 kr

2400461 Mobilconnect SMS 6.900 kr



Värmepumpar och solfångare 
Förläng poolsäsongen! 

Med en värmepump kan man värma upp sitt 
bassängvatten miljövänligt och till ett lågt pris. 
Värmepumpen hämtar värmeenergi ur luften 
och överför denna till bassängen. Varm luft 
kyls ned i värmepumpen. Denna värme som 
utvunnits används nu till att värma upp bas-
sängvattnet.
Elektrisk ström behövs endast för att bedriva 
pumpen. På så vis är pumpen jämförelsevis 
prisvärd eftersom ingen energi krävs för att 
direkt värma upp vattnet. 

Värmepumparna utmärker sig genom en hög ef-
fektivitet vilken anges i C.O.P (constant output). 
C.O.P. ligger vid Fairland-modellerna ca. 20 % 
över genomsnittet. Den angivna kW-effekten 
gäller vid optimala förhållanden på 26°C luft- 

och vattentemperatur. Värmepumpen bör inte 
väljas för liten eftersom man måste ta hänsyn till 
att effekten avtar vid sjunkande temperaturer. 

Den integrerade titanium värmeväxlaren garan-
terar ett absolut korrosionsskydd även vid klorat 
vatten. Som kylmedel används gasen R407C 
vilket inte är relevant beträffande ozonskiktet 
och därmed miljövänligt. Enheterna är utrus-
tade med en snabb-avfrostningsfunktion och 
en digital Control Panel. Värmepumparna är 
planerade för användande vid en lufttemperatur 
över 0°C. I drift är värmepumparna mycket tysta: 
Ljudnivån ligger vid ≤ 48 dB (A) 1 m, vid 16 kW 
värmepumpen vid ≤ 50 dB (A) 1 m. Kåporna är 
skyddade med ett rostfritt skikt.

Beskrivning Värmepump 16 kW Värmepump 12 kW Värmepump 9 kW Värmepump 5,5 kW Värmepump 4,2 kW

Värmeeffekt under 
optimala villkor,  
luft 26 °C, vatten 26 °C

16 kW 12 kW 9 kW 5,5 kW 4,2 kW

C.O.P. vid luft 26 °C,  
vatten 26 °C

≥ 6,0 ≥ 6,0 ≥ 6,0 ≥ 5,5 ≥ 5,5 

Värmeeffekt vid  
luft 15 °C, vatten 15 °C

11 kW 8,5 kW 6,3 kW 4,5 kW 3,5 kW

C.O.P. vid luft 15 °C, 
vatten 15 °C

≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 4,0 ≥ 4,2

För pooler 50-80 m³ 40-60 m³ 30 – 40 m³ 20 – 30 m³ 5 – 20 m³

Pumpeffekt  
(Effektförbrukning/
uppstart)

2,4/3,1 1,8 / 2,4 1,4 / 1,8 1,1 / 1,5 0,8 / 1,1

Vattencirkulation 6,5-8,5 m³/h 5-7 m³/h 4-6 m³/h 3,5 m³/h 3,0 m³/h

Kondensor i titan i titan i titan i titan i titan

Mått (LxBxH) cm 1028 x 410 x 740 1000 x 350 x 630 930 x 350 x 550 760 x 270 x 470 760 x 270 x 470

Vikt 85 kg 66 kg 52 kg 40 kg 35 kg

Art. Nr. 2400053 2400052 2400051 2400055 24000556

Rek. kons. pris 34.900 kr 28.900 kr 21.900 kr 16.900 kr 13.900 kr
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Solfångare 

I Sverige ger solen ifrån sig ca 800 W/m². Av 
denna energin kan vi utnyttja ca 85%., d.v.s. vi 
har ca 680 W/m² tillgängligt. För att utnyttja den-
na energi kan du montera en solfångare. För att 
driva vatten genom en solfångare måste du ha 
en filterkapacitet på min 6 m³/h. Om solfångaren 
monteras mer än 2 mtr högre än poolens botten 
bör kapaciteten på pumpen vara min 8 m³/h. 
 
