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O M  P O O L T I M E

Att ha en elegant pool i trädgården är inte bara vack-
er att titta på men höjer även livskvalitén för familjen. 
Istället för att resa iväg för en vecka för sol- och badse-
mester så kan man ha det i sin egen trädgård året runt. 
En vardag kan börja med en simtur oavsett väder eller 
en jobbig arbetsdag kan sluta med en avkopplande 
simtur i poolen.

Pooltime är en privatägd aktör på svenska poolmark-
naden. Vi har varit verksamma inom poolbranschen 
sedan 2007 genom att driva distributionsverksamhet, 
tillverkning och service och har därmed långtgående 
kunskaper och kompetens som vi gärna dela med 
våra kunder.

I Pooltime har vi endast valt ut leverantörer som håller 
kvalité och support så att man som kund inte ska bli 
besviken av att produkten inte håller kvalitén. Våra le-
verantörer finns i Spanien, Tjeckien, Ungern, Tyskland, 
Belgien, dvs länder som har en längre poolsäsong än 
vi i Sverige och därmed ett bredare sortiment. 

Poolbranschen har sedan 2007 utvecklats mycket från 
att endast installera cirkulationspump och filter till att 
under 2020 kunna installera helautomatiserade sys-
tem med klor, saltklorinator eller aktivt syre. 
Dessa system har funnits i våra grannländer men det 
fanns ingen efterfrågan i Sverige tidigare. 

Vi har valt ut ett sortiment så att kunden får valmöj-
ligheter. Vårt fokus ligger i två poolkonstruktioner: PP 
Pool som kommer som en hel balja där materialet är 
miljövänlig och installationen är snabb. Thermopool 
där poolen kommer i delar och kunden får själv byg-
ga ihop poolen. Inom pooltaken har vi valt tre olika 
leverantörer som representerar budget, mellan och 
premiumsegmentet. Allt ifrån 38cm upp till den högsta 
på 215cm.

Vi anlitar endast svenska entreprenörer som också genomgått Pooltimes utbildning för våra produkter för att installa-
tionen ska bli så smidigt som möjligt. Denna är en trygghet som kunden kan räkna med vid ett poolköp hos Pooltime. 

“VI KOMMER HEM TILL DIG!”
Vi har noggrant sett över våra kostnader och därför valt att inte ha egen butik, utan väljer att “vi kommer till kunden 
istället”. Konceptet tjänar endast kunden på samtidigt som man får en relation till sina kunder som kan räkna med 
att få hjälp när de behöver. Genom samarbete med underentreprenörer täcker Pooltime in i stort sett hela Sverige.

Försäljningsprocessen är enkel och genomskådlig: Kunden får en offert från oss, som vi följer upp med ett kost-
nadsfritt hembesök tillsammans med entreprenören som tittar direkt på olika delmoment som krävs för en lyckad 
poolinstallation.
 
TOTALENTREPRENAD ELLER DELAD ENTREPRENAD
Våra underentreprenörer kan erbjuda Pooltimes kunder allt från en nyckelfärdig lösning till delad entreprenad. 
I samband med poolinstallationen kan vi även erbjuda att ta bort träd, buskar, stenläggning eller att bygga trädäck. 
Vi gör allt för att underlätta för våra kunder så att poolbygget blir ett nöje.
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S K A  N I  B y G G A  P O O L  H E M M A ?

Har du någon gång drömt om en egen pool som är an-
passad efter just dina behov och din trädgård? Ta fram 
din ide och skräddarsy ditt poolpaket på det sätt du vill ha 
den. Vi på Pooltime i Malmö kan hjälper dig genom hela 
processen. Våra kompetenta medarbetare omvandlar din 
dröm till en färdig Thermoplast-pool.

Thermoplast-Pool är den senaste teknologin inom pool-
branschen. Poolen tillverkas av thermoplasten Poly-
propylen (PP). Förutom att poolen är tillverkad av ett ma-
terial som isolerar utmärkt har den dessutom egenskaper 
som linerpooler eller glasfiberpooler saknar.

Det finns många pooltyper på marknaden och dessa kan 
indelas i två kategorier. Pooler som levereras i delar och 
som en hel balja. Med pool som levereras i helhet som 
“hel balja” blir installationen mycket snabbare och man 
undviker även PVC linerduk i sin pool.

