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Poolguiden
Gör dig redo för många fina somrar hemma
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Du behöver inte åka långt för att komma bort.
Skapa ditt eget skräddarsydda paradis och förläng
semesterkänslan – på hemmaplan.
Med en pool från Miami Pool får du ett hållbart
och vackert blickfång i din trädgård. Och mer tid
med dem du tycker om.

En pool är så mycket mer än bara en svalkande
upplevelse. Den är en del av trädgården och livet.
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Innehåll

Innehåll

Kom igång!
Våra återförsäljare hjälper
dig komma igång. Hitta din
närmaste återförsäljare
på www.miamipool.se

Välkommen till
resten av din fritid
9
7

”Då gör jag det själv”
Gunnar vägrade kompromissa med kvalitet.

Mer tid med dina närmaste
Semester hemma med Miami Pool.
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Varför en Miami Pool?
Norrländsk hantverkartradition möter en
aldrig sinande innovationslusta.

22

18

Håller du just nu i nyckeln till förlängd semesterkänsla? Är poolguiden
starten på en helt ny nivå av begreppet ”hemma bäst”? Klart är att den
innehåller allt du behöver veta om sortimentet hos oss på Miami Pool,
Sveriges mest erfarna pooltillverkare.

Steg för steg – så skapar du din egen oas

Checklista för blivande poolägare
De vanligaste sakerna att överväga för dig som vill installera
en pool i trädgården.

VI PÅ MIAMI POOL har tillverkat pooler
längre än någon annan i Sverige.
Våra stommar är marknadens mest
hållbara och vi erbjuder inte bara flest
poolmodeller – vi kan också skräddarsy
våra lösningar efter just dina behov
och hur din trädgård ser ut. Dessutom
är våra återförsäljare dokumenterat
kunniga och måna om att erbjuda
bra service.

Men vad betyder allt det här för dig?
Jo, det gör att du kan lita på att
du kommer att få hjälp och stöd i
morgon – men också långt senare. Att
det är enkelt att hitta reservdelar och
att vi har ett gediget kontaktnät som
ser till att grävning, installering och
efterarbete sker effektivt och sömlöst.

Det här är Miami Pool

Produkter

+46 60 51 50 50
info@miamipool.se
www.miamipool.se

Innehåll
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Våra pooler
Rectangular
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Bestäm precis hur du vill ha det.
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Miami Pool AB
Plåtslagarvägen 9
861 36 Timrå
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Semester hemma med Miami Pool

Mer tid med
dina närmaste
Föreställ dig att semesterkänslan håller i sig i månader. Att du i omedelbar anslutning till
ditt hem har ett eget litet paradis. Hur skulle det se ut?

i din trädgård. Det är en möjlighet för dig
att återuppfinna fritiden. En garanterad
stämningshöjare på grillfesten och ett
löfte om att aldrig mer behöva höra ”jag
har ingenting att göra” från familjens
yngre sommarlovsfirare.
Vi på Miami Pool är med dig hela vägen
när du skapar ditt eget poolområde. Från det
förutsättningslösa besöket där vi kollar om
din trädgård är poolkompatibel till en gedigen
och personlig service långt efter att allt är
på plats. Vårt mål är att ge dig mer tid med
dina närmaste.

ATT HA TID ÖVER ÄR EN YNNEST. Att verkligen
ta vara på tiden är eftersträvansvärt. Oavsett
om det handlar om en långhelg eller fyra
veckors industrisemester så händer det att
förväntningarna på den stundande fritiden
skenar iväg. Nu ska vi verkligen njuta.
Genom att skapa en skräddarsydd utemiljö för dig och dina nära parerar du alla
förväntningar. Med en egen oas behöver
du inte planera något storslaget för att
semestern ska bli precis som alla vill att den
ska bli. Du kan ha semester hemma.
En pool är mer än ett elegant blickfång
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Gunnar vägrade kompromissa med kvalitet

”Då gör jag det själv”
Med över 50 års erfarenhet är Miami Pool Sveriges äldsta tillverkare av
pooler. I fem decennier har vi utvecklat och förfinat tekniken och erbjuder
i dag inte bara en kunskapsbaserad service utöver det vanliga, utan också
marknadens mest hållbara produkter.
Allting började med poolimportören Gunnar Viklund. Han kunde inte
hitta rätt kvalitet på poolstommar någonstans i världen – och bestämde
sig för att tillverka dem själv.
hantverk och en grundmurat nyfiken inställning.
Det har lett till lösningar som plockats upp av
våra konkurrenter och en poolstomme som är
helt enastående hållbar i det nordiska klimat vi
lever i, med markförutsättningar som skiftar
med årstiderna.
Än i dag sker all vår produktutveckling och
tillverkning av poolstommar, liners och poolskydd i Timrå. Dessutom sticker vi ut genom
att kunna erbjuda dig speciallösningar, skräddarsydda efter dina behov eller din trädgårds
unika förutsättningar.
Vi är stolta över att kunna erbjuda dig något
mer än ”bara en pool”. Vi vill vara med dig hela
vägen, från drömmen till spadtaget till frågorna
som kan dyka upp när allt är på plats. Vi lovar att
ta väl hand om dig.

MIAMI POOLS GRUNDARE Gunnar Viklund inledde

sin karriär som grossist på en lanthandel i
Härnösand, men styrde snart stegen söderut och
skolades in i tillverknings- och importindustrin på
ett litet Stiga-kontor i Tranås. Han gjorde sig känd
som en person med ypperlig fingertoppskänsla
vad gäller intressanta produkter. År 1967 började
han importera pooler från USA, men besvärades
av att det var så svårt
att föra in poolstommar. Dessutom ansåg
han att de kunde
göras bättre. Sagt
och gjort, han vände
åter hem till södra
Norrland och startade
en egen produktionslina i Timrå strax norr
om Sundsvall.
Gunnars son Ola började intressera sig för företaget redan som tioåring. Det som från början
var ett sommarjobb utvecklades till en heltidstjänst på lagret i början av 80-talet. Fem år
senare tog Ola över ägandeskapet för Miami Pool
och drev samtidigt igenom en nystart. Från att ha
satsat stort på försäljning av solarium – Gunnar
var den första i Sverige att importera solarium
med parallella ljusrör i slutet av 70-talet – gick
Ola tillbaka till rötterna och valde att fokusera
helhjärtat på högkvalitativa och hållbara pooler.
Genom åren har vi samlat på oss mängder av
kunskap och erfarenheter och oförtrutet testat
och utvecklat våra produkter med norrländskt

Det stod sig naturligt
att sonen Ola redan
som tioåring skulle
börja att intressera
sig för organisationen.

Gunnar Viklund med arbetslag
under 1960-talet.

8

9

Varför en Miami Pool?

Varför en Miami Pool?