För optimalt utnyttjande av den tillgängliga 
energin bör solfångaren monteras i sydläge och 
vinkelrätt mot solen när den står i söder. Vi re-
kommenderar att du i tillägg till detta täcker över 
din pool med ett termofolie under den perioden 
du inte använder poolen. Vattnet skall endast 
drivas genom solfångaren när temperaturen i 
luften är högre än temperaturen i poolen. 

Den automatiska styrningen mäter vatten- och 
lufttemperatur och reglerar vattenflödet motsva-
rande. Ska vattenflödet regleras manuellt måste 
man framför allt beakta att vattnet leds tillbaka 
till poolen direkt på natten. 

För solaranläggningen behövs främst solar-
banorna. Dessa bör vara dimensionerade så 
att solarabsorberytan är minst lika stor som 
bassängens yta. Behövs flera solarbanor kan 
man utan problem sticka ihop dem bredvid 
varandra. Alla nödvändiga förbindelsekläm-
mor och o-ringar är inklusive i solfågarpaketet. 
Därutöver behöver man för anläggningen i- och 
avluftningssetet samt monteringsklämmor för att 
fästa på hustaket eller på garaget.

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

454570058 Solpanel
3 m (3 x 0,5 = 1,5 m²)

2.190,00 kr

454570049 Solpanel
4 m (4 x 0,5 = 2 m²)

2.550,00 kr

454570050 Solpanel
5 m (5 x 0,5 = 2,5 m²)

2.890,00 kr

454570054 Solpanel
6 m (6 x 0,5 = 3 m²)

3.250,00 kr

454570062 Klips, 6 styck / panel 5,00 kr

454570030 Klämma och O-Ring, 1 styck / panel 24,00 kr

454570065 Montageklämma 10,00 kr

454570090 Luftningsventil, 1 styck / set 639,00 kr

ingen bild 454570063 Ändmuff 110,00 kr

ingen bild 454570015 Lim 300 cm² 229,00 kr
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Tillbehör
Omgivningarna och själva användandet av poolen gör att smuts 
hamnar i vattnet. Vi har ett stort urval av svampar, borstar, håvar 
och bottensugar som gör det enkelt att hålla rent i poolen. Detta 
minskar behovet av kemikalier vilket är bra för både miljön och 
plånboken.

 Poolliner...........................................................................
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ingen bild

Poolliner 
Fordrar poolen invändigt

Det förmodligen viktigaste kännetecknet på en pooliner  
är dess tjocklek. Principiellt erbjuder vi liners i tjocklekarna  
0,6 mm och 0,8 mm.

Ytterligare en viktig skillnad är fastsättningen vid den övre 
bassängkanten. Överlappnings-fästen hängs över kanten 
och sätts fast med profilen. Snäpp-in-fästen hängs i direkt 
på poolinsidan och den fördelen att man inte måste ta bort 
kantstenar för att byta ut linern.

Ett brett urval av olika mönster och färger erbjuder för alla 
smaker det passande utseendet.

Som standard för alla runda, ovala och åttakantiga bassänger 
finns i sortimentet liner med tjockleken 0,6 mm och snäpp in-
fäste i färgen blått. Prisinformation för ytterligare storlekar och 
färgmönster på förfrågan. 

Som standard för alla runda, ovala och åttakantiga bassänger 
finns i sortimentet liner med tjockleken 0,6 mm och snäpp in-
fäste i färgen blått. Prisinformation för ytterligare storlekar och 
färgmönster på förfrågan. 