Thermoplast Pool

Thermoplast Poolen eller polypropylen poolen är det se-
naste teknologin inom pool branschen. Poolens material 
består av det miljövänliga materialet Polypropylen som 
tillhör termoplast gruppen för dess enorma isoleringsför-
måga. Thermoplast poolen tillverkas i en modern fabrik ut-
rustad med CNC maskiner därför kan vi erbjuda måttbe-
ställda pooler. Thermoplast Poolen levereras som en “hel 
balja” precis som glasfiberpoolen. Eftersom polypropylen 
materialet är ett homogent material kan det INTE bildas 
osmos / böldpest som i de billiga glasfiberpooler innehål-
lande polyester. Materialet är stryktåligt och därför kan 
även hundar kan bada i poolen!

Thermopool / isopool

Thermopoolen består av polystyren-block som sedan fylls 
med betong och detta blir poolens stomme. Pool väggen 
bekläs därefter med liner av olika färger. Thermopool är 
alternativet till dem som har svårt att få en färdig pool i 
marken.

Oavsett vilken poolmodell man har bestämt sig för, så 
rådfråga gärna våra säljare inför pool köpet. Markpool 
eller Ovanmarkspool, Glasfiberpool, Thermoplast Pool, 
Thermopool eller Linerpool – Vi hjälper er att välja rätt 
drömpool!
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Pool & Swimmingpool
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PP POOL KONTRA LINERPOOL ELLER GLASFIBERPOOL

Sveriges mest sålda pooler är beklädda med PVC liner-
duk trots att Naturskyddsföreningen skriver såhär om PVC 
duken:

Polyvinylklorid (PVC; vinyl)
PVC eller vinyl som linern också kallas, tillverkas av vi-
nylklorid som är cancerframkallande och uppfyller där-
med våra kriterier för farliga kemikalier. Plasten innehåller 
flamskyddande egenskaper på grund av det höga klor-
innehållet, samt går att skräddarsy med tillsatsämnen får 
att få önskvärd materialstyrka, flexibilitet, transparens eller 
färg. Att PVC går att få med så många egenskaper, gör 
att det har ett brett användningsområde, till exempel föns-
ter/fönsterramar, kabelhöljen, golvmattor, vägguttag, tät-
ningslister i kylskåpsdörrar, förpackningar och plastfilmer 
för livsmedel, blodpåsar, dialysslangar, leksaker, väskor 
och skor, detaljer i bilindustrin, med mera. PVC återfinns 
också i regnkläder, duschdraperier, avtorkningsbara du-
kar (”vaxdukar”), uppblåsbara madrasser, badpooler 
och badleksaker, som konstläder på möbler och överdrag 
på kuddar och madrasser. Produktionsvolymmässigt är 
PVC en av de fem viktigaste plasttyperna i Europa.

PVC innehåller ofta mjukgörare, av vilka flertalet ftalater 
är förbjudna att användas i tillverkningen av plasten inom 
EU, sedan början av år 2015 på grund av deras innebo-
ende farliga egenskaper. Därför avråder vi från använ-
dandet av gammal PVC samt PVC importerad från utanför 
EU, då dessa varor inte följer samma lagstiftning som ny-
tillverkade varor producerade inom EU. PVC är en hård 
plast och för att göra duken mjuk tillsätter man mjukgöra-
re. Såhär skriver Naturskyddsföreningen om Mjukgöraren 
i PVC duken:
Mjukgörare gör hård plast mjuk och flexibel. De flesta 
mjukgörarna är inte bundna till polymeren och läcker där-
för med tiden ut från materialet. Mest mjukgörare används 
för PVC-plast. Flertalet av dessa mjukgörare är canceroge-
na, hormonstörande, reproduktionstoxiska och/eller skad-
liga för vattenlevande organismer. Olika ftalater är kän-
da exempel på problematiska mjukgörare. Fyra ftalater 
(DEHP, DIBP, DBP och BBP) är upptagna på tillståndslistan 
vilket gör att företag behöver tillstånd för att få använda 
dem. Detta gäller dock bara företag inom EU. 

De flesta linertillverkare lämnar inte garantier över 28 gra-
der på sina produkter då mjukgöraren frigörs från PVC 
som i sin tur hamnar i poolvattnet.