Varför en Miami Pool?
Rätt kunskap – inget krångel

Miami Pool är vad som händer när norrländsk
hantverkartradition möter en aldrig
sinande innovationslusta. I mer än 50 år
har vi dagligen strävat efter att göra våra
poolmodeller mer intressanta utan att
någonsin rucka på kvaliteten.
Genom att erbjuda långsiktig och
personlig service, stor flexibilitet i utbudet
och marknadens mest stabila poolstommar
blir din nya pool en hållbar investering för
både din fritid och värdet på din fastighet.
Något annat nöjer vi oss inte med.

Att anlägga markpool är en stor ekonomisk investering.
Livet med pool, däremot, behöver varken vara krångligt
eller kostsamt. Det enda du behöver är rätt information
om vatten och poolkemi. Därför får du alltid all skötselinformation du behöver när du köper en pool av oss –
och även personlig service långt därefter. Det tjänar du
på i längden.

Inga dolda agendor
Kärnan i vårt familjeföretag är att kunna erbjuda dig
riktigt god kvalitet och de allra smartaste poollösningarna. Vi är inte nöjda förrän du har ett gott och hållbart
poolliv som passar just dig. Därför kan du lita på att vi
inte försöker sälja på dig onödiga extraprylar som du
inte behöver. Vi är transparenta i kommunikationen och
anpassar våra lösningsförslag efter dina behov och hur
din trädgård ser ut – ingenting annat.

Timrå. Här bygger vi våra pooler, inspirerade av skandinaviens skiftande klimat.

Garanterad hög kvalitet
Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens mest
hållbara poolstomme. Så pass stolta att vi erbjuder hela
25 års materialgaranti på den. Dessutom har vi utökat
garantin på alla liners till fem år – oavsett om du
använder din liner till en Miami Pool eller till en pool av
annat varumärke.
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Varför en Miami Pool?

Byggd i Timrå för nordiskt klimat
All vår tillverkning sker under samma
tak i fabriken i Timrå strax norr om
Sundsvall. Det betyder att vi vet hur
de nordiska årstidernas skiftningar påverkar markförhållandena – och vi tar
höjd för det i produktutvecklingen. Det
är en enorm fördel för dig som planerar
att skaffa pool i Sverige. Syd- och mellaneuropeiska tillverkare saknar ofta
erfarenhet av vårt klimat och då måste
poolerna kompletteras med extra förstärkning, till exempel en mur, innan de
kan installeras i våra trädgårdar.
Våra markpooler behöver inget
extrastöd för att klara klimatrelaterade
tryckförändringar i marken. Dessutom
är de utrustade med förankringsstag
som fungerar som en formsäkring.
Även den dag då du behöver byta
liner ser stagen till att poolen
behåller formen.

Varför en Miami Pool?

Kolla in återförsäljarkartan
på miamipool.se för att hitta
din närmaste poolexpert.

dig hela vägen – från att pooldrömmen
vaknat till dess att den anslutande pergolan står klar. Och eftersom vi sparar
ritningar och tar med oss erfarenheter
från alla tidigare poolbyggen kan du
känna dig trygg i att vi har lösningar på
alla eventuella problem och utmaningar som kan uppstå.
När du möter våra återförsäljare
kan det mycket väl bli så att du får en
helt ny uppfattning om möjligheterna
i din trädgård. Många av våra kunder
passar på att tänka till och utnyttja sina
uteplatser på ett bättre sätt.

Vår framgångsfaktor:
Miami Framework

Alla poolstommar tillverkas på
beställning av våra medarbetare
i fabriken i Timrå.

Ända sedan Miami Pools grundare
Gunnar Viklund avgjorde att dåtidens
poolstommar kunde göras bättre – och
därför startade sin egen tillverkning –
har vi ägnat oss åt att förfina tekniken.
År 2008 nådde vi ett genombrott och
skapade den poolstomme som än i
dag lämnar fabriken i Timrå: Miami
Framework. Den är särskilt framtagen för att stå stabilt i det nordiska
klimatet och måste inte, till skillnad
från flera andra pooltillverkares
modeller, förstärkas för att stå emot
årstidernas skiftningar.
Miami Framework är tillverkad i
stålplåt med en ytbehandling av
Magnelis – samma ämne som används
vid tillverkning av vägtrummor och
skyddsräcken där det krävs extremt
hög motståndskraft mot korrosion.
Faktum är att Magnelis bjuder på upp
till tio gånger bättre korrosionsskydd än
vad traditionella galvaniserade produkter gör. Resultatet är en poolstomme
som du kan lita på. Lång tid framöver.

Service som sträcker sig längre
Att anlägga en pool är oftast bara ett
steg av många. Väljer du Miami Pool
som leverantör har du alltid tillgång till
återförsäljare i närheten och de är med

Vi på Miami Pool tillverkar och packar alla pooler på beställning.

Vår unika poolstomme är utvecklad och framtagen
efter mer än 50 års erfarenhet och med stor innovationsanda.
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Flödet i poolen
Att vattnet inte ska stå still i en pool vet
de flesta, men hur ser det bakomliggande
systemet egentligen ut? Vad händer
med vattnet som sugs ut ur poolen och
hur kommer det tillbaks till poolen igen?
Här förklarar vi enkelt hur vattnet flödar
genom systemet, vilka maskiner som gör
vad och varför det är så bra att ha ett
extra utlopp.

Cirkulationspump

Filter
Den vanligaste filtertypen för rening av

Från ytvattenrenaren och det extra utloppet

poolvatten är sandfilter. Vattnet renas genom

dras separata rör fram till en cirkulationspump,

att det trycks genom sanden i filtrets tank. När

även kallad poolpump. Cirkulationspumpens

sanden blir smutsig minskar genomströmningen

jobb är, precis som det låter, att se till att

och en backspolning måste genomföras. Sanden

vattnet flödar genom systemet

rengörs då och det smutsiga vattnet leds direkt

och inte blir stillastående.

till avloppet.

Avlopp

Extra utrustning
Om du vill utrusta din pool med till exempel
en UV-lampa, en saltklorinator eller en
kemikaliedoserare ska denna utrustning
placeras mellan poolens filter och värmaren.

Miami Pools extra utlopp
Om vattennivån skulle sjunka lägre än
ytvattenrenaren, eller om silkorgen är så full

Värmesystem

av partiklar att vattnet inte sugs ned i
systemet, har alla pooler från oss ett extra

Från filtret flödar nu rent och fräscht vatten

utlopp. Utloppet är placerat längre ner än

vidare för att värmas. Det finns flera olika

ytvattenrenaren och säkerställer på så sätt

sätt att värma en pool, vanligast är med en

att pumpen inte går torr och förstörs om

värmepump. Oavsett vilket värmesystem

vattnet inte kommer in via ytvattenrenaren.

som väljs ska värmaren placeras innan

Utloppet bidrar även till bättre cirkulation.

inloppen i poolsystemet.

