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Masser af badesjov  
- i alle prisklasser

“Summer Fun” produkterne har i mere end 25 år stået for kvalitet i for-
skellige prisklasser. Vi har løbende videreudviklet vores produkter - og 
har i dag alt lige fra prisvenlige familiepools til højkvalitets designer-
pools, samt et stort  sortiment af pooltilbehør.

Vi udvikler og producerer ikke kun på vores fabrik i Tyskland, men også 
i mange andre europæiske lande. Vi producerer selv langt de fleste af 
vores pools, tekniske produkter, tilbehør samt filteranlæg. 

Træd ind i den spændende produktverden fra Summer Fun - og få  næste 
sommer i Jeres eget private badeparadis.

www.summer-fun.dk





Swimmingpools
Valget er dit: Det store sortiment fra Summer Fun 
giver dig mulighed for at vælge lige netop din favorit 
swimmingpool. Her er virkelig noget for enhver 
smag og pengepung.

Tilbehør & Teknik
Ekstra udstyr og tilbehør, der gir dig maksimal glæde 
af din pool.

6 Standard Pools
 Prisvenlige fritstående pools.

8 Basis Pools
 Prisvenlige pools. Fritstående eller nedgravet.

10 “Træ”- look Pools
 Stålpools med særpræg.

12 Eksklusive Pools 
 Nedgravet.

15 Luksus Styropor Pools
 Et poolsystem til nedgravning der består af  
 isolerende styropor blokke.

17 Sandfilteranlæg

20 Varmepumper

21 Pool covers

22 Bundbeskyttelse

23 Stiger

24 Havebrusere

25 Svømmetræner

26 Lys

27 Bundsuger

28 Tilbehør
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Vores standard pool serie er kendetegnet ved det flotte 
antracitgrå design. For en overskuelig investering får 
du en kvalitets swimmingpool, som også passer i små 
haver. De komplette poolsæt er sammensat med henblik 
på at sikre en konkurrencedygtig pris for en komplet 
kvalitets pool.

Poolen skal stå på en bundbeskyttelse for at  beskytte 
mod skader, Denne er IKKE en del af sættet, men 
 bestilles separat (side 22).

Standard rund pool (med sikkerhedsstige)

Pool sæt Vare nr. Størrelse Volumen Filter anlæg Stålvæg Folie

Mauritius
Antracit

M96140 Ø 3,00 x 1,20 m 8 m3 3 m3/h  
Sandfilteranlæg

0,4 mm,  
antracit

0,3 mm sand

Arizona 
Antracit

M97068 Ø 3,50 x 0,90 m 8 m3 Patronfilter 0,3 mm,  
antracit

0,2 mm sand

Arizona 
Hvid

503010355S Ø 3,50 x 0,90 m 8 m3 Patronfilter 0,3 mm,  
hvid

0,2 mm blå

Acapulco 
Antracit

M97069 Ø 4,50 x 0,90 m 12,5 m3 Patronfilter 0,3 mm,  
antracit

0,2 mm sand

Acapulco 
Hvid

503010356S Ø 4,50 x 0,90 m 12,5 m3 Patronfilter 0,3 mm,  
hvid

0,2 mm blå

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel.
2 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner

Standard Pools 
- holdbar og prisvenlig
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• Antracit/Hvid stålvæg 0,3 mm 

• PVC-liner 0,2/0,3 mm sand/blåfarvet frostbestandig 
 og UV stabiliseret

• Top og bund ramme i kunststof 

• Filteranlæg 

• Sikkerhedsstige 

• Montage- og betjeningsvejledning 

1,2 m

Standard Poolsæt indeholder

Pools & tilbehør 2020  7

Sandfilteranlæg SF128
4 m3/h - se side 18

Kvartssand 25 kg 
0,4 - 0,8 mm - se side 18

Hænge skimmer med slange 

Disse produkter passer til: Arizona, Acapulco og andre 
pools med patronfilteranlæg

Opgrader med et sandfilteranlæg

0,9 m



Den midterste prisklasse af vores stålpools giver dig 
mange fordele. Du får en swimmingpool med sandfilter-
anlæg og indbygget skimmer. Der er udstanset plads 
i stålvæggen til skimmer og indløbsdyse. Den tykkere 
folie (0,4 mm) er mere holdbar, og passer nøjagtig til 
poolen.