P P  P O O L  –  S E N A S T E  T E K N I K E N  P å  P O O L M A R K N A D E N

PP Pool består av plasten polypropylen som är även 
godkänd för dricksvattenbehållare. Poolen levereras som 
en “hel balja” för att installationen ska bli så enkel som 
möjligt. Plasten är genomfärgad och finns i tjocklekar 8 
eller 12 mm. Eftersom plasten är ett homogent material 
kommer inte skrapmärken påverka livslängden på poolen 
och poolen kan inte heller få böldpest eller osmosis (som 
konkurrerande helbaljor såsom glasfiberpooler kan få). 
Polypropylen materialet kommer från tyska Röchling och 
är speciellt framtagen för pooltillverkning med UV stabil 
PP. Det enda som händer med materialet med tiden är att 
den får en mer mattare yta istället. Materialet finns i fler-
talet färger och materialet möjliggör att tillverka speciella 
sittbänkar, olika form av trappor, overflow-system så det är 
endast fantasin som sätter gränserna.

HEL BALJA – snabb installation

PP Pool levereras som en hel balja och installationen är 
enkel och snabb. Man gräver ett hål, därefter sätter man 
fiberduk, dränering och bärlager. Därefter kommer botte-
nisolering tillsammans med poolen som man lägger ner. 
Så fort poolen har lyfts ner i gropen kan man koppla in 
poolen, ta bort skyddsfolien och börja fylla på med vat-
ten, samt återfylla med torrbruk. En normal installation för 
en PP Pool är ca en vecka från att grävaren började gräva 
hålet. Vid instabil underlag såsom sand eller högt grund-
vatten krävs det dock att ovanpå dräneringen gjuta en 
bottenplatta. I övrigt är installationen detsamma.

Tål temperaturer över 30 grader

En pool vill man njuta av och inte frysa i därför är det 
många av våra kunder som vill ha 28 eller även 30 gra-
der i poolen. Det är inga problem med PP Pool! 
PP materialet klarar temperaturer även över 30 grader.

Stabil konstruktion

PP Pool återfylls med torrbruk på sidorna samtidigt som 
man fyller på med vatten i poolen. Torrbruket vattnas och 
blir betong. Därmed blir poolen en betongpool som är 
det absolut stabilaste man kan få och varar längst av 
andra utan att rosta eller ruttna!

Isolerar bättre än andra poolkonstruktioner

Materialet polypropylen är en isolerande plast och detta 
bekläs med 30 mm isolering utanpå. Genom att isolera 
både sidorna och botten kan vi säga att isoleringen 
är maximal för poolen. Endast 6% av värmen går via 
poolens väggar och botten och därmed är isoleringen 
för PP Poolen fullständig. 94% som går uppåt måste dock 
skyddas och då är ett pooltak eller lamelltäckning av 
lämpligaste typen.

Kvalitétspooler med exklusiv känsla till din drömpool
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V å R A  P O O L P A K E T

PP Pool

Pooltime PP Pool
Sidor: 8 mm UV stabil genomfärgad PP (Tillval: 12mm)
Botten: 8 mm UV stabil genomfärgad PP (tillval: 10mm)
Djup: 1,50 m
Ramverk: 51 mm

Tillverkad i 8 mm tjock UV stabil PP Thermoplast från 
Roechling.
Poolkant förberedd för trädäck/stensarg

Grundpaket

Armeringsjärn längst sidorna
Isolering montering i vägg: 30mm STyRODUR XPS
Isolering för golv: 30mm STyRODUR XPS
Anslutningsrör dn 50/63 + installationsmaterial
cirkulationspump och sandfilter samt glas, anpassad 
till poolstorlek
2 st LED lampor white med transformator
Skimmer, utlopp och inlopp
Kopplingspaket
Flexislang 50 m
Komplett städpaket (Städslang, Rengöringsmunstycke, 
Hov)
Kemi startpaket (pH minus 1kg, Chockklor 1kg, Test-
stickor)
Detta paketet går att kombinera med samtliga paket

Komfortpaket

Komfortpaketet innehåller:
Valfri trappa i halkskyddad UV-PP
Städrobot Hayward Tigershark (vägg och botten)
Detta paketet går att kombinera med samtliga paket

Komfortpaket Teknik

Komfortpaket Teknik innehåller:
Valfri trappa i halkskyddad UV-PP
Färdigkopplad pumprum eller pumpkabinett
Detta paketet går att kombinera med samtliga paket

Värmepaket / Värmepaket Klarglas

Pooltak
Poolvärmepump samt by-pass kit
Detta paketet går inte att kombinera med 
Lamellpaketet down eller Lamellpaketet upp