Inlopp

Ytvattenrenaren

Efter att vattnet passerat värmaren flödar

Vattnets flöde genom poolsystemet börjar

det vidare ut i poolen via två inlopp med

med att vattnet sugs in i det bakomliggande

riktbara insprutningsmunstycken.

systemet, antingen via ytvattenrenaren
eller utloppet. Ytvattenrenaren har som
uppgift att hålla vattenytan fri från skräp. I

Start

ytvattenrenaren sitter en så kallad silkorg
som samlar upp och hindrar stora partiklar
såsom löv och insekter från att sugas in i
poolpump och filter.
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En poolstomme
i världsklass
Vår poolstomme, Miami Framework, är tillverkad
av två mm tjock stålplåt med en ytbehandling
av Magnelis. Magnelisbehandlingen gör att
stommen har extremt hög motståndskraft
mot korrosion, något som gör vår stomme till
marknadens mest hållbara. Detta är en klar
fördel jämfört med andra poolstommar, till
exempel sådana i trä som kan börja ruttna när de
är nergrävda i marken. Dessutom tillverkas alla
våra poolmodeller med Miami Framework,
så oavsett vilken modell eller storlek du väljer kan
du känna dig trygg med ditt köp.

3. Stag

4. Belysning

5. Liner

Vår poolstomme är utrustad med

Du väljer själv hur många

Poolens insida kläs med en färgad poolduk, så

förankringsstag som fungerar som en

lampor du vill ha i poolen

kallad liner. Vår liner tillverkas i högkvalitativ

formsäkring. Även den dag då du

och var de ska vara

PVC-folie som är 0,75 mm tjock.

behöver byta liner ser stagen till att

placerade. Tänk på att inte

poolen behåller formen. Hos oss ingår

placera belysning så att

detta som standard och är självklart

den bländar mot en

inget du behöver betala extra för.

uteplats eller dylikt.

6. Under- och överliggare
Under och ovanpå sektionerna placeras så
kallade under- och överliggare. Dessa gör
poolstommen ännu stabilare och bidrar till
att den håller formen. I överliggaren fästs
även snap-in-listen som man sedan hänger
fast linern i.

7. Snap-in-list

7
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Snap-in-listen används för att fästa
linern i poolen och underlättar
arbetet vid linermontering.

1. Färdigstansade hål för
utrustningsdetaljer
5

Stommen levereras med färdigstansade hål för

6

både belysning och utrustningsdetaljer såsom
in- och utlopp. Detta gör bygge och montering
mycket enklare eftersom du slipper såga ut alla
hål själv. Dessutom är det så att om du själv sågar
i ytbehandlad plåt riskerar du att skada det

Stenmjöl

8

skyddande ytskiktet, vilket gör stommen känsligare

1

mot korrosion. Eftersom vi levererar plåtar med

3

färdigstansade hål kan du känna dig trygg med att

Markduk

en pool från oss alltid har bästa möjliga skydd. Du

6

kan även vara säker på att alla utrustningsdetaljer
hamnar på rätt ställe i poolen så att

2

vattenflödet blir det bästa möjliga.

9

Dränerat bärlager

2. Sektionerna
Grunden i poolstommen består av
plåtsektioner. Standardsektionen är 1 meter bred
vilket ger en stabil konstruktion som dessutom är

8. Bottenmatta

enkel att bygga och hantera. Sektionerna är

Poolstommen i sig har ingen botten

9. Dräneringsrör och
återfyllnadsmassor

specialdesignade för enkel montering och fogas

utan byggs upp med stenmjöl.

Om grundvattennivån kan stiga högre än

samman på ett smidigt sätt med bult och mutter i

Ovanpå stenmjölet läggs en

poolens botten bör dräneringsrör läggas

förstansade och gängade hål. Denna lösning gör

bottenmatta och sedan kommer

ut. När poolbygget är klart fyller du upp

bygget av poolen både enklare och snabbare.

linern. Detta ger en plan och

runt poolen med dränerande material,

Givetvis ingår bult, muttrar och brickor i leveransen.

behaglig poolbotten att kliva på.

exempelvis sand, singel eller grus.

Detta är en förenklad illustration och ska inte ses som bygginstruktioner.
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Vid montering av poolen ska aktuella monteringsanvisningar följas.
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Steg för steg

Så skapar du din egen oas
När du väl bestämt dig för att bli med pool börjar det roligaste:
att bestämma precis hur du vill ha det.

Välj liner
Linern är det yttersta skiktet i poolen och det som kanske har störst
påverkan på helhetsintrycket. Vill du att färgen bryter av mot det gröna
gräset eller smälter in i en stenomgivning? Du bestämmer.

1
Välj poolmodell

Turkos

Blå

Ljusblå

Sand

Ljusgrå

Mörkgrå

Blå Mosaik

Grå Mosaik

Sand Mosaik

Marmorerad

Carrara

Vit

Tidlös klassiker eller modern uppstickare? Kantig eller
rund? Ditt nya poolliv inleds när du väljer modell.

Lagoon

Rectangular

Eight

Kidney

Octagon

Oval

18

Round

19

Svart Mosaik

3

4

Välj utrustningspaket

Välj tillbehör

Välj mellan serien Trendline med högkvalitativa plastdetaljer eller det mer
exklusiva paketet Proline som innehåller stilrena, rostfria detaljer.

Trappa, räcke, pooltak, värmepump och LED-belysning. Och kanske ett
motströmsaggregat för att göra den lilla poolen ”stor nog” för motionssimning.
Forma din poolmiljö helt efter dina behov och preferenser.

Trendline - all in one

Proline - all in one

Trendline är vårat standardpaket som innehåller utrustningsdetaljer i plast samt sandfilter, pump och ett extra utlopp,
allt i högsta kvalitet. Paketen innehåller även rör, rördelar,
poolvårdsutrustning, kemikalier med mera. Paketen finns i
olika utföranden för att passa alla poolstorlekar.

Proline innehåller rostfria utrustningsdetaljer samt sandfilter,
pump och ett extra utlopp. Paketen innehåller även rör, rördelar,
poolvårdsutrustning, kemikalier med mera. Paketen finns i olika
utföranden för att passa alla poolstorlekar. Om du ska installera
saltmaskin ska du inte välja rostfria detaljer.

Trendline 30

Trendline 80

Proline 30

Proline 80

Pump Eurostar II 75-M 0,6 hk
1-fas. RTM glasfiberfilter 500G,
för pool max 30 m3.

Pump Eurostar II 200-M 1.4 hk
1-fas. RTM glasfiberfilter 610G,
för pool max 80 m3.

Pump Eurostar II 75-M 0,6 hk
1-fas. RTM glasfiberfilter 500G,
för pool max 30 m3.