Vores Basic Pool kan nedgraves hvis det ønskes (med 
betonfyldning – se vejledning).

Basic stålpool rund eller 8-tals (med med sikkerhedsstige)

Pool sæt Vare nr. Størrelse Farve Volumen Filter anlæg

Basic rund M97070 Ø 3,50 x 1,20 m Antracit/Blå 11,0 m3 4 m3/h (SF128)

Basic rund M97071 Ø 4,50 x 1,20 m Antracit/Blå 18,0 m3 4 m3/h (SF128)

Basic 8-tal M96043 5,40 x 3,50 x 1,20 m Antracit/Blå 18,0 m3 4 m3/h (SF128)

Basic 8-tal M96044 6,50 x 4,20 x 1,20 m Antracit/Blå 27,0 m3 4 m3/h (SF128)

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel.  
4 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.

Basic Pool 
- holdbar og prisvenlig
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• Antracit stålvæg  0,4 mm -  
 galvaniseret, med beskyttelses- 
 belægning og desuden plastbelagt 
 på ydersiden

• PVC-liner 0,4 mm blåfarvet, UV-   
 stabiliseret, frostbestandig med kile 
 for let  montering

• Top og bund ramme i kunststof.

• Sandfilteranlæg af høj kvalitet  
 inklusiv sand

• Indbygget skimmer med indløbsdyse

• Tilslutningstilbehør

• Sikkerhedsstige

Basic stålpool sæt indeholder
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Dekorative pools med “Træ” look
Træ look pools er eksklusive fritstående pools. 
 Konstruktionen er så kraftig at det anbefales at den 
stilles på en stabil betonplade – andet jordarbejde er 
ikke nødvendigt.

På grund af konstruktionen er poolen meget holdbar, og 
med den korrekte nedlukning også egnet til at stå ude 

om vinteren. Den 0,45 mm tykke stålvæg er galvaniseret 
og derefter overtrukket med dekorativt træ-look. Den 
indvendige folie er blåfarvet og 0,3 mm tyk (rund) eller 
0,4 mm (oval). Det er nødvendigt at stille poolen på en 
blød bundbeskyttelse – se side 22. Denne er ikke en del 
af sættet.

Stålpools med særpræg 
“Træ” look

• Stålramme 0,45 mm, galvaniseret

• PVC liner 0,3/0,4 mm

• ca. 15 cm bred håndliste

• ca. 12 cm brede lodrette stivere

• Sandfilteranlæg inklusive sand

• Indbygnings skimmer sæt med 
 indløbsdyse

• Sikkerhedsstige

• Tilslutningstilbehør

Pool sættet indeholder
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“Træ” look Pool med sikkerhedsstige

Pool sæt Vare nr. Størrelse Volumen Filteranlæg

Rhodos Rund Pool SETR460H Ø 4,60 x 1,20 m 19,0 m3 4 m3/h (SF 128)

Ravenna Oval Pool SETOV610H 6,10 x 3,75 x 1,32 m  23,5 m3 6 m3/h (SF 133)

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel.
2 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner
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Pools med en dybde på 1,50 m skal af sikkerheds-
mæssige grunde altid være nedgravet.
Poolen skal stå på en støbt betonplade, med en blød 
bundbeskyttelse. Se side 22. Dette er ikke en del af 
sættet.

Alle vores Eksklusive Pools leveres med stor tilbehørs-
pakke.

Eksklusiv Pool - rund

Pool sæt Størrelse Vare nr. Sandfilteranlæg  
inkl. sand

Volumen

Baltimore Rund Ø 4,20 x 1,50 m 503010547  6 m3/h (SF 133) 19,0 m3

Balearen Rund Ø 5,00 x 1,50 m 503010611  8 m3/h (SF 142) 28,0 m3

Costa Rica 8-tals 7,25 x 4,60 x 1,5 m 503010980 11 m3/h (SF 152) 39,0 m3

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel.
6 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner

Eksklusive Pools 
- til nedgravning
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• Stålvæg på hele 0,8 mm tykkelse,  
 galvaniseret – lakeret og plastbelagt.