Rostfri paket

1st 112971 Pahlen Bräddavlopp Classic CA-K
1st 11266 Pahlen Frontram bräddavlopp glasfiber/PP
2st 123391 Pahlen Classic LED CA-28Cw Belysning 
28w, vit, 12V, IP68. Liner
2st 15530123 Pahlen Skruvsats belysning 300CA 
glasfiberpool/PP
2st 125990 Pahlen Inloppsmunstycke Classic CA Inkl. 
skruvar och gummipackning. Liner.
2st 15530110 Pahlen Skruvsats inlopp-/sugmunstycke 
glasfiberp

Saltvattenpaket

Hayward saltklorinator
Salt anpassad till poolstorlek
Detta paketet går inte att kombinera med Rostfria pa-
ketet, Automatiska saltpaketet eller Automatiska klor-
paketet

Hög vattennivå

Nivåsensor – automatisk vattenpåfyllningssystem
Bredmun skimmer
Detta paketet går inte att kombinera med Overflow 
paketet
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Automat klorpaket

Aseko ASIN .NET REDOX
Flytande klor dunk
Flytande pH minus dunk 

Automat Saltpaket

Aseko ASIN SALT
Salt till poolen
Flytande pH minus dunk

Automat OXy paket

Aseko ASIN OXy
Flytande klor dunk
Flytande pH minus dunk
Flytande algicid dunk
Flytande flockmedel dunk

Lamell DOwN paket

PVC Lameller i vitt, grått eller ljusblått
Sittbänk i poolen
Fjärrkontroll, digitalbox
Cirkulationspump relä färdig
Detta paketet går inte att kombinera med Lamellpake-
tet upp eller Värmepaketet

Lamell UP-paket

PVC Lameller i vitt, grått 
eller ljusblått

Detta paketet går inte att kombinera med Lamellpake-
tet down eller Värmepaketet
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Thermopool är en relativ ny konstruktion för privata 
pooler. Man gjuter en betongplatta, sätter blocken 
på plats samtidigt som man armerar mellan blocken. 
Därefter fyller man med betong och låter den bränna 
färdigt. När betongen har härdat är det dags för fiber-
duk och beklä poolen med linerduk av valfri färg eller 
olika mosaikfönster.

Vi erbjuder två varianter av thermoblock. Ena är av 
märket Jackon och den andra som många kallar för 
tredje generationens thermoblock 3.0.

OBS! Vi rekommenderar att ha förkunskaper inom 
byggbranschen för att kunna bygga en thermopool!

I snitt är thermopool mycket billig konstruktion där man 
lägger pengarna på själva arbetet istället. I slutändan 
med installationskostnaden hamnar man på ungefär 
samma nivå som om man skulle köpt en hel balja.

Man får räkna med en byggtid på 4-6 veckor för en 
thermopool. Det tar ca en vecka för grävning, un-
derlag, dränering samt gjuta en bottenplatta. Några 
dagar att bygga upp och armera poolblocken samt 
fylla med betong. Därefter måste man vända i 4 veck-
or för att betongen ska härda. Eftersom betongen är 
inkapslad utan syre kommer härdningsprocessen att ta 
betydligt längre tid.

Thermopool 3.0 byggs precis som Jackon block. Skillnaden är att Thermopool 3.0 har en hård insida P80 som gör 
att man slipper få fula avtryck av knän, hälar, bollar eller andra hårda föremål i poolen. Man slipper också putsa 
eller sätta upp skivor på insidan av poolen.
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Thermopool 3.0

Thermopool JACKON 

Byggsystemet Jackon Thermomur® 250 har funnits 
på marknaden i snart 30 år och är originalet. Jackon 
Thermomur® 250 består av formsatta element i Jack-
on Super EPS® och ger dig en färdig vägg med dub-
belsidig isolering utan köldbryggor. Blocken är 250 
mm breda och har 50 mm isolering på båda sidor om 
den 150 mm tjocka kärnan i betongen. Jackon Ther-
momur® 250 är ett fullvärdigt byggsystem till enklare 
byggnationer. 

Ibland är 10 cm isolation nog, byggsystemet är extra 
lämpligt till grundmur och väggar i fritidshus, garage, 
pooler, industrilokaler m.m. Thermomurblocken stap-
las som byggklossar och väger endast ca 1,5 kg. En-
kel montering och låg vikt gör byggprocessen snabb 
och ger mindre arbetsbelastning än traditionella bygg-
system.