Snäpp-in list

överlapp

Art. Nr. Mått (L x B x H) tjocklek färg montering Rek. kons. pris

Åttaform

P82603 540 x 350 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 4.890 kr 

P82607 540 x 350 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 5.190 kr 

P82604 650 x 420 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 6.190 kr 

P82608 650 x 420 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 6.490 kr 

P82605 725 x 460 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 7.890 kr 

P82609 725 x 460 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 8.490 kr 

P82606 855 x 500 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 9.890 kr 

P82610 855 x 500 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 10.290 kr 

Rund

P82703 Ø 350 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 2.990 kr 

P82704 Ø 420 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 3.990 kr

P82711 Ø 500 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 6.490 kr 

P82712 Ø 600 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 8.490 kr 

P83113 Ø 700 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 9.990 kr 

Blå Mosaik Beskiktat folie: lätt rengöring och  
mindre mängd kemikalier behövs

Marmor Carrera
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Oval

P84290 490 x 300 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 4.990 kr 

P82452 490 x 300 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 5.490 kr 

P82504 623 x 360 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 5.990 kr 

P82453 623 x 360 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 6.990 kr 

P82492 737 x 360 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 6.990 kr 

P82506 737 x 360 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 7.790 kr 

P82497 800 x 400 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 9.990 kr 

P82455 800 x 400 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 10.490 kr 

P82498 916 x 460 x 120 cm 0,6 mm blå snäpp-in 10.990 kr 

P82456 916 x 460 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 11.990 kr 

P82457 1100 x 550 x 150 cm 0,6 mm blå snäpp-in 13.990 kr 

Prisexempel för olika färger och mönster

ytbehandlad

2560001 800 x 400 x 150 cm 0,75 mm blå snäpp-in 16900 kr

2560004 800 x 400 x 150 cm 0,75 mm marmor snäpp-in 22900 kr

2560001 800 x 400 x 150 cm 0,75 mm mosaik snäpp-in 22900 kr

2560003 800 x 400 x 150 cm 0,75 mm carrera snäpp-in 22900 kr

2560005 800 x 400 x 150 cm 0,75 mm blå snäpp-in 18900 kr

Art. Nr. Mått (L x B x H) tjocklek färg montering Rek. kons. pris

Bottenskyddsmatta
Skydd för linern

Bottenskyddsmattor är egentligen ett måste för 
alla pooler. Man skyddar linern och sörjer för 
en angenäm känsla under fötterna. Vid Profi 
Iso-poolerna fästs även en skyddsmatta på 
väggarna för att skilja på materialierna mellan 

liner och frigolitsten. Bottenskyddsmattan består 
av filt. Prefabriserade mått finns i en tjocklek 
på 180 g/m² och levereras i banor om 2 meter. 
Specialbeställningar är 500 g/m² tjocka.

Art. Nr. Mått (L x B) Rek. kons. pris

Åttaform och Oval 

P84523 upp till 540 x 350 cm 1.290 kr

P84525 upp till 650 x 420 cm 1.390 kr

P84527 upp till 725 x 460 cm 1.490 kr

P84515 upp till 737 x 360 cm 1.290 kr

P84528 upp till 855 x 500 cm 1.590 kr

P84518 upp till 916 x 960 cm 1.990 kr

P84520 upp till 1100 x 550 cm 1.890 kr

Rund 

2500610 upp till Ø 360 cm 690 kr

P84508 upp till Ø 420 cm 890 kr

2500612 upp till Ø 460 cm 890 kr

P84509 upp till Ø 500 cm 1.190 kr

501610004 upp till Ø 600 cm 1.490 kr

501610005 upp till Ø 700 cm 1.690 kr



Säkerhetsskydd* och poolskydd 
En praktisk investition för energibesparing och säkerhet – det lönar sig

Ett skydd lönar sig i många bemärkelser. Det 
håller smutsen borta och vattnet rent. Detta 
sparar inte bara tid för rengöring, utan även 
mängden kemikalier som används för vat-
tenvård. Likaså är det en besparing angående 
värme- och vattenkostnader: ett skydd hjälper 
till att hålla kvar värmen i vattnet och sänker den 
ständiga vattenavdunstningen. Detta är egent-
ligen tillräckliga argument för ett skydd för varje 
pool. Säkerhetsskydd erbjuder ett visst olycks-
skydd. De skydd som testats motsvarande bär 
barn och i nödfall även vuxna. Frankrike ställer 
de mest konkreta kraven på ett barnsäkert 

skydd i Europa. Normen NF P 90-308 kräver att 
skydden genomgår en normerad testprocedur 
för att skyddet ska få lov att betecknas som  
barnsäkert. I Sverige gäller en låsbar skydds-
täckning som barnsäker eller om poolen är 
omgärdad av ett minst 90 cm högt staket med 
låsbar grind.