Pump Eurostar II 200-M 1.4 hk
1-fas. RTM glasfiberfilter 610G,
för pool max 80 m3.

Art. nr. 11.200.100 Pris 28.000:-

Art. nr. 11.200.160 Pris 31.900:-

Art. nr. 11.100.100 Pris 35.000:-

Art. nr. 11.100.160 Pris 37.900:-

Trendline 50

Trendline 100

Proline 50

Proline 100

Pump Eurostar II 100-M 0,9 hk
1-fas. RTM glasfiberfilter 500G,
för pool max 50 m3.

Pump Eurostar II 250-M 1.4 hk
1-fas. RTM glasfiberfilter 760G
för pool max 100 m3.

Pump Eurostar II 100-M 0,9 hk
1-fas. RTM glasfiberfilter 500G,
för pool max 50 m3.

Pump Eurostar II 250-M 1.4 hk
1-fas. RTM glasfiberfilter 760G
för pool max 100 m3.

Art. nr. 11.200.120 Pris 29.200:-

Art. nr. 11.200.180 Pris 34.500:-

Art. nr. 11.100.120 Pris 36.200:-

Art. nr. 11.100.180 Pris 41.500:-

Trendline 65

Proline 65

Pump Eurostar II 150-M 1.1 hk
1-fas. RTM glasfiberfilter 610G,
för pool max 65 m3.

Pump Eurostar II 150-M 1.1 hk
1-fas. RTM glasfiberfilter 610G,
för pool max 65 m3.

Art. nr. 11.200.140 Pris 31.600:-

Art. nr. 11.100.140 Pris 37.600:-

Stegar och trappor

Poolsarg

Poolskydd

Se vårt utbud av stegar,
räcken och trappor.

Se vårt utbud av aluminium- och
stensarger i olika färger.

Se vårt utbud av poolskydd,
pooltak och solfolie.

Sida 54-57

Sida 58

Sida 60-66

Värmesystem

Belysning

Poolvård

Se vårt utbud av värmeväxlare
och värmepumpar.

Se vårt utbud av belysning
i rostfritt och plast.

Se vårt utbud av maskiner, borstar,
håvar, termometrar och kemikalier.

Sida 68-71

Sida 75

Sida 81-91

Psst – det är enkelt gjort på webben
Bygg din pool såsom du vill ha den och få pris
direkt i vår konfigurator på miamipool.se

I både Trendline och Proline ingår Pump Eurostar II och RTM glasfiberfilter i anpassade storlekar. Paketen innehåller även rör och rördelar
samt poolvårdsutrustning och kemikalier.
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Våra pooler

Våra pooler

Våra pooler

Checklista för
blivande poolägare
Njurformad pool eller traditionellt
rektangulär? Nedgrävd eller ovan
mark? Hur gör vi med sprängning?
Och vad gör man med poolen på
vintern? Är du i poolköpartagen
är frågorna många. Vi har sammanställt några av de vanligaste
sakerna att gå igenom för dig som
vill installera en pool i trädgården.

OAVSETT VILKEN MODELL du väljer ur

vårt sortiment så får du marknadens
modernaste poolstomme, svensktillverkad i Timrå och anpassad för det
nordiska klimatet med dess skiftande
årstider. Alla våra stommar är tillverkade i stålplåt med ytbehandlingen
Magnelis som ger ett utmärkt skydd
mot korrosion – upp till tio gånger
bättre än galvaniserade material.

Poolmodell och storlek
Vår vanligaste modell – den rektangulära poolen – passar på de flesta
tomter där byggnader och omgivning
tillåter att poolen placeras i linje med
dessa. Om tomten sluttar kan man
bygga en stödmur ungefär en meter
utanför poolen. Man fyller sedan
utrymmet runtom med dränerande
material. Då får poolen det stöd den
behöver och du får en trevlig yta att
vistas på med vänner och familj.

Friformpoolen har fördelen att man
kan placera den lite på ”sniskan” i
förhållande till byggnader och uteplats
utan att det stör miljön.

Montage ovan mark
Vissa av våra poolmodeller kan levereras med en stomme som kan monteras helt eller delvis ovan mark. Vid
montage helt ovan mark behöver du
gjuta en betongplatta som poolen ska
stå på. Detta behövs inte om du gräver
ner din pool.

Baddjup
Våra pooler har ett baddjup på cirka
1,35 meter, vilket räknas som ett bra
djup för bad och lek. Om du väljer att
utrusta din pool med en djupdel varierar djupet beroende på poolmodell
och storlek. Om du vill ha en svikt vid
poolen bör djupdelen ha ett baddjup
på minst två meter. Rectangular,
Lagoon, Kidney och Oval har djupdel som standardtillval.

Rectangular
En modern klassiker.

33

Octagon
Den lite kantigare uppstickaren.

36

Round
Perfekt i trädäcket.

40

Eight
Ett prisvärt blickfång.

42

Kidney
En tidlös pärla.

46

Oval
Pampig och böljande.

Spränga
Om du behöver spränga för att få
ner poolen i marken är det viktigt
att sprickorna som uppstår i berget i
samband med sprängningen tätas med
betong eller att berget täcks med en
bergduk. Annars kan poolens bottenmaterial rinna ner i sprickorna och
orsaka en ojämn botten.

Placering
Poolen bör placeras i söderläge. Inte
bara för att det är behagligt med sol i
samband med bad, det ger även lägre
uppvärmningskostnader. Du bör också
tänka på att försöka hitta en plats för
din pool där det är lä, alternativt fundera på att bygga vind- och insynsskydd.

Omgivning
Även om poolens reningsverk klarar en
hel del löv bör träd inte finnas i direkt
anslutning. Ju mer löv i poolen, desto
högre kostnader för kemikalier och
vatten (mer backspolning krävs).

Dränering

Vinterisering

Markmiljön runt poolen ska bestå av
dränerande material som sand, singel
eller grus för att inte binda fukt. Om
poolen placeras där grundvattennivån
kan stiga högre än bottennivån bör
du även lägga dräneringsrör runt din
pool. Detta för att inte riskera kraftigt
ökade uppvärmningskostnader.

En Miami Pool ska vara vattenfylld
året om. Inför vintern stänger du ner
poolen genom att bland annat tömma
rören och montera en frysskyddsflaska
i ytvattenrenaren samt vinterpluggar i
in- och utlopp.

22
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Har du andra behov?
Kontakta oss så kan vi ta fram
en anpassad variant till dig.

48

Lagoon
En inbjudande praktpjäs.
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Miami Pool Rectangular

En modern klassiker

Miami Pool Rectangular
Vår rektangulära modell har tillverkats sedan 1967 och finns i flera
standardstorlekar, från 2 x 4 meter till 6 x 12 meter. Andra storlekar
offereras vid förfrågan. Du kan välja att ha poolen i marken eller
ovan jord och vissa modeller kan levereras med djupdel.