Thermopool 3.0 paket enfärgad liner
Komplett paket inklusive Thermo byggsten P80
Slutelement P25
Liner enfärgad 0,75 mm
Snäpp-in list
Skyddsmatta och lim
Vitalia Premium bräddavlopp
inlopp och väggenomförning i ABS
4-stegs rostfri stege med halkskydd
XEOT sandfilter med Badu Top pump med toppventil 
Ø 50 mm anslutning och sand
PVC slang
Kopplingar och diverse monteringstillbehör
Enfärgad liner finns i färgerna: Blå, Ljusblå, Grå, Antracit, 
Sand, Vit

Thermopool 3.0 paket mönstrad liner
Komplett paket inklusive Thermo byggsten P80
Slutelement P25
Liner mönstrad 0,75 mm
Snäpp-in list
Skyddsmatta och lim
Vitalia Premium bräddavlopp
inlopp och väggenomförning i ABS
4-stegs rostfri stege med halkskydd
XEOT sandfilter med Badu Top pump med toppventil 
Ø 50 mm anslutning och sand
PVC slang
Kopplingar och diverse monteringstillbehör
Mönstrad liner finns i färgerna: Mosaik blå, Persia Blå, 
Carrara, Marmorerad

Thermopool 3.0 paket mönstrad liner, rostfri med trappa
Komplett paket inklusive Thermo byggsten P80
Slutelement P25
Liner mönstrad 0,75 mm
Snäpp-in list
Skyddsmatta och lim
Pahlén bräddavlopp
inlopp och väggenomförning i rostfritt
Pahlén LED vitlampa i rostfritt
Helgaveltrappa med 3 steg (50/50–25/25–25/25–50)
XEOT sandfilter med BaduTop pump med toppventil 
Ø 50 mm anslutning och sand
PVC slang
Kopplingar och diversemonteringstillbehör
Mönstrad liner finns i färgerna: Mosaik blå, Persia Blå, 
Carrara, Marmorerad
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S V E R I G E S  S T Ö R S T A  U T B U D  A V  P O O L T A K

DäRFÖR äR VI STÖRST På POOLTAK

•	 Över 1000st pooltak levererade i Skandinavien
•	 Vi har låga pooltak, medelhöga pooltak samt höga pooltaksmodeller
•	 Tre olika leverantörer av pooltak att välja mellan
•	 Flertal konfigurationsmöjligheter (kanalplast, klarplast, antracitfärgade profiler, eloxerade profiler, sidodörr, mm)
•	 Serietillverkade eller måttanpassade storlekar

VåRA POOLTAKSMODELLER

20 21

Pooltak

Infinity One / Casablanca Infinity

Casablanca Infinity är pooltaket med det eleganta formen. Den har ett modernt utseende med böjda massiva polykar-
bonat och karbon imiterade aluminiumprofilerna. Fördelen med karbon profiler är att aluminiumprofilerna får dubbelt 
lager. Först färgas dessa svart och sätts i ugnen, därefter först profilerna in i en “strumpa” och läggs in i ugnen igen 
för att mönstret ska brännas. Pooltaket har ett skjutdörr på valfri sida och kan fås med skenor på båda sidorna eller 
skena endast på ena sida. Pooltaket har självklart låsbara moduler och låsbar sidodörr. Pooltaket levereras med 4mm 
klarplast.

   Infinity 3×6 Infinity 4×8 Infinity 3×6 en skena Infinity 4×8 en skena
Innermått (cm)  350  446  350   446
yttermått (cm)  390  500  390   500
Längd (cm)  646  860  646   860
Höjd (cm)  55  70  55   70
Installationstid (h) 3  4  4   5
Antal sektioner  3  4  3   4
Kanalplast eller klarplast klarplast  klarplast  klarplast   klarplast
Vikt (kg)   430  640  430   640
Sidodörr (höger/vänster) Ja  Ja  Ja   Ja
Skenor   Båda sidor Båda sidor Ena sidan  Ena sidan

Dallas i Box

Dallas pooltaket är en klassiker som introducerades till svenska marknaden 2012 då kravet från kommunen kom på 
bygglov över 1m. Dallas taket har avrundade profiler i pulverlackerade antracit eller eloxerad aluminiumprofiler. 
Pooltaket kan väljas mellan kanalplast 8mm och klarplast på 4mm.

