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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. Poolen skal stå på et armeret beton-
fundament. 

Styropor Pools 
- elegant og holdbar

Styropor Pool P80 (med stige i rustfrit stål)
GRAN CANARIA
6,00 x 3,00 x 1,50 m
25,0 m3

Filteranlæg: 8 m3/h
Varenr.: 57002

LONDON
8,00 x 4,00 x 1,50 m
45,0 m3

Filteranlæg: 11 m3/h
Varenr.: 57006

Styropor Pool P80 (med romersk trappe)
LISSABON
6,00 x 3,00 x 1,50 m
25,0 m3

Filteranlæg: 8 m3/h
Varenr.: 57022

LUGANO 
7,00 x 3,50 x 1,50 m
34,0 m3

Filteranlæg: 8 m3/h
Varenr.: 57024

LONDON
8,00 x 4,00 x 1,50 m
45,0 m3

Filteranlæg: 11 m3/h
Varenr.: 57026

Summer Fun 2022

• Styropor Blokke P80 hårdhed inkl. endeafslutninger
• Blok størrelse: 1250 x 250 x 375 mm
• 0,8 mm kvalitets liner med kile for let montering i alu skinne
• Beskyttelsesdug med klæber til sider og bund
• Indbygningsskimmer
• 2-5 indløbsdyser, bundafløb
• Stige eller romersk trappe (kan afvige fra foto)
• Sandfilteranlæg 8 eller 11 m3/h
• Rør, pvc rengøring og klæber
• Indeholder IKKE kantfliser 

Styropor Poolsæt 
indeholder

Stige (kan afvige 
fra foto)

Styrpor blokke Romersk trappe

Find vores montage- og betjeningsvejledninger 
på www.summer-fun.dk

Luksus Styropor pools er vores topserie indenfor 
private pools. Det er elegante moderne pools til ned-
gravning i haven. Poolen kan leveres med alminde-
lig rustfri stige eller romersk trappe som giver et 
 eksklusivt og spænd ende udtryk til din pool. De bygges 
af isolerende styropor blokke der samles ligesom Lego 
klodser, inden de fyldes med beton. 

Alle vores Styropor Pools leveres med de hårde P80 
blokke der beskytter poolen mod aftryk og skader 
på poolvæggene. Styropor blokkene er perfekte til 
det  nordiske klima, idet de giver en optimal isolering 
af poolen og sikrer dermed en højere temperatur på 
 badevandet. Styropor blokkene giver en meget stærk  
og holdbar poolkonstruktion.