Svensk konstruktion
Våra rektangulära pooler är tillverkade och konstruerade i
Sverige för nordiska förhållanden. Konstruktionen är framtagen för att tåla vårt nordiska klimat.

Djupdel
Miami Pool Rectangular

Vissa av våra rektangulära pooler kan levereras med en liner
som har en plan grunddel samt en djupdel. Kontakta din
lokala återförsäljare för offert på Rectangular med djupdel.

Miami Pools klassiska rektangulära
pool har tillverkats sedan 1967. Vissa
modeller kan levereras med grunddel
och djupdel och alla kan levereras i
ovanmarksutförande.

Poolskydd
Till rektangulära pooler kan alla våra poolskydd användas.
Om du utrustar poolen med en trappa måste den placeras
på poolens kortsida om Miami Cover III, Miami Lamell eller
Miami Roller ska monteras. Om du ska utrusta en trappförsedd pool med ett Miami Cover III kan du göra installationen
på två vis: antingen förlänger du eventuell poolsarg förbi
trappan och beställer ett förlängt skydd eller så beställer du
ett trappskydd som du fäster i coverns frontrör. Vi rekommenderar det senare alternativet.

Komplett poolpaket
I ett komplett poolpaket ingår stomme, enfärgad liner,
utrustningspaket Trendline, en belysning inkl. transformator
samt fällbar stege med 4 steg.
Från 80 550:-

Bilden visar Miami Pool Rectangular
5 x 10 meter med liner grå mosaik.
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Miami Pool Rectangular

Miami Pool 2040 Rectangular
Storlek 2,0 x 4,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 8,0 m2. Volym 10,8 m3.
Komplett poolpaket från 80 550:-

Miami Pool 2050 Rectangular
Storlek 2,0 x 5,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 10,0 m2. Volym 13,5 m3.
Komplett poolpaket från 86 050:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.100

Miami Pool 2040 Rectangular, stomme

34.200:-

10.100.120

Miami Pool 2050 Rectangular, stomme

38.500:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

18.300.100

Liner 2,0 x 4,0 x 1,45 m, enfärgad

7.800:-

18.300.120

Liner 2,0 x 5,0 x 1,45 m, enfärgad

9.000:-

18.400.100

Liner 2,0 x 4,0 x 1,45 m, mönstrad

11.000:-

18.400.120

Liner 2,0 x 5,0 x 1,45 m, mönstrad

12.800:-

18.300.100GT

Liner 2,0 x 4,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

16.800:-

18.300.120GT

Liner 2,0 x 5,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

18.000:-

18.400.100GT

Liner 2,0 x 4,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

20.000:-

18.400.120GT

Liner 2,0 x 5,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

21.800:-

19.800.100

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

2.900:-

19.800.120

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

3.600:-

19.800.100T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

4.400:-

19.800.100T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

5.100:-

19.900.100

Miami Cover III, finns i flera olika färger

15.200:-

19.900.120

Miami Cover III, finns i flera olika färger

16.100:-

19.400.100

Miami Roller, välj bland flera olika färger

12.700:-

19.400.120

Miami Roller, välj bland flera olika färger

14.100:-

19.320.100

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

52.800:-

19.320.120

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

54.400:-

Miami Pool 2550 Rectangular
Storlek 2,5 x 5,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 12,5 m2. Volym 16,9 m3.
Komplett poolpaket från 93 850:-

Miami Pool 3060 Rectangular
Storlek 3,0 x 6,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 18,0 m2. Volym 24,3 m3.
Komplett poolpaket från 98 750:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.140

Miami Pool 2550 Rectangular, stomme

45.300:-

10.100.160

Miami Pool 3060 Rectangular, stomme

48.200:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

18.300.140

Liner 2,5 x 5,0 x 1,45 m, enfärgad

10.000:-

18.300.160

Liner 3,0 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad

12.000:-

18.400.140

Liner 2,5 x 5,0 x 1,45 m, mönstrad

12.700:-

18.400.160

Liner 3,0 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad

17.400:-

18.300.140H

Liner 2,5 x 5,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

11.200:-

18.300.160H

Liner 3,0 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

13.200:-

18.400.140H

Liner 2,5 x 5,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl

15.600:-

18.400.160H

Liner 3,0 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl

18.600:-

18.300.140HT

Liner 2,5 x 5,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

18.500:-

18.300.160HT

Liner 3,0 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

20.500:-

18.400.140HT

Liner 2,5 x 5,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

22.900:-

18.400.160HT

Liner 3,0 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

25.900:-

18.300.140GT

Liner 2,5 x 5,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

19.000:-

18.300.160GT

Liner 3,0 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

21.000:-

18.400.140GT

Liner 2,5 x 5,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

23.400:-

18.400.160GT

Liner 3,0 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

26.400:-

19.800.140

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

4.200:-

19.800.160

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

5.600:-

19.800.140T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

5.700:-

19.800.160T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

7.100:-

19.900.140

Miami Cover III, finns i flera olika färger

16.900:-

19.900.160

Miami Cover III, finns i flera olika färger

18.800:-

19.400.140

Miami Roller, välj bland flera olika färger

15.100:-

19.400.160

Miami Roller, välj bland flera olika färger

17.900:-

19.320.140

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

56.300:-

19.320.160

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

60.600:-

Sveriges populäraste poolmodell –
Rectangular 4 x 8 meter, med liner blå mosaik.
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Miami Pool Rectangular

Miami Pool 3070 Rectangular
Storlek 3,0 x 7,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 21,0 m2. Volym 28,3 m3.
Komplett poolpaket från 105 550:-

Miami Pool 3560 Rectangular
Storlek 3,5 x 6,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 21,0 m2. Volym 28,3 m3.
Komplett poolpaket från 103 950:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.180

Miami Pool 3070 Rectangular, stomme

53.200:-

10.100.190

Miami Pool 3560 Rectangular, stomme

51.800:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

18.300.180

Liner 3,0 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad

13.800:-

18.300.190

Liner 3,5 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad

13.600:-

18.400.180

Liner 3,0 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad

20.000:-

18.400.190

Liner 3,5 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad

19.600:-

18.300.180H

Liner 3,0 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

15.000:-

18.300.190H

Liner 3,5 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

18.400:-

18.400.180H

Liner 3,0 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl

21.200:-

18.400.190H

Liner 3,5 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl

20.800:-

18.300.180HT

Liner 3,0 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

22.300:-

18.300.190HT

Liner 3,5 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

22.100:-

18.400.180HT

Liner 3,0 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

28.500:-

18.400.190HT

Liner 3,5 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

28.100:-

18.300.180GT

Liner 3,0 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

22.800:-

18.300.190GT

Liner 3,5 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

22.600:-

18.400.180GT

Liner 3,0 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

29.000:-

18.400.190GT

Liner 3,5 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

28.600:-

19.800.180

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

6.400:-

19.800.190

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

6.400:-

19.800.180T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

7.900:-

19.800.190T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

7.900:-

19.900.180

Miami Cover III, finns i flera olika färger

19.600:-

19.900.190

Miami Cover III, finns i flera olika färger

19.600:-

19.400.180

Miami Roller, välj bland flera olika färger

19.600:-

19.400.190

Miami Roller, välj bland flera olika färger

20.200:-

19.320.180

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

62.900:-

19.320.190

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

63.900:-

Miami Pool 3570 Rectangular
Storlek 3,5 x 7,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 24,5 m2. Volym 33,0 m3.
Komplett poolpaket från 110 950:-