    Dallas 3×6 (CLEAR) Dallas 4×8 (CLEAR)
Innermått (cm)   378   446
yttermått (cm)   406   500
Längd (cm)   641   860
Höjd (cm)   70   100
Installationstid (h)  3   4
Antal sektioner   3   4
Kanalplast eller klarplast  kanalplast (klarplast) kanalplast (klarplast)
Vikt (kg)    400   550
Sidodörr (höger/vänster)  Ja   Ja
Skenor    Båda sidor  Båda sidor

Sydney

Sydney pooltaket är ett ultra lågt pooltak som dessutom har en enkelskena på ena sidan av pooltaket. Pooltaket kan fås 
med kanalplast eller klarglas och eftersom pooltaket är ultralågt saknar den sidodörr. Profilerna är antracitfärgade och 
skenorna av eloxerad aluminium. Fördelen med Sydney är att man kan välja kanalplast eller klarplast då kanalplast 
isolerar dubbelt så bra! Pooltaket kan väljas mellan kanalplast 8mm och klarplast på 4mm.

  Sydney A (CLEAR) Sydney BS (CLEAR) Sydney B (CLEAR) Sydney C (CLEAR)
Innermått (cm) 358   408   408   458
yttermått (cm) 386   450   450   500
Längd (cm) 646   752   852   852
Höjd (cm) 48   48   56   58
Installationstid (h)  3   4   4   4
Antal sektioner   3   4   4   4
Kanal / klar kanalplast (klarplast) kanalplast (klarplast) kanalplast (klarplast) kanalplast (klarplast)
Sidodörr  Nej   Nej   Nej   Nej
Skenor     En enkel skena på ena sidan 
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Nivokit i Box

Ett lågt pooltak med klarplast och eloxerade (B) eller antracit pulverlackerade (BS) aluminiumprofiler. Fördelen med Nivokit är att 
installationen av skenorna är enkel. Alla skenor kommer i ett stycke och flera skenor behöver inte monteras bredvid varandra. Till 
alla pooltak ingår även 2 x 3 m extra skenor. Pooltaket levereras med klarplast på 3mm.

  KIT650B/BS KIT750B/BS KIT860B/BS KIT960B/BS KIT1060B/BS KITX KITA KITB
Innermått (cm) 377  398  423  423  477  330 429 499
Längd (cm) 658  758  868  968  1068  630 840     1046
Höjd (cm) 75  78  79  82  92  75 80 90
Installationstid (h) 3  4  4  5  5  3 4 5
Antal sektioner  3  4  4  5  5  3 4 5
Kanal/klar klarplast  klarplast  klarplast  klarplast  klarplast  klar klar klar
Sido-/Frontdörr Sidodörr Sidodörr Sidodörr Sidodörr Sidodörr Front Front Front
Skenor  Båda sidor Båda sidor Båda sidor Båda sidor Båda sidor Båda Båda Båda

Classic i Box

Classic är en favorit i Sverige med sin en radie är detta taket det mest underhållsfria taket man kan köpa. Pooltaket klarar 
snö galant efter snö ramlar ner från pooltaket tack vare dess form. Classic finns i två varianter: kanalplast 8mm eller 
CLEAR modellen med klarplast med massiv 4mm.

   Classic A 3×6  Classic B 4×8  Classic C 5×10
Innermått (cm)  332   428   514
yttermått (cm)  360   470   570
Längd (cm)  646   860   1073
Höjd (cm)  100   130   155
Installationstid (h) 3   4   5
Antal sektioner  3   4   5
Kanalplast eller klarplast kanalplast (klarplast) kanalplast (klarplast) kanalplast (klarplast)
Vikt (kg)   260   420   610
Sidodörr (höger/vänster) Ja   Ja   Ja
Skenor   Båda sidor  Båda sidor  Båda sidor

Smart i Box

Pooltaket Smart har tagits fram speciellt för Sverige där kravet har varit från kommunen att hålla pooltaket under 1m, 
samtidigt som den ska vara underhållsfri. Precis som Dallas är pooltaket lågt, men man har valt att ha mer avrundad 
topp så att snön inte kan staplas på toppen utan rinner ner. Smart finns i pulverlackerade aluminiumprofiler och kan 
väljas mellan kanalplast 8mm och klarplast på 4mm

     Smart B 4×8 (CLEAR)
Innermått (cm)     428
yttermått (cm)     470
Längd (cm)     846
Höjd (cm)     100
Installationstid (h)    3
Antal sektioner     4
Kanalplast eller klarplast    kanalplast (klarplast)
Vikt (kg)      450
Sidodörr (höger/vänster)    Ja
Skenor      Båda sidor
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V A D  S K A  J A G  T ä N K A  P å  V I D  V A L  A V  P O O L T A K ?