Barnsäkra enligt den franska normen är Sä-
kerhetsskydd Exklusiv, Säkerhetsskydd Lamell 
samt Säkerhetsskydd Topp. 

*enligt den franska DIN-normen NF P 90-308.

Art. Nr. Mått (L x B) Rek. kons. pris

Rektangulär

2568063 600 x 300 cm  94.900 kr

2568073 700 x 350 cm 99.900 kr

2568084 800 x 400 cm 109.000 kr

Åttaform och Oval

2568001 upp till 490 x 300 cm  89.900 kr

2568002 upp till 540 x 350 cm 94.900 kr

2568003 upp till 623 x 360 cm 99.900 kr

2568004 upp till 650 x 420 cm 104.000 kr

2568005 upp till 725 x 460 cm 109.000 kr

2568006 upp till 737 x 360 cm 104.000 kr

2568007 upp till 800 x 400 cm 109.000 kr

2568008 upp till 855 x 500 cm 119.000 kr

2568009 upp till 916 x 460 cm 129.000 kr

2568010 upp till 1100 x 550 cm 139.000 kr

Rund

2568011 upp till Ø 360 cm  84.900 kr

2568012 upp till Ø 420 cm 89.900 kr

2568013 upp till Ø 500 cm 109.000 kr

2568014 upp till Ø 600 cm 129.000 kr

2568015 upp till Ø 700 cm 169.000 kr

Säkerhetsskydd* Exklusiv
Presenningen till säkerhetsskydd Exklusiv löper elegant i skenor som är fastsatta på båda sidor om poolen. 
Vid nybyggnation kan skenorna byggas nedsänkta mellan poolkonstruktion och kantsten. Även i efterhand 
eller i kombination med en överloppsränna är montering möjlig, då löper skenorna vid poolens sidor eller är 
nedsänkta i marken. Lösningar för bassänger med romerska eller andra trappor är likaså möjliga. Komforta-
bel blir Poolskydd Exklusiv, om det utrustas med en hydraulisk drivning. Alternativt är också en prisvärdare 
manuell lösning möjlig. Presenningen består av PVC som är förstärkt över kors och den finns i sju olika färger: 
royal blue, ljusblå, grå, mörkgrå, tan, grön och transparent. Upprullningsanordningen är integrerad.
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Art. Nr. Mått (L x B) Rek. kons. pris

Rektangulär

2567063 600 x 300 cm 18.900 kr

2567073 700 x 350 cm 22.400 kr

2567084 800 x 400 cm 27.900 kr

2567000 Motorenhet 34.900 kr

Art. Nr. Mått (L x B) Rek. kons. pris

Åttaform och Oval

2566001 upp till 490 x 300 cm 14.900 kr

2566002 upp till 540 x 350 cm 17.500 kr

2566003 upp till 623 x 360 cm 19.900 kr

2566004 upp till 650 x 420 cm 22.900 kr

2566005 upp till 725 x 460 cm 26.900 kr

2566006 upp till 737 x 360 cm 22.900 kr

2566007 upp till 800 x 400 cm 26.500 kr

2566008 upp till 855 x 500 cm 33.500 kr

2566009 upp till 916 x 460 cm 32.900 kr

2566010 upp till 1100 x 550 cm 44.900 kr

Rund

2566011 upp till Ø 360 cm 13.900 kr

2566012 upp till Ø 420 cm 16.900 kr

2566014 upp till Ø 500 cm 21.900 kr

2566016 upp till Ø 600 cm 28.900 kr

2566017 upp till Ø 700 cm 36.900 kr

Säkerhetsskydd* Lamell
Säkerhetsskyddet Lamell är likaså ett mycket stabilt skydd. Det består av 73 mm breda lameller som flyter på 
vattnet. Efter det att lamelltäcket har dragits på över vattenytan fästes det på andra sidan för att kunna garan-
tera säkerheten. Lamellerna finns i färgerna vitt, beige och blått. För romerska, trapetsformade och rätvinkliga 
trappor finns det passande lösningar. Skyddet rullas i regel alltid ut och in på en upprullningsanordning vilken 
kan köpas som komplement. En manuell lösning med vev är möjlig upp till en max poolstorlek på ca 3 x 6 m, 
dock rekommenderas en motor på grund av skyddets vikt.