Miami Pool 4060 Rectangular
Storlek 4,0 x 6,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 24,0 m2. Volym 32,4m3.
Komplett poolpaket från 106 450:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.200

Miami Pool 3570 Rectangular, stomme

57.400:-

10.100.220

Miami Pool 4060 Rectangular, stomme

52.700:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

18.300.200

Liner 3,5 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad

15.000:-

18.300.220

Liner 4,0 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad

15.200:-

18.400.200

Liner 3,5 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad

21.700:-

18.400.220

Liner 4,0 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad

21.800:-

18.300.200H

Liner 3,5 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

16.200:-

18.300.220H

Liner 4,0 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

16.400:-

18.400.200H

Liner 3,5 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl

22.900:-

18.400.220H

Liner 4,0 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl

23.000:-

18.300.200HT

Liner 3,5 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

23.500:-

18.300.220HT

Liner 4,0 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

23.700:-

18.400.200HT

Liner 3,5 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

30.200:-

18.400.220HT

Liner 4,0 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

30.300:-

18.300.200GT

Liner 3,5 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

24.000:-

18.300.220GT

Liner 4,0 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

24.200:-

18.400.200GT

Liner 3,5 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

30.700:-

18.400.220GT

Liner 4,0x 6,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

30.800:-

19.800.200

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

7.400:-

19.800.220

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

7.100:-

19.800.200T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

8.900:-

19.800.220T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

8.600:-

19.900.200

Miami Cover III, finns i flera olika färger

20.900:-

19.900.220

Miami Cover III, finns i flera olika färger

20.600:-

19.400.200

Miami Roller, välj bland flera olika färger

22.300:-

19.400.220

Miami Roller, välj bland flera olika färger

21.300:-

19.320.200

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

66.700:-

19.320.220

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

66.300:-

Rectangular 4,5 x 9 meter med liner blå mosaik,
utvändig trappa och poolskydd Miami Cover.
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Miami Pool Rectangular

Miami Pool Rectangular

Miami Pool 4070 Rectangular
Storlek 4,0 x 7,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 28,0 m2. Volym 37,8m3.
Komplett poolpaket från 113 250:-

Miami Pool 4080 Rectangular
Storlek 4,0 x 8,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 32,0 m2. Volym 43,2 m3.
Komplett poolpaket från 116 750:-

Miami Pool 4590 Rectangular
Storlek 4,5 x 9,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 40,5 m2. Volym 54,7 m3.
Komplett poolpaket från 129 050:-

Miami Pool 50100 Rectangular
Storlek 5,0 x 10,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 50,0 m2. Volym 67,5 m3.
Komplett poolpaket från 138 450:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.230

Miami Pool 4070 Rectangular, stomme

58.200:-

10.100.240

Miami Pool 4080 Rectangular, stomme

60.500:-

10.100.280

Miami Pool 4590 Rectangular, stomme

69.500:-

10.100.300

Miami Pool 50100 Rectangular, stomme

75.500:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.100.140

Utrustningspaket Proline, max 65 m3

37.600:-

11.100.160

Utrustningspaket Proline, max 80 m3

37.900:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

11.200.140

Utrustningspaket Trendline, max 65 m3

31.600:-

11.200.160

Utrustningspaket Trendline, max 80 m3

31.900:-

18.300.230

Liner 4,0 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad

16.500:-

18.300.240

Liner 4,0 x 8,0 x 1,45 m, enfärgad

17.700:-

18.300.280

Liner 4,5 x 9,0 x 1,45 m, enfärgad

21.000:-

18.300.300

Liner 5,0 x 10,0 x 1,45 m, enfärgad

24.400:-

18.400.230

Liner 4,0 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad

23.800:-

18.400.240

Liner 4,0 x 8,0 x 1,45 m, mönstrad

25.800:-

18.400.280

Liner 4,5 x 9,0 x 1,45 m, mönstrad

30.700:-

18.400.300

Liner 5,0 x 10,0 x 1,45 m, mönstrad

35.700:-

18.300.230H

Liner 4,0 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

17.700:-

18.300.240H

Liner 4,0 x 8,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

18.900:-

18.300.280H

Liner 4,5 x 9,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

22.200:-

18.300.300H

Liner 5,0 x 10,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

25.600:-

18.400.230H

Liner 4,0 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl

25.000:-

18.400.240H

Liner 4,0 x 8,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl

27.000:-

18.400.280H

Liner 4,5 x 9,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl

31.900:-

18.400.300H

Liner 5,0 x 10,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl 36.900:-

18.300.230HT

Liner 4,0 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

25.000:-

18.300.240HT

Liner 4,0 x 8,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

26.200:-

18.300.280HT

Liner 4,5 x 9,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

29.500:-

18.300.300HT

Liner 5,0 x 10,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

32.900:-

18.400.230HT

Liner 4,0 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

32.300:-

18.400.240HT

Liner 4,0 x 8,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

34.300:-

18.400.280HT

Liner 4,5 x 9,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

39.200:-

18.400.300HT

Liner 5,0 x 10,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

44.200:-

18.300.230GT

Liner 4,0 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

25.500:-

18.300.240GT

Liner 4,0 x 8,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

26.700:-

18.300.280GT

Liner 4,5 x 9,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

30.000:-

18.300.300GT

Liner 5,0 x 10,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

33.400:-

18.400.230GT

Liner 4,0 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

32.800:-

18.400.240GT

Liner 4,0 x 8,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

34.800:-

18.400.280GT

Liner 4,5 x 9,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

39.700:-

18.400.300GT

Liner 5,0 x 10,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

44.700:-

19.800.230

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

8.100:-

19.800.240

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

9.100:-

19.800.280

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

11.200:-

19.800.300

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

13.500:-

19.800.230T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

9.600:-

19.800.240T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

10.600:-

19.800.280T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

12.700:-

19.800.300T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

15.000:-

19.900.230

Miami Cover III, finns i flera olika färger

21.800:-

19.900.240

Miami Cover III, finns i flera olika färger

23.200:-

19.900.280

Miami Cover III, finns i flera olika färger.