• Kvalitets pool liner 0,6 mm blå UV  
 stabiliseret.

• Let installation med aluminium  
 plug-in profiler.

• Bundskinne og kombi-håndtag  
 i plast.

• Sandfilteranlæg  inklusiv sand

• Indbygnings skimmer sæt med  
 indløbsdyse og returdyse

• Stige i rustfrit stål

• Tilslutningstilbehør

• Indeholder IKKE kantfliser 

Pool sættet indeholder
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Vores højkvalitets eksklusiv ovalformede pools er 
beregnet til nedgravning. Støttemure og betonarbejde 
(bund og runding) udføres iflg. installationsvejledningen.

Det er nødvendigt at stille poolen på en blød bundbe-
skyttelse. Se side 22. Denne er ikke en del af sættet

Eksklusiv Pool - Oval

Pool sæt Vare nr. Størrelse Filter anlæg Volumen

Fidschi Oval 503010310 6,00 x 3,20 x 1,50 m 6 m3/h (SF 133) 24,0 m3

Florida Oval 503010270 7,00 x 3,50 x 1,50 m 8 m3/h (SF 142) 31,0 m3

Flamingo Oval 503010290 8,00 x 4,20 x 1,50 m 11 m3/h (SF 152) 41,0 m3

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel.
6 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner

Eksklusive Pools
- til nedgravning

• Stålvæg på hele 0,8 mm tykkelse, galvaniseret 
 – lakeret og plastbelagt.

• Kvalitets pool liner 0,6 mm blå UV stabiliseret.

• Let installation med aluminium plug-in profiler.

• Bundskinne og kombi-håndtag i plast.

• Sandfilteranlæg  inklusiv sand

• Indbygnings skimmer sæt med indløbsdyse  
 og returdyse

• Stige i rustfrit stål

• Tilslutningstilbehør

EKSKLUSIV OVAL Pool sæt indeholder
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Et poolsystem til nedgravning der består af isolerende 
styropor blokke som fyldes med beton. Styropor blokkene 
giver en optimal termisk isolering med en k-værdi fra 0,29. 
Poolen skal stå på et armeret betonfundament. 

Der er 2 Styropor Pool varianter: 
1. Plus-version: polystyrenhårdhed P25
2. Luksusudgave: polystyrenhårdhed P30
Fordel i forhold til P25:
• større hårdhed: 30 kg / m2

• lettere poolinstallation

Styropor Pool Plus P25 med stige i rustfrit stål

Styropor Pool Luksus P30 med stige i rustfrit stål

Styropor Pool Luksus P30 med romersk trappe

Pool sæt Vare nr. Størrelse Volumen Filter anlæg

LISSABON Plus 50202 6,00 x 3,00 x 1,50 m 25,0 m3 8 m3/h (SF 142)

Andre størrelser kan leveres på forespørgsel.

Pool sæt Vare nr. Størrelse Volumen Filter anlæg

LONDON Luksus 50106 8,00 x 4,00 x 1,50 m 45,0 m3 11 m3/h (SF 152)

Andre størrelser kan leveres på forespørgsel.

Pool sæt Vare nr. Størrelse Volumen Filter anlæg

LISSABON Luksus 50122 6,00 x 3,00 x 1,50 m 25,0 m3 8 m3/h (SF 142)

LUGANO Luksus 50124 7,00 x 3,50 x 1,50 m 34,0 m3 8 m3/h (SF 142)

LONDON Luksus 50126 8,00 x 4,00 x 1,50 m 45,0 m3 11 m3/h (SF 152)

Andre størrelser kan leveres på forespørgsel.