Säkerhetsskydd* Topp
På Säkerhetsskyddet Topp är presenningen förstärkt med tvärgående aluminium-profiler. Skyddssystemet 
är ändamålsenligt, väl utformat och erbjuder ett prisvärt alternativ bland säkerhetsskydden. Lätt att rulla upp 
tack vare vev med reduktion. Skyddet rullas ut med hjälp av ett dragband. Vid bassängens kortsidor fästs 
presenningen med en spännrem. Presenningen är tillverkad av 550 g/m2 tjock PVC. Den tvärgående balkens 
avstånd uppgår till max 150 cm och mellan tvärbalkarna finns hål för regnvatten. Poolskyddet Topp finns för 
upp till en max poolstorlek på 5,5 x 11 m. Möjliga färgkombinationer över-/undersida är blå-beige, grön-beige, 
mandel-beige, beige-beige. 



Poolskydd Extra
Poolskyddet Extra är den mest prisvärda lösningen för alla nedsänkta pooler. Det spänns med gummiband 
längs sidorna. Dessa gummiband är monterade med avstånd på ca 50 cm och hakas i i de skruvar som finns 
nedsänkta på sidorna. Presenningen är av PVC med en tjocklek på 440 g/m2. Hål för regnvatten finns. Pool-
skydd Extra finns i blått, grått eller transparent. Alternativt finns det i glesväv samt extra lackat. Priser nedan  
är för blå och grå, alternativa utföringar på förfrågan.

Poolskydd Standard
Poolskyddet Standard är ämnat för ovanmarkspooer eller delvis nedsänkta pooler. Det träs över bassäng-
kanten,dras åt och linan fixeras med hjälp av ett spännlås. Den skogsgröna presenningen med vävstruktur 
består av PVC med 75 g/m2 tjocklek. Poolskydd Standard kan även användas som vinterskydd. 

Art. Nr. Mått (L x B) Rek. kons. pris

Åttaform och Oval

2565001 upp till 490 x 300 cm 5.790 kr

2565002 upp till 540 x 350 cm 7.190 kr

2565003 upp till 623 x 360 cm 8.190 kr

2565004 upp till 650 x 420 cm 9.790 kr

2565005 upp till 725 x 460 cm 11.900 kr

2565006 upp till 737 x 360 cm 9.690 kr

2565007 upp till 800 x 400 cm 11.500 kr

2565008 upp till 855 x 500 cm 14.900 kr

2565009 upp till 916 x 960 cm 14.500 kr

2565010 upp till 1100 x 550 cm 19.900 kr

Rund 

2565011 upp till Ø 360 cm 5.290 kr

2565012 upp till Ø 420 cm 6.690 kr

2565014 upp till Ø 500 cm 8.900 kr

2565016 upp till Ø 600 cm 12.500 kr

2565017 upp till Ø 700 cm 16.900 kr

Art. Nr. Mått (L x B) Rek. kons. pris

Åttaform och Oval

M84228 upp till 540 x 350 cm 1.590 kr

2500645 upp till 610 x 375 cm 1.890 kr

M84222 upp till 650 x 420 cm 1.690 kr

501540013 upp till 725 x 460 cm 1.990 kr

501540039 upp till 855 x 500 cm 2.890 kr

Rund

2500641 upp till Ø 350 / 360 cm 690 kr

501540002 upp till Ø 420 cm 990 kr

2500643 upp till Ø 450 / 460 cm 1.190 kr

501540003 upp till Ø 500 cm 1.590 kr

2500644 upp till Ø 550 cm 1.790 kr

501540004 upp till Ø 600 cm 1.990 kr

501540005 upp till Ø 700 cm 2.190 kr
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Upprullningsenhet för termofolie
Teleskopisk fixtur att rulla ut och in. Komplettset inkl. fixeringsmaterial och en Safety Catch, som förhindrar att 
det redan upprullade foliet rullas av igen. Utan termofolie. Fötter av rostfritt stål, teleskopstång av anodisert 
aluminium. 