25.800:-

19.900.300

Miami Cover III, finns i flera olika färger

28.700:-

19.400.230

Miami Roller, välj bland flera olika färger

23.600:-

19.400.240

Miami Roller, välj bland flera olika färger

25.800:-

19.400.280

Miami Roller, välj bland flera olika färger

32.100:-

19.400.300

Miami Roller, välj bland flera olika färger

36.500:-

19.320.230

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

69.400:-

19.320.240

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

72.500:-

19.320.280

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

80.100:-

19.320.300

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

87.500:-

Miami Pool 4090 Rectangular
Storlek 4,0 x 9,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 36,0 m2. Volym 48,6m3.
Komplett poolpaket från 124 350:-

Miami Pool 40100 Rectangular
Storlek 4,0 x 10,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 40,0 m2. Volym 54,0 m3.
Komplett poolpaket från 130 450:-

Miami Pool 60120 Rectangular
Storlek 6,0 x 12,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35m). Yta 72,0 m2. Volym 97,2 m3.
Komplett poolpaket från 160 650:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.250

Miami Pool 4090 Rectangular, stomme

66.600:-

10.100.260

Miami Pool 40100 Rectangular, stomme

71.200:-

10.100.320

Miami Pool 60120 Rectangular, stomme

90.300:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.100.140

Utrustningspaket Proline, max 65 m3

37.600:-

11.100.180

Utrustningspaket Proline, max 100 m3

41.500:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

11.200.140

Utrustningspaket Trendline, max 65 m3

31.600:-

11.200.180

Utrustningspaket Trendline, max 100 m3

34.500:-

18.300.250

Liner 4,0 x 9,0 x 1,45 m, enfärgad

19.200:-

18.300.260

Liner 4,0 x 10,0 x 1,45 m, enfärgad

20.700:-

18.300.320

Liner 6,0 x 12,0 x 1,45 m, enfärgad

31.800:-

18.400.250

Liner 4,0 x 9,0 x 1,45 m, mönstrad

28.100:-

18.400.260

Liner 4,0 x 10,0 x 1,45 m, mönstrad

30.400:-

18.400.320

Liner 6,0 x 12,0 x 1,45 m, mönstrad

46.700:-

18.300.250H

Liner 4,0 x 9,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

20.400:-

18.300.260H

Liner 4,0 x 10,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

21.900:-

18.300.320H

Liner 6,0 x 12,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp akryl

33.000:-

18.400.250H

Liner 4,0 x 9,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl

29.300:-

18.400.260H

Liner 4,0 x 10,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl 31.600:-

18.400.320H

Liner 6,0 x 12,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp akryl 47.900:-

18.300.250HT

Liner 4,0 x 9,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

27.700:-

18.300.260HT

Liner 4,0 x 10,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

29.200:-

18.300.320HT

Liner 6,0 x 12,0 x 1,45 m, enfärgad, hörntrapp inv.

40.300:-

18.400.250HT

Liner 4,0 x 9,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

36.600:-

18.400.260HT

Liner 4,0 x 10,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

38.900:-

18.400.320HT

Liner 6,0 x 12,0 x 1,45 m, mönstrad, hörntrapp inv.

55.200:-

18.300.250GT

Liner 4,0 x 9,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

28.200:-

18.300.260GT

Liner 4,0 x 10,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

29.700:-

18.300.320GT

Liner 6,0 x 12,0 x 1,45 m, enfärgad, inv. gaveltrapp

40.800:-

18.400.250GT

Liner 4,0 x 9,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

37.100:-

18.400.260GT

Liner 4,0 x 10,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

39.400:-

18.400.320GT

Liner 6,0 x 12,0 x 1,45 m, mönstrad, inv. gaveltrapp

55.700:-

19.800.250

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

10.200:-

19.800.260

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

11.200:-

19.800.320

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

18.800:-

19.800.250T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

11.700:-

19.800.260T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

12.700:-

19.800.320T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

20.300:-

19.900.250

Miami Cover III, finns i flera olika färger

24.700:-

19.900.260

Miami Cover III, finns i flera olika färger

25.900:-

19.320.320

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

107.800:-

19.400.250

Miami Roller, välj bland flera olika färger

28.100:-

19.400.260

Miami Roller, välj bland flera olika färger

30.300:-

19.320.250

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

75.700:-

19.320.260

Miami Lamell kantmontage, eldrift, vit

78.800:-
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Miami Pool Octagon

Den lite kantigare uppstickaren

Miami Pool Octagon
Vår modell Octagon passar dig som gillar ett kantigare alternativ till den
rektangulära formen. Den är lika lätt att bygga som modell Rectangular
och finns i flera standardstorlekar, från 3 x 5 meter till 6 x 12 meter.
Andra storlekar offereras vid förfrågan.

Svensk konstruktion
Våra Octagonpooler är tillverkade och konstruerade i Sverige
för nordiska förhållanden. Konstruktionen är framtagen för
att tåla vårt nordiska klimat.

Poolskydd

Miami Pool Octagon

Till Octagon kan tre av våra poolskydd användas: standardskyddet, Miami Cover III och Miami Roller. Utrustar du poolen
med en trappa måste den placeras på poolens kortsida om
Miami Cover III ska monteras. Om du utrustar en Octagon
med ett Miami Cover kommer skenorna att bli lika långa som
poolens maxlängd. Detta gör att installationen kan utföras
på två olika vis: antingen förlänger du eventuell poolsarg till
hela poolens längd eller, som vi rekommenderar, installerar
du poolen utan sarg och lägger annat omgivande material
ända fram till poolkanten.

Din Octagon frigör ytor runt poolen där
hörnen är diagonala. Vilken pooolform
passar bäst i just din trädgård?

Komplett poolpaket
I ett komplett poolpaket ingår stomme, enfärgad liner,
utrustningspaket Trendline, en belysning inkl. transformator
samt fällbar stege med 4 steg.
Från 92 650:-

Miami Pool Octagon 4 x 8 meter
med den populära linern Carrara.
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Miami Pool Octagon

Miami Pool Octagon

Miami Pool 3050 Octagon
Storlek 3,0 x 5,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 13,0 m2. Volym 17,5 m3.
Komplett poolpaket från 92 650:-

Miami Pool 3060 Octagon
Storlek 3,0 x 6,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 16,0 m2. Volym 21,6 m3.
Komplett poolpaket från 99 550:-

Miami Pool 3560 Octagon
Storlek 3,5 x 6,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 19,0 m2. Volym 25,6 m3.
Komplett poolpaket från 104 450:-

Miami Pool 3570 Octagon
Storlek 3,5 x 7,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 22,5 m2. Volym 30,3 m3.
Komplett poolpaket från 111 050:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.340