Luksus Styropor Pools 
- elegant og holdbar



• Styropor Blokke P25 hårdhed inkl. endeafslutninger

• Blok størrelse: 1000 x 250 x 250 mm

• 0,8 mm kvalitets Liner med kile for let montering 
 i alu skinne

• Beskyttelsesdug med klæber til sider og bund

• Indbygningsskimmer

• 4 indløbsdyser, bundafløb og stige

• Sandfilteranlæg 8 m3/h

• Rør, pvc rengøring og klæber  

• Styropor Blokke P30 hårdhed inkl. endeafslutninger

• Blok størrelse: 1000 x 250 x 250 mm

• 0,8 mm kvalitets Liner med kile for let montering 
 i alu skinne

• Beskyttelsesdug med klæber til sider og bund

• Indbygningsskimmer

• 4 indløbsdyser, bundafløb og stige eller romersk 
 trappe

• Sandfilteranlæg 8 eller 11 m3/h

• Rør, pvc rengøring og klæber 

Styropor Pool sæt Plus P25 
indeholder

Styropor Pool sæt Luksus P30 
indeholder
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En investering, der under alle omstændigheder lønner sig: 
Filtersystemet er hjertet i din pool, og er medvirkende til at 
sikre, at din pool har rent og klart vand. Sammenlignet med 
patronfilteranlæg giver et sandfilteranlæg dig den bedst 
mulige filtereffekt og dermed optimal vandkvalitet. Det er 
vigtigt ikke at købe sandfilteranlægget for lille.

Tommelfingerregel for beregning af korrekt filteranlæg
Pool størrelse (m3 ) x 1,5-2,0 : 8 timer = nødvendig 
pumpe kapacitet

Eksempel for pool med 12,5 m3:
12,5 m3 x 1,5 (til 2,0): 8 timer= 2,3 m3/time > SF 122

Inden køb af sandfilteranlæg bør dette overvejes
• Overvejer du, at købe en varmepumpe til at opvarme 
 poolen vælges nummeret større sandfilteranlæg.

• Automatisk bundsuger kan kræve større sandfilter 
 anlæg.

• Sandfilteranlæg installeres minimum 3 m fra poolen.

• Hvis dit sandfilteranlæg står over vandniveau bør der  
 installeres en kontraventil mellem skimmer og sand- 
 filteranlæg, så vandet ikke løber baglæns til poolen  
 når pumpen slukkes.

Alle sandfilteranlæg er monteret med en kvalitets 6-vejs ventil  der har følgende funktioner

Filter I denne indstilling bliver vandet filtreret  gennem sandet og 
kommer tilbage til poolen

Efterskyl Denne indstilling anvendes efter retur skylning i 20 sek.

Cirkulation Vandet cirkuleres udenom filteranlægget.

Tømning Vandet pumpes direkte til kloak herved kan f.eks. kraftig 
forurening suges væk fra bunden

Luk Filteranlægget er afspærret. Må kun anvendes når 
 pumpen er slukket

Retur skyl Vandet pumpes nedefra og op gennem filteret for at fjerne 
snavs som skylles til kloak.

Sandfilteranlæg 
- forbedret vandkvalitet
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Sandfilteranlæg SF 128 Sandfilteranlæg SF 133

Anbefalet pool størrelse til 20 m3

Vare nr. 502010478

Beholder, diameter 250 mm

6 - vejs ventil inkl.

Manometer -

Pumpe Med forfilter

Pumpekapacitet ca. 4,0 m3/h

Effekt 360 W

Udgangseffekt 180 W

Mængde af filter sand 
(Bestilles seperat)

10 kg

Ydermål 500 x 330 x 560 mm

Spænding 230 V / 50 Hz,

Anbefalet pool størrelse til 30 m3

Vare nr. 502010479

Beholder, diameter 300 mm

6 - vejs ventil inkl.

Manometer -

Pumpe Med forfilter

Pumpekapacitet ca. 6,0 m3/h

Effekt 450 W

Udgangseffekt 250 W

Mængde af filter sand 
(Bestilles seperat)

25 kg

Ydermål 500 x 500 x 640 mm

Spænding 230 V / 50 Hz,
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Forfilter
Rør og forfilter skal være helt vandfyldte da pumpen ikke er selvsugende. Fyld forfilteret med vand inden pumpen 
startes. Sæt evt. Multiport på recirkulation for mindre modstand.

Sandfilteranlæg SF 152 Sandfilteranlæg SF 500

Anbefalet pool størrelse til 60 m3

Vare nr. 502010492

Beholder, diameter 500 mm

6 - vejs ventil inkl.

Manometer inkl.

