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Summer Fun 2022

• Stålramme 0,45 mm, galvaniseret
• PVC liner 0,3 mm
• ca. 15 cm bred håndliste
• ca. 12 cm brede lodrette stivere
• Sandfilteranlæg inklusive sand
• Indbygnings skimmer med indløbsdyse
• Sikkerhedsstige (kan afvige fra foto)
• TilslutningstilbehørClassic Poolsæt 

indeholder

Filteranlæg Sikkerhedsstige 
(kan afvige fra foto)

Skimmer SandSlange

Classic Pools

Classic 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 ned-

lukning også egnet til at stå ude om vinteren. Den 
0,45 mm tykke stålvæg er galvaniseret. Den ind-
vendige  folie er blå og 0,3 mm tyk. Det er nødvendigt 
at stille poolen på en blød bund beskyttelse. Denne er 
IKKE en del af sættet.

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. Kom-
primér jorden med en pladevibrator. Diameteren på underlaget 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!

Classic Pool (med sikkerhedsstige)
Classic Rund pool
Ø 3,50 x 1,20 m
19,0 m3

Antracit
Filteranlæg: 4 m3/h
Varenr.: SETR350GVS

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

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. Dette er ikke 
en del af sættet.

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 (kan afvige fra foto)
• Tilslutningstilbehør
• Indeholder IKKE kantfliser 

Poolsæt - rund 
indeholder

FilteranlægPool liner Skimmer Sand Slange

Eksklusiv Pool - RUND (med rustfri stige)
Balearen Rund
Ø 5,00 x 1,50 m
28,0 m3

Blå
Filteranlæg: 8 m3/h 
Varenr.: 503010611

Pools uden tilbehør
Varenr.: 501010130

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

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 
tilbehørpakke. Kan dog også bestilles uden poolsæt 
(dvs. kun stålramme og liner) - se seperat varenr.