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

2500711 fast 370 - 540 cm 4.790 kr

2500721 mobil 370 - 540 cm 4.690 kr

Termofolie

Art. Nr. Mått (L x B) Tjocklek Rek. kons. pris

Åttaform 

P84315 540 x 350 cm 230 μ 1.490 kr

P84317 650 x 420 cm 230 μ 1.990 kr

P84318 725 x 460 cm 230 μ 2.490 kr

P84320 855 x 500 cm 230 μ 2.990 kr

Oval

P84314 490 x 300 cm 230 μ 1.490 kr

2500636 610 x 375 cm 230 μ 1.890 kr

P84316 623 x 360 cm 230 μ 1.890 kr

P84308 737 x 360 cm 230 μ 1.990 kr

P84309 800 x 400 cm 230 μ 2.390 kr

P84310 916 x 460 cm 230 μ 3.190 kr

P84312 1100 x 550 cm 230 μ 4.290 kr

Rund

2500631 Ø 350 / 360 cm 180 μ 690 kr

501550002 Ø 420 cm 230 μ 890 kr

2500633 Ø 450 / 460 cm 180 μ 990 kr

501550003 Ø 500 cm 230 μ 1.190 kr

2500634 Ø 550 cm 230 μ 1.490 kr

501550004 Ø 600 cm 230 μ 1.690 kr

501550005 Ø 700 cm 230 μ 2.190 kr

Termofolie Standard
Termofoliet Standard flyter på vattnet och isolerar vattnets värme mycket väl tack var dess struktur med  
noppor. Termofoliet är tillverkat av UV-beständigt polyeten. Standardstorlekar finns i blått med en tjocklek  
av 230 μ (Rund form 350/360 cm och 450 cm i 180 μm). Termofoliet läggs alltid med nopporna nedåt mot  
vattenytan. Specialbeställda termofolier har en tjocklek på 400 μ.

Termofolie Special
Termofolie Special har en extra silverfärgad beläggning på undersidan. Detta har en värmande effekt: solstrå-
lar reflekteras och värmer bassängvattnet. Termofoliet blir därmed ännu effektivare. Tjockleken på termofolie 
Special uppgår till 400 μ. 

Art. Nr. Artikelbeskrivning Tjocklek Rek. kons. pris

ingen bild 501550000 Termofolie specialbeställda storlekar 400 μ 140 kr per m²



Kantstenar 
En vacker avslutning på poolen

Kantstenar avrundar poolen elegant. De finns 
för alla bassängformer: raka samt i runda former 
med olika radier. Med hjälp av hörnstenar in-
nerhörn och ytterhörn samt v-stenen kan man 
inrama även en åttaformad bassäng eller bas-
sänger med romerska trappor. 

Tack vare den sandblästrade skrovliga ytan 
är stenarna relativt halksäkra. Stenarna är lätt 
välvda uppåt på den sidan som vetter mot 
poolen. Så kan man förhindra att vattnet rinner 
tillbaka i poolen. Färgen på stenarna är off-
white. Stenarna är 30 cm djupa. 

Art. Nr. Mått (L x B) Rek. kons. pris

Kantstenspaket för pooler med standard storlekar Rektangulär

M33044T 600 x 300 cm  19.900 kr

M33045T 700 x 350 cm 22.900 kr

M33046T 800 x 400 cm  25.900 kr

Åttaform

M30969T Poolmått 540 x 350 cm - 26 rundformiga kantstenar och 2 v-stenar 9.990 kr

M30970T Poolmått 650 x 420 cm - 31 rundformiga kantstenar och 2 v-stenar 10.500 kr

M30967T Poolmått 725 x 460 cm - 32 rundformiga kantstenar och 2 v-stenar 10.900 kr