Pumpe Med forfilter

Pumpekapacitet ca. 11,0 m3/h

Effekt 690 W

Udgangseffekt 450 W

Mængde af filter sand  
(Bestilles seperat)

75 kg

Ydermål 750 x 600 x 1000 mm

Spænding 230 V / 50 Hz,

Anbefalet pool størrelse til 60 m3

Vare nr. 2260035

Beholder, diameter 500 mm

6 - vejs ventil inkl.

Manometer inkl.

Pumpe Med forfilter

Pumpekapacitet ca. 11,0 m3/h

Effekt 690 W

Udgangseffekt 450 W

Mængde af filter sand 
(Bestilles seperat)

75 kg

Ydermål 825 x 765 x 995 mm

Spænding 230 V / 50 Hz,

Filtermateriale

Vare nr. Beskrivelse

2100026SF Filter Cubes
Det nye filtermateriale er lavet af polyester. Velegnet 
til allergikere, indeholder ingen kemiske tilsætnings-
stoffer, miljøvenligt, ingen blokering i filteret samt større 
absorbtionsområde.
320 g Filter Cubes svarer til 25 kg kvartssand eller 20 kg 
glas sand.
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Vare nr. Beskrivelse

106634 Smart varmepumpe Plug & Play 2,4 kW varmeydelse - 
varmepumpe til pools op til 10 m3- tilslutnings klar og 
prisvenlig.

Så nemt er det:
1. 38 mm slange tilsluttes pool
2. RCD sikkerhedsstik sættes i stikkontakten
3. Tænd filterpumpen

Med en varmepumpe får du en billig og effektiv opvarmning af din pool så du kan åbne poolen tidligere på foråret og 
forlænge badesæsonen til glæde for hele familien. Varmepumpen udnytter varmeenergien fra den omgivende luft så 
du kan opretholde en god badetemperatur i pools på op til 50 m3 vandindhold.

Varmepumper 
- smart & økonomisk

Smart Varmepumpe

Varmepumpe

Vare nr. Beskrivelse

104269 Funktioner: Let installation og betjening,  Anti-korrosions 
titanium varmevekslere, lyd løse kompressorer, op til 20% 
højere  effektivitet end konventionelle systemer, elektrisk 
kontrolpanel til effektiv og sikker betjening inkl. 15 m 
tilslutningskabel, fejl koder med beskrivelse, Miljøvenlig 
kølevæske R407c.  
Det optimale ydelsesområde er mellem 10 ° C og 35 ° 
C, fremstillet i henhold til ISO 9001-standarden. 4,5 kW 
varmeydelse for pools op til ca. 20 m3

104274 Samme som 104269 dog med varme ydelse på 10kW,  
for pools mellem 30 - 50 m3



Det uundværlige tilbehør til enhver swimmingpool. Beskytter din pool mod forurening og afkøling.

Det uundværlige tilbehør til enhver swimmingpool. Beskytter din pool mod forurening og afkøling.

Pool covers
Standard Sommer Poolcovers til rund Pool

Termo-covers til rund Pool

Vare nr. Størrelse

501530009 Ø 3,50 - 3,60 m

501530008 Ø 4,50 - 4,60 m

Vare nr. Størrelse

501550034 Ø 3,00 m

501550050 Ø 3,50 m

501550002 Ø 4,20 m

501550051 Ø 4,50 m

501550039 Ø 4,60 m

501550003 Ø 5,00 m
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Anbefales til alle stålpools både fritstående og nedgravede modeller

Bundbeskyttelse standard 1,5 mm 
Bundbeskyttelse Extra 2,5 mm 
(2 m baner)

Pool form Vare nr. Størrelse

Rund 501610000 Ø 3,00-4,60

Andre størrelser kan leveres på forespørgsel.

Pool form Vare nr. Størrelse

Rund 501610001A Ø 3,00 - 3,60 m

Rund 501610002A Ø 4,00 - 4,20 m

Rund 501610029A Ø 4,50 - 4,60 m

Rund 501610003A Ø 5,00 m

Oval 501610007A 5,25 x 3,20 m

Rund 501610004A Ø 6,00 m

Oval 501610013A 6,00 x 3,20 m

8-tal 501610008A 6,25 x 3,60 m

Oval 501610014A 7,00 x 3,50 m

8-tal 501610009A 7,25 x 4,60 m

Oval 501610015A 8,00 x 4,20 m

Andre størrelser kan leveres på forespørgsel.

