
Produktblad terrasspool Ved-paket




Våra färdiga paketlösningar innehåller allt du behöver för att bygga ihop det hela. Paketen 

innehåller bl.a bottenventil, nödvändiga anslutningar, skruvar, slangklämmor, slangar och 

utförliga manualer. Grundpaketet innehåller glasfiberpool och ett effektivt filtersystem med EL-

värmare samt ett isolerat spalock. Vi har valt att leverera alla våra pooler med färdig isolering 

och stadigt fotstativ vilket är mycket uppskattat hos våra kunder. 

Bygg din egen paketlösning eller köp något av våra färdiga paket. 

Medium 6-8 personer Large 10-12 personer X-large 12-14 personer

Mediumpoolen rymmer 1400 liter 
och lämpar sig för 6 - 8 pers. 
Vikt: ca 120 Kg  

Paketet inkluderar: 
• Pool med isolering och fot 
• Spalock isolerat 10 cm 
• Vedkamin extern 40 kW 
• Monteringspaket komplett

Largepoolen rymmer 2200 liter 
och lämpar sig för 10 - 12 pers. 
Vikt: ca 160 Kg 

Paketet inkluderar: 
• Pool med isolering och fot 
• Spalock isolerat 10 cm 
• Vedkamin extern 40 kW 
• Monteringspaket komplett

XL poolen rymmer 3000 liter och 
lämpar sig för 12 -14 pers. 
Vikt: ca 220 Kg  

Paketet inkluderar: 
• Pool med isolering och fot 
• Spalock isolerat 10 cm 
• Vedkamin extern 40 kW 
• Monteringspaket komplett

Pris från: 24.500 kr Pris från 27.500 kr Pris från 32.900 kr

Sitthöjd: 30 cm 
Rygghöjd: 70 cm 
Totalhöjd inkl fot: 115 cm 
Isolering: Polyuretan ca 50 mm 
Färg: Blå eller Vit 
Material: Glasfiber/polyester



Produktblad terrasspool Ved-paket

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Med reservation för eventuella felskrivningar. 

Belysning Färgmix Fr: + 490 kr 

Komplett belysning till din badtunna eller jacuzzi, lampan har 7 olika färgen inkl 
vitt ljus som kan väljas från kontrollpanelen. 
Kontrollpanelen är bakgrundsbelyst med touchknapp , ON/OFF, manuellt färgval. 

En viktig detalj för en mysig och avkopplande atmosfär.

Poolkemi startpaket + 695 kr 

Till badtunnor och pooler med en temperatur över 25° rekommenderas ett 
klorfritt bakteriedödande medel. Till våra badtunnor har vi tagit fram ett 
startpaket anpassat för höga temperaturer och framförallt för dig med extra 
känslig hud. Detta startpaket innehåller allt du behöver i kemiväg för att hålla 
vattnet fräscht och bakteriefritt, ScienceWater tillsätter du bara 2 ggr i månaden 
för att uppnå fullt skydd.

Skimmer ytrengörare + 450 kr  
 

Med denna tillsats kan du komplettera ett befintligt filtersystem för effektivare 
rening av poolen. 
Skimmern placeras vid vattenytan för att avlägsna smuts och hudavlagringar. 

Paketet är anpassat för 38 mm slang och innehåller skimmergaller, genomföring, 
skruvar, t-skarv, slangklämmar och 1 meter slang.

Filtersystem komplett + 2.700 kr 

Komplett filtersystem anpassat speciellt för badtunnor 40°, levereras med 
samtliga anslutningar och slangar. 
Kan kompletteras med el-värmare för att hålla poolen frostfri under vintertid. 

Lätt att montera med färdiga anslutningar och slangar stickpropp för 230V

Bubbelmassage + 2.900 kr 

Bubbelsystemet består av en kraftig luftpump som levererar luft till munstycken 
jämt fördelare i den nedre delen av poolen, när luftbubblorna drar sig mot 
vattenytan bildas underbar massage som kan jämföras med ett egg i en kokande 
kastrull. Luftsystemet ger maximal njutning till en låg kostnad jämfört med 
system med vattenjet där det endast erbjuds punktmassage till en betydligt högre 
kostnad.

El-värmare 2 kW + 2.200 kr 

Komplettera filtersystemet med en el-värmare för underhållsvärme, den hjälper 
även till att hålla poolen frostfri under vinterhalvåret. 

Elinstallation för filtersystem med el-värmare 1 x 10A

Tel: 08-410 148 38 www.pool-fritid.se/terrasspool

http://www.pool-fritid.se/terrasspool