Pooltakets höjd

Ett högre pooltak är alltid att föredra i Sverige på 
grund av väder och vind. Däremot är det vissa saker 
som sätter stopp. De flesta kommuner kräver bygglov 
vid höjder över 1m och vissa kommuner går så lågt 
som 60cm. Hör alltid med din kommun om det krävs 
bygglov. En annan aspekt är att höga pooltak uppfat-
tas som klumpiga och kan förhindra utsikten. En grund-
regel är att högre pooltak har en rundare form så 
att snö kan inte staplas på den utan glider ner. Detta 
gör att modeller som har en radie klarar snömängder 
bättre, medan lägre pooltak kräver underhåll under 
vintern så att snömängden inte trycker ner pooltaket.
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Isoleringsförmåga

Pooltaken finns idag generellt av två alternativ: ka-
nalplast eller klarplast. Kanalplast innebär att det är 
en luftspalt i själva materialet av polykarbonat. Ka-
nalplast vi säljer är i 8mm tjocklek och klarplast i 3 
eller 4mm. Klarplast innebär att det är en massiv skiva 
av antingen okrossbar polykarbonat (PC) eller SAN 
(akryl). Polykarbonat är en fyra gånger så dyr mate-
rial än SAN, men samtidigt är det okrossbar. Precis 
som polisen använder till sina sköldar eller ishockey-
rinkens sidor. Kanalplast isolerar alltid mycket bättre 
än klarplast, men nackdelen är att man kan inte se in 
till pooltaket och estetiskt väljs oftast därför klarplast.

Värmeförluster vid olika material:
Kanalplast 8mm – 3,2 w/m2K
Klarplast 4mm – 5,4 w /m2K

Därmed kan man säga att klarplast släpper ut 69% 
mer än kanalplast.

Skenor på ena sidan eller båda sidorna?

Under senare år har det kommit fler och fler pooltaks-
modeller med endast skena på en sida. Detta innebär 
att på den sidan där pooltaket saknar skena går den 
på hjul. Dessa pooltak är speciellt känsliga för varia-
tioner i marken, samtidigt som den ger fördelen att där 
man går in i poolen slippa ha skenor. 

Våra pooltak Casablanca Infinity har skenor på ena 
sidan, Champion har på ena sidan endast en skena 
vid största och minsta modulen, samt Sydney taket har 
endast en enkelskena på ena sidan av pooltaket.

Alla våra pooltak har så kallade “gåvänliga skenor”, 
samtidigt hur ofta vill man gå på skenorna?

Ett lågt pooltak kräver att man tar bort snö, men 
skymmer inte utsikten

Medelhöga pooltak runt 1m kan man fortfarande 
simma under samtidigt som den klarar snön relativt bra

Ett högre pooltak klarar snö galant och man kan 
simma under

Kanalplast 8mm av polykarbonat (PC)

Klarglas 4mm av polykarbonat (PC)
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E N  S ä K E R  L A M E L L T ä C K N I N G  S K y M M E R  I N T E  U T S I K T E N

Vi erbjuder våra kunder lamelltäckning av absolut största kvalitét. Välj mellan ovanmarksanordning eller inbyggda lamel-
ler i poolen. Lamelltäckningen är klassad som säkerhetstäckning och klarar av att en 80kgs vuxen ska promenera över 
täckningen och rädda ett 20kgs barn. Förutom att lamelltäckning är en säkerhet för barnen så är den även en ekonomisk 
investering för din pool eftersom den isolerar bra. Lamellerna innehåller luftkammare som håller poolvattnet varmt.
Lamelltäckningen manövreras antingen manuellt eller automatiskt och fjärrkontroll finns som tillbehör. 
Allt för att underlätta för våra kunder som vill ha en stilren pool och vacker utsikt.
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Lamelltäckning

Eco Top

Vår grundmodell och en absolut storsäljare på grund av 
dessa konkurrenskraftiga pris. Den är lätt att installera och 
manövreras med hjälp av inbyggd nyckelomkopplare.

Eco Top Solar

Samma populära modell som Eco Top, men denna gång 
drivs den utav solceller och en batteri så att man slipper 
att dra ut el till anordningen. En helt fristående konstruk-
tion helt enkelt.

Top Comfort

En modern och elegant lamelltäckning som placeras på 
poolens kortsida. Stödet i rostfritt stål med träfinish ger det 
en väldigt modernt utseende.