M30968T Poolmått 855 x 500 cm - 39 rundformiga kantstenar och 2 v-stenar 12.900 kr

Oval

M31360T Poolmått 490 x 300 cm - 8 raka och 20 rundformiga kantstenar 8.390 kr

M31287T Poolmått 623 x 360 cm - 12 raka och 20 rundformiga kantstenar 9.590 kr

M30973T Poolmått 737 x 360 cm - 16 raka och 20 rundformiga kantstenar 10.900 kr

M30974T Poolmått 800 x 400 cm - 16 raka och 20 rundformiga kantstenar 11.500 kr

M30975T Poolmått 916 x 460 cm - 20 raka och 24 rundformiga kantstenar 13.500 kr

M30976T Poolmått 1100 x 550 cm - 22 raka och 30 rundformiga kantstenar 15.500 kr

Rund

M31359T Poolmått Ø 350 cm  - 20 rundformiga kantstenar 5.990 kr

M31362T Poolmått Ø 420 cm - 24 rundformiga kantstenar 7.190 kr

M30978T Poolmått Ø 500 cm - 28 rundformiga kantstenar 8.390 kr

M30979T Poolmått Ø 600 cm - 34 rundformiga kantstenar 9.590 kr

M30980T Poolmått Ø 700 cm - 37 rundformiga kantstenar 10.900 kr

Enkla stenar för specialstorlekar

M31279T Enkle kantstenar, rak sten, 50 cm bred 269 kr

M84011T Enkle kantstenar, radie 175 cm 329 kr

M84012T Enkle kantstenar, radie 150 cm 329 kr

M84022T Enkle kantstenar, radie 180 cm 329 kr

M84013T Enkle kantstenar, radie 200 cm 269 kr

M84021T Enkle kantstenar, radie 210 cm 269 kr

M84014T Enkle kantstenar, radie 230 cm 269 kr

M84016T Enkle kantstenar, radie 275 cm 269 kr

M84018T Enkle kantstenar, radie 350 cm 319 kr
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Botten- och väggrengöring
Städarna

Generellt kan man dela upp bottenrengörare i 
fyra olika kategorier. Det mest eleganta alter-
nativet är automatiska rengörare som arbetar 
oberoende av filtersystemet. De arbetar som 
små robotar och kräver så gott som ingen extra 
arbetsinsats. Våra rengörare är konstruerade för 
stora pooler upp till 12 x 6 m. De utmärker sig 
genom sin enorma rengöringskraft och höga 
filtereffekt. De lämpar sig för alla ytor (för bas-
sänger med kakelplattor finns det för Dolphin 
extra speciella band) och samlar upp till 1 kg 
smuts i filterbehållaren. Båda rengörarna levere-
ras med vagn och de förfogar över PVC borstar. 
Botten- och väggrengöraren Dolphin rengör 
jämte botten även bassängväggarna upp till vat-
tenkanten. Den är robust och rengör bassängen 
snabbt på max 6 timmar. Nitro Robotic Cleaner 
rengör endast delvis väggarna, d.v.s. upp till en 
höjd på ca 40 cm. Den är lätt och enkel att han-
tera tack vare vattenutströmsluckan (när man tar 
ut apparaten ur poolen). 

Ytterligare ett alternativ till bottenrengöringen är 
att ansluta en bottensug till filtersystemet. För 
detta förbinds bottensugen via en slang med 
filtersystemet (t.ex. via bräddavloppet).
Automatiska bottensugen rengör bassängbot-
ten automatiskt, förutsättning är en pump med 

minst 5,5 m³/h effekt. Rengörings-/borstbredden 
uppgår till 25 cm. Genom den ytterst robusta 
konstruktionen och det mekaniska arbetssät-
tet är en lång livslängd garanterad. Genom 
pendelklaffens rörelse sugs smutsen upp utan 
att förorsaka smutsvirvlar. Med modern drivning 
och roterande borstar sparar maskinen mycket 
tid vid bassängrengöringen. Inklusive ca. 10 m 
slang och tillbehör. De manuella bottensugarna 
kan användas från och med en filtereffekt på 3,5 
m³/h. Utöver den manuella bottensugen behö-
ver man en slang för anslutning till filtersystemet 
och teleskopstången (art. nr. 2500019, sid 43). 

