
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. Poolen skal stå på en bundbeskyt-
telse for at beskytte mod skader. Denne er IKKE en del 
af sættet, men bestilles separat. 
Vores Basic Pools kan også nedgraves hvis det ønskes 
(med betonfyldning – se vejledning).
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• Antracit stålvæg 0,4 mm galvaniseret, med beskyttelsesbelægning 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 inklusiv sand
• Indbygget skimmer med indløbsdyse
• Tilslutningstilbehør
• Sikkerhedsstige 1,2m (kan afvige fra foto)

Basic Poolsæt 
 indeholder

Summer Fun 2022

Basic Pools 
- galvaniseret og holdbar

Basic stålpool - rund 
(med sikkerhedsstige)

Basic stålpool - 8-tal 
(med sikkerhedsstige)

Basic rund
Ø 3,50 x 1,20 m
11,0 m3

Antracit
Filteranlæg: 4 m3/h
Varenr.: M97070

Basic rund
Ø 4,50 x 1,20 m
18,0 m3

Antracit
Filteranlæg: 4 m3/h
Varenr.: M97071

Basic 8-tal
5,40 x 3,50 x 1,20 m
18,0 m3

Antracit
Filteranlæg: 4 m3/h 
Varenr.: M96043

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

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

Det bedste underlag til din swimmingpool er en 
støbt betonplade. Hvis du IKKE vil støbe skal 
du: Fjerne alt græs, planter og rødder. Udgrav 
indtil jorden er perfekt plan. Komprimér jorden 
med en pladevibrator. Diameteren på under-
laget hvor poolen skal stå, skal være mindst  
20 cm større end poolen.
HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen 
opsættes direkte på græs eller blødt underlag!

Slange Filteranlæg 
inkl. sand

PVC-line Skimmer Sikkerhedsstige 
(kan afvige fra foto)