Top Moov Solar

Ibland vill man frigöra utan bekom poolen och då är 
TopMoov Solar den perfekta varianten. Genom att den 
går på skenor kan man putta iväg anordningen när den 
inte behövs längre. När det är dags att stänga poolen 
kan man bara putta anordningen tillbaka på sin plats och 
stänga lamellerna.Produkten drivs med solcell och batteri 
och därmed behövs ingen elinstallation till anordningen.

Ovanmarksanordning

Ovanmarksanordningen innebär att lamelltäckningen rullas upp på en extern anordning som sitter på poolkanten. Anord-
ningen manövreras manuellt med vev eller automatiskt med nyckel eller fjärrkontroll. Då lamellerna innehåller en luftkam-
mare flyter de på vattenytan
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lassic Line

Att välja ett inbyggd lamelltäckning är den mest klassiska 
versionen av allt. Estetiskt integrerat i en separat utrymme. 
Valet av slutfinishen är upp till dig: trä, komposit eller sten. 
Vi har tänkt på lösningar för pooler med hög vattennivå 
med speciella konsoler och styrhjul.

Reno Line

Skyddet är på botten av poolen. Det ger dig fördelen med 
att kunna använda hela poolen. En idealisk lösning vid 
renovering. Bänken kan bekläs med mosaik eller brickor 
eller vinylester i valfria färger.

Beach Line

Vackert integrerad i första trappsteget skapar du en grunt 
vattenzon för barn att leka eller koppla av.

In wall

Ett praktiskt sätt att ha lamellskyddet gömd i poolväggen.

Inbyggd montage

En ny teknik har utvecklats för att kunna montera rullen dold inuti poolen. Vid en sådan montering fästs rullen lite under 
vattenytan och lamellerna matas ut från toppen. Detta är ett utmärkt sätt att dölja rullen och ge en vackrare miljö vid poolen.
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ASIN AQUA® / ASIN AQUA® Net

Asin Aqua och Asin Aqua NET är lillebrorn i Asekos sortiment. Dessa enheter passar för att mäta och dosera pH och klor. 
NET versionen kan anslutas också till internet så att man kan se poolens värden i mobilen eller datorn. Asin Aqua har en 
kompakt design. Det är ett populärt system för familjen.

ASIN AQUA® Home

Asin Aqua HOME är allt i ett doserings – och kontrollenhet för automatisk poolvattenbehandling, med intelligenta sys-
temstyrfunktioner. Pumptimer, värmestyrning, vattennivåreglering etc. Maskinen mäter pH och REDOX, doserar pH, klor, 
algmedel och flockmedel. Den har inbyggd styrning för cirkulationspumpen och även antifreeze funktionen så att man 
slipper minska vattnet under vintern.

Genom Asin Aqua HOME kommer man ha kontroll på klorhalten i vattnet utan att överdosera.
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ASIN AQUA® Oxygen

Asin Aqua OXy är senaste tillskottet i Aseko familjen. Det är en klorfri teknologi för kristallklart och friskt vatten med intelli-
genta systemkontrollfunktioner. Hög effektivitet även vid hög temperatur och intensivt solljus. Enheten mäter pH och REDOX 
värdet av vattnet, samt doserar aktiv syre, pH minus, algmedel och flockmedel. Likt HOME har den inbyggd styrning av 
cirkulationspumpen samt antifreeze funktionen så att man slipper minska vattnet under vintern.

OXy rekommenderas till de som absolut inte vill använda klor i poolvattnet. När man badar i poolvattet med aktiv syre 
skapas små luftbubblor vid kroppen, likt kolsyrat vatten och huden känns mjuk.

ASIN AQUA® Salt

Asin Aqua SALT är en högeffektiv, allt i ett saltelektrolyssystem med intelligenta systemstyrfunktioner. Pumptimer, värmare 
styrning, vattennivåreglering och flertalet andra funktioner. Maskinen omvandlar saltvattnet (NaCl) i poolvattnet till Na+ 
och Cl-. Kloret kommer rena vattnet under en kort och kontrollerad stund, medan natrium gör att huden blir mjuk. Maskinen 
mäter pH och REDOX, samt doserar pH och skapar klor av saltvattnet.

även om saltvatten är ett populärt alternativ så måste man tänka att saltklorinatorn kan göra att rostfria detaljer i poolen 
eller poolområdet börjar få rostbelägg.

iPool LIVE

iPool LIVE
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