Bundbeskyttelse



Stiger

Vare nr. Variant pool Højde

58330 Fritstående 0,90 m

502020003 Fritstående 1,20 m

502020004 Fritstående 1,50 m

Sikkerhedsstige med aftagelig ydre del, så børn ikke selv kan klatre alene op i poolen. 
Lastkapacitet op til ca. 150 kg

Sikkerhedsstige i rustfrit stål - til fritstående pool

58330 502020003 502020004

Pools & tilbehør 2020  23



24  Pools & tilbehør 2020

Før du hopper i poolens forfriskende vand, bør du først tage et brusebad så der ikke tilføres for meget snavs til poolen. 
Derfor installeres Solar havebruser tæt ved poolen. Så kan du nyde et varmt bad – næsten helt gratis fordi vandet er 
opvarmet af solen.  

Solar havebruser 

Solar havebruser 
2-delt

Vare nr. Beskrivelse

502010150 Vandtank 20 liter
Koldt/varmt vand-
regulering
Højde ca. 230 cm

Delbar Solar have-
bruser - let at trans-
portere samt pakke 
væk for vinter

Solar havebruser 
Delux

Vare nr. Beskrivelse

2400025 Vandtank 18 liter
Blandingsbatteri 
Højde ca. 210 cm

Lækker Solar have-
bruser i rustfrit 
stål med glas front 
og stort justerbar 
brusehoved

Solar havebruser 
Silver Delux

Vare nr. Beskrivelse

2400022 Vandtank 40 liter
Koldt/varmt vand-
regulering
Højde ca. 226 cm.

Flot design med 
fodbad
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Med vores kraftfulde modstrømsanlæg (svømmetræner) bliver din pool til et spændende træningsredskab. Anlægget 
er også velegnet til eftermontering i eksisterende svømmebassiner.

Træn i din pool

Modstrømsanlæg

Vare nr. Beskrivelse

2500200 Badu Jet
Dette modstrømsanlæg gør det muligt selv i en lille pool 
at få en effektiv svømme træning. Samtidig giver  anlægget 
fremragende massageeffekt med luftbobler. Kraftig 
pumpe med ca. 21 m3/h vandflow. Klar til tilslutning og 
let montering.
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Undervandslys Vare nr. Beskrivelse

501010331 LED-Undervandslys (1 projektør)
Beregnet til indbygning i stålpool eller styropor pool. Sættet inde-
holder ø240 projektør med 270 LED, 400 lumen, 18 W/12 Volt, Trafo, 
Fjernbetjening, kabelsamlingsdåse, væggennemføring.

502010332 LED-Undervandslys (2 projektører)
Samme som ovenstående sæt men med 2 projektører.

502010189 Hængende undervandslys - 75 W
Undervandslys til eftermontering på alle stål pools.
Inkl. transformer, leveres med  fire farvediske:
Blå, grøn, gul og rød.

502010201 LED-undervands lysshow
Den flydende lyskugle skaber et farverigt lysshow i din pool. 7 forskel-
lige farvekombinationer af 3 farver (grøn, blå, rød). 4 lysdioder oplyser 
en pool på Ø ≤ 3 m. Lysintensitet afhænger af poolstørrelse, vand-
kvalitet og tid på dagen. I større pools anvendes flere flydende lyskugler. 
Vandtæt PVC-hus (B x H: 14 x 12 cm). Batterier medfølger ikke (3x AA)

Uanset om du har brug for lys omkring eller i poolen har Summer Fun en  god løsning. På den måde kan du skabe dit 
private bade paradis. 

Pool lys - flydende, 
hængende eller indbygget

Undervandslys til Pool
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Disse støvsuger føres rundt på bunden af poolen ved hjælp af en teleskopstang og er enten tilsluttet filteranlæg, 
haveslange eller strøm.

Bundsuger - manuel

Vare nr. Beskrivelse

477211 Pool Blaster Spa Vac
Benytter 4 C batterier (medfølger ikke) 1,5 times drift. 
 Teleskopstang 1,5 m sugebredde ca. 8 cm, vaskbar filter pose

502010502 Bundsuger sæt duo
2 bundsugerbørster (bund og hjørne) Snavs pose. 
 Beregnet til teleskopstang. Kan også  anvendes med 
vandslange.

