
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 24. 
Dette er ikke en del af sættet.
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Eksklusiv 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 med indløbsdyse og returdyse
• Stige i rustfrit stål
• Tilslutningstilbehør
• Indeholder IKKE kantfliser 

• 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

Poolsæt - rund 
indeholder

Poolsæt - oval 
indeholder

Filteranlæg FilteranlægPool liner Pool linerSkimmer SkimmerSand SandSlange Slange

Eksklusiv Pool - rund (med rustfri stige)

Balearen Rund
Ø 5,00 x 1,50 m
28,0 m3

Blå
Filteranlæg: 8 m3/h (SF 142)
Varenr.: 503010611

Pools uden tilbehør
Varenr.: 501010130

Pools uden tilbehør
Varenr.: 501010248

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.

Vores højkvalitets eksklusiv ovalformede pools er beregnet 
til nedgravning. Støtte mure og betonarbejde (bund og 
runding) udføres iflg. installationsvejledningen.
Det er nødvendigt at stille poolen på en blød bundbeskyt-
telse. Se side 24. Denne er ikke en del af sættet

Eksklusiv Pool - oval (med rustfri stige)

Florida Oval
7,00 x 3,50 x 1,50 m
31,0 m3

Blå
Filteranlæg: 8 m3/h (SF 142)
Varenr.: 503010270

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.

Summer Fun 2021

Ønsker man en permanent pool der skal være nedgravet, 
er vores Eksklusiv Pools den rigtige løsning. Vores 
Eksklusiv Pools er i høj kvalitet med en ekstra kraftig 
galvaniseret stålvæg, der er lakeret og plastbelagt.  

Alle vores Eksklusive Pools leveres normalt med stor til-
behørpakke. Kan dog også bestilles uden poolsæt (dvs. 
kun stålramme og liner) - se seperat varenr.