Ett prisvärt alternativ för små bassänger eller 
spabad och som är oberoende av filtersystemet 
erbjuder  venturisugen. Venturisugen ansluts till 
en trädgårdsslang. Genom vattentrycket virvlas 
smutset på bassängbotten upp och trycks in i 
smutspåsen.

Likaså lämpad för små bassänger och spabad 
är Quick Pool Cleaner som arbetar med ett ma-
nuellt pumpsystem och på så vis också erbjuder 
ett alternativ oberoende av filtersystemet. Med 
pumpar sugs smutspartiklarna upp från botten 
och samlas i filterpåsen.

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

2500340 Wallscrubber
rengör upp til vattenytan

12.900 kr

2500039 Nitro Robotic Cleaner 8.990 kr

2500038 Robokleen 5.490 kr

2500036 Automatisk bottensug 2.990 kr

2500031 Bottensug tung med sidoborstar
för teleskopstång (manuell)

199 kr

2500033 Oval bottensug
för teleskopstång (manuell)

99 kr

ingen bild
2500037 Trekantig bottensug

tung med borstar, för teleskopstång (manuell)

179 kr



2500034 Venturisug 159 kr

502010499 Quick Pool Cleaner 649 kr

ingen bild 2600016 Extra handtag för bottensug inkl. stift 49 kr

ingen bild 2600017 Extrastift till bottensug - 3 pack 19 kr

Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

Tillbehörsset

2500656 Stort tillbehörsset: bottensug,  
6 m sugslang, borste och ytvattenhåv

799 kr

2500650 Litet tillbehörsset: borste 
ytvattenhåv, teleskåpstång och venturisug

299 kr

Ytvattenhåvar

2500040 Ytvattenhåv, passar till teleskopstång 59 kr

2500041 Ytvattenhåv med aluminiumram, passar till teleskopstång 229 kr

2500042 Ytvattenhåv med skrapkant, passar till teleskopstång 119 kr

2500023 Ytvattenhåv med aluminiumstång 99 kr

Bottenhåvar

2500045 Bottenhåv, passar till teleskopstång 119 kr

2500047 Bottenhåv med skrapkant, passar till teleskopstång 189 kr

Borstar 

2500050 Borste 30 cm, passar till teleskopstång 59 kr

2500052 Borste 45 cm, passar till teleskopstång 89 kr

2500053
Borste 45 cm med aluförstärkning,  
passar till teleskopstång

159 kr

2500051 Hörnborste, passar till teleskopstång 79 kr

Rengöringstillbehör, slangar,  
termometer och reparationsset
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Art. Nr. Artikelbeskrivning Rek. kons. pris

2500079 Kantrengöringssvamp, passar till teleskopstång 49 kr

Teleskopstänger 

2500019 Teleskopstång 3-delad, 120 / 360 cm 199 kr

2500020 Teleskopstång 2-delad, 180 / 360 cm 279 kr

2500022 Teleskopstång 2-delad, 240 / 480 cm 299 kr

Poolslangar

2500061 Poolslang 6 m, Ø 38mm 299 kr

2500065 Poolslang 9 m, Ø 38mm 449 kr

511035043 Poolslang 12 m, Ø 38mm 549 kr

2500062 Poolslang 30 m, Ø 38mm 1.190 kr

2500066 Poolslang 100,5 m, Ø 38mm 3.590 kr

2500068 Poolslang 6 m, Ø 32mm 249 kr

2500063 Poolslang 30 m, Ø 32mm 1.090 kr

Termometer   

2500005 Termometer liten med snöre 39 kr

2500006 Termometer liten med bojring 49 kr

2500018 Roliga figurtermometrar display 
Krabba, tropisk fisk, sjöhäst, bläckfisk

79 kr

Reparationsset

2500010 Undervattensreparationsset med lim och folie 49 kr
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