502010504 Basic Pool rengøringssæt
Bundsugerbørste med sidebørster, bundnet, teleskop-
stang og slange.

477214 Pool Blaster Catfish
Akku, genopladeligt batteri, driftstid ca. 45 min. hånd-
holdt eller med teleskopstang, sugebredde ca. 20 cm, 
vaskbar filterpose.
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Bassinbørster & svampe Vare nr. Beskrivelse

502010506 Bassinbørste lang bøjet

502010865 Bassinbørste 25 cm

502010864 Bassinbørste til  hjørner - til tele-
skopstang

502010740SF Rengøringssvamp med håndtag

502010702 Rengøringssvampe 2 stk.

Bundsuger & Teleskopstænger Vare nr. Beskrivelse

511035045 Bundsugerslange
Ø 32mm x 6,6 m

511035042 Bundsugerslange 
Ø 38mm x 6,0 m

502010507 Bundsugerbørste ekstra

502010509 Bundsuger børste standard

502010870 ALU-Teleskopstang (1,20 - 3,60 m) 
3-delt

511000008 Udskifteligt håndtag der bruges 
til bundsugerbørste (til teleskop-
stang)
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Net Vare nr. Beskrivelse

502010880 Overfladenet

502010881 Bundnet

502010882 Standard - bladnet med stang 1,3 
m

Termometer Vare nr. Beskrivelse

502010820 Termometer  
Standard

502010819 Termometer Basic

502010811 Termometer  
Rustfrit stål 

502010821 Luksus termometer „Neptun“

502010827 Digital termometer trådløst 25 m  
rækkevidde
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Spa tilbehør Vare nr. Beskrivelse

477211PS Spa Vacuum
Batteridrevet bundsuger. Suger 
nemt og hurtigt snavs væk fra 
bunden.

2810105PS Spa Bar
Praktisk holder for drikkevarer og 
snacks

2800103PS Spa Disc
Fjerner olie og fedt fra vandover-
fladen.

2800102PS Spa Vand børste
Praktisk børste til rengøring af 
patronfilter.

For at lette renholdelse af dit Spabad anbefaler vi  nedenstående tilbehør. 
For at sikre vandkvaliteten henviser vi til vores  Scandinavian SpaCare Program. 

Praktisk tilbehør til dit Spabad

Filter & tabletflydere Vare nr. Beskrivelse

502010323 Filternet til skimmerkurv (3-pak)
Opsamler snavs og reducerer kemi 
behov

502010242 Patronfilter til stålpools

502010809 Chlor dosering
Tabletflyder til 20 g tabletter

502010810 Chlor dosering 
Tabletflyder til 200 g tabletter



HVEM ER WENDT & SØRENSEN A/S?

Wendt & Sørensen er et ingeniørfirma som har  eksisteret 
siden 1971. Firmaet er nordens største producent af 
kemiprodukter til private Pool og Spabade, og har 
Nordeuropas største lager af biocider til private pools.

Wendt & Sørensen er markedsleder af Pool & Spa kemi 
i Skandinavien, både i den professionelle sektor men 
også i feriehusudlejningsbranchen. Det er primært 
Wendt & Sørensens produkter der anvendes i alle 
 feriehuse for at sikre hygiejnen i Pool og Spabade. 
Det er ligeledes Wendt & Sørensen der underviser og 
eksaminerer servicemedarbejdere.

Når det kommer til offentlige svømmehaller fungerer 
firmaet som rådgiver til konstruktører.

Virksomheden har udviklet sig fra udelukkende, at 
være orienteret mod det danske marked, til i dag at 

betjene kunder i hele Nordeuropa, men med fokus på 
Skandinavien. 

Når du handler med Wendt & Sørensen, handler du med 
en solid leverandør, der 7 år i træk er kåret som AAA. 

Jeres sikkerhed for:
• Kvalitetsprodukter
• Leveringsgaranti
• Opdateret viden indenfor regler og krav  
  i industrien
• Kvalificeret kundeservice 
• Uddannelse og certificering
• Nye produktkoncepter der sikrer meromsætning
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