Miami Pool 3050 Octagon, stomme

42.100:-

10.100.360

Miami Pool 3060 Octagon, stomme

47.100:-

10.100.380

Miami Pool 3560 Octagon, stomme

50.900:-

10.100.400

Miami Pool 3570 Octagon, stomme

56.000:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

18.300.340

Liner Octagon 3,0 x 5,0 x 1,45 m, enfärgad

12.000:-

18.300.360

Liner Octagon 3,0 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad

13.900:-

18.300.380

Liner Octagon 3,5 x 6,0 x 1,45 m, enfärgad

15.000:-

18.300.400

Liner Octagon 3,5 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad

16.500:-

18.400.340

Liner Octagon 3,0 x 5,0 x 1,45 m, mönstrad

15.900:-

18.400.360

Liner Octagon 3,0 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad

18.300:-

18.400.380

Liner Octagon 3,5 x 6,0 x 1,45 m, mönstrad

20.000:-

18.400.400

Liner Octagon 3,5 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad

22.000:-

19.800.340

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

5.800:-

19.800.360

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

6.500:-

19.800.380

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

7.200:-

19.800.400

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

8.100:-

19.800.340T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

7.300:-

19.800.360T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

8.000:-

19.800.380T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

8.700:-

19.800.400T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

9.600:-

19.900.340

Miami Cover III, finns i flera olika färger

17.600:-

19.900.360

Miami Cover III, finns i flera olika färger

18.800:-

19.900.380

Miami Cover III, finns i flera olika färger

19.600:-

19.900.400

Miami Cover III, finns i flera olika färger

20.900:-

19.400.340

Miami Roller, välj bland flera olika färger

16.100:-

19.400.360

Miami Roller, välj bland flera olika färger

17.900:-

19.400.380

Miami Roller, välj bland flera olika färger

20.200:-

19.400.400

Miami Roller, välj bland flera olika färger

22.300:-

Miami Pool 4080 Octagon
Storlek 4,0 x 8,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 30,0 m2. Volym 40,5 m3.
Komplett poolpaket från 118 750:-

Miami Pool 4590 Octagon
Storlek 4,5 x 9,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 38,5 m2. Volym 52,0 m3.
Komplett poolpaket från 129 750:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.420

Miami Pool 4080 Octagon, stomme

61.400:-

10.100.440

Miami Pool 4590 Octagon, stomme

69.900:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.100.140

Utrustningspaket Proline, max 65 m3

37.600:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

11.200.140

Utrustningspaket Trendline, max 65 m3

31.600:-

18.300.420

Liner Octagon 4,0 x 8,0 x 1,45 m, enfärgad

18.800:-

18.300.440

Liner Octagon 4,5 x 9,0 x 1,45 m, enfärgad

21.300:-

18.400.420

Liner Octagon 4,0 x 8,0 x 1,45 m, mönstrad

25.500:-

18.400.440

Liner Octagon 4,5 x 9,0 x 1,45 m, mönstrad

29.100:-

19.800.420

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

10.100:-

19.800.440

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

12.200:-

19.800.420T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

11.600:-

19.800.440T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

13.700:-

19.900.420

Miami Cover III, finns i flera olika färger

23.200:-

19.900.440

Miami Cover III, finns i flera olika färger

25.800:-

19.400.420

Miami Roller, välj bland flera olika färger

25.800:-

19.400.440

Miami Roller, välj bland flera olika färger

32.100:-

Miami Pool 50100 Octagon
Storlek 5,0 x 10,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 48,0 m2. Volym 64,8 m3.
Komplett poolpaket från 140 350:-

Miami Pool 60120 Octagon
Storlek 6,0 x 12,0 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 70,0 m2. Volym 94,5 m3.
Komplett poolpaket från 160 450:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.460

Miami Pool 50100 Octagon, stomme

75.900:-

10.100.480

Miami Pool 60120 Octagon, stomme

88.900:-

11.100.160

Utrustningspaket Proline, max 80 m3

37.900:-

11.100.180

Utrustningspaket Proline, max 100 m3

41.500:-

11.200.160

Utrustningspaket Trendline, max 80 m3

31.900:-

11.200.180

Utrustningspaket Trendline, max 100 m3

34.500:-

18.300.460

Liner Octagon 5,0 x 10,0 x 1,45 m, enfärgad

25.900:-

18.300.480

Liner Octagon 6,0 x 12,0 x 1,45 m, enfärgad

33.000:-

18.400.460

Liner Octagon 5,0 x 10,0 x 1,45 m, mönstrad

35.100:-

18.400.480

Liner Octagon 6,0 x 12,0 x 1,45 m, mönstrad

45.100:-

19.800.460

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

14.400:-

19.800.480

Vinter- standardskydd, finns i flera olikafärger

19.600:-

19.800.460T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

15.900:-

19.800.480T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

21.100:-

19.900.460

Miami Cover III, finns i flera olika färger

28.700:-

19.400.460

Miami Roller, välj bland flera olika färger

36.500:-

Miami Pool Octagon 3,5 x 6 meter
med liner blå mosaik och stensarg.
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Miami Pool Round

Perfekt i trädäcket

Miami Pool Round
Vår runda modell är lika lättplacerad som den är enkel att installera.
Det är den av våra pooler som har kortast byggtid. Modell Round är enkel
att integrera i andra material, som till exempel en altan eller stenplattor.
Round finns i fyra standardstorlekar, från 3,3 till 6,2 meter i diameter.
Andra storlekar offereras vid förfrågan.

Svensk konstruktion
Våra runda pooler är tillverkade och konstruerade i Sverige
för nordiska förhållanden. Konstruktionen är framtagen för
att tåla vårt nordiska klimat.

Poolskydd
Till våra runda pooler kan tre av våra poolskydd användas:
standardskyddet, Miami Cover III och Miami Roller. Tänk
på att om du utrustar en rund pool med ett Miami Cover III
eller ett Miami Roller blir skenorna lika långa som poolen och
skyddet kommer att bli fyrkantigt.

Miami Pool Round
Kort byggtid och passar perfekt att
bygga in i en altan.

Komplett poolpaket
l paket ingår stomme, enfärgad liner, utrustningspaket
Trendline, en belysning inkl. transformator samt fällbar
stege med 4 steg.
Från 73 050:-

Bilden visar vår näst största runda poolmodell,
Miami Pool Round 5353 med liner grå mosaik och stege.
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Miami Pool Round

Miami Pool Round

Miami Pool Round 3333
Diameter 3,3 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 8,8 m2. Volym 11,9 m3.
Komplett poolpaket från 73 050:-

Miami Pool Round 4343
Diameter 4,3 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 14,5 m2. Volym 19,6 m3.
Komplett poolpaket från 81 150:-

Miami Pool Round 5353
Diameter 5,3 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 22,0 m2. Volym 29,7 m3.
Komplett poolpaket från 88 250:-

Miami Pool Round 6262
Diameter 6,2 m. Djup 1,45 m (baddjup 1,35 m). Yta 30,2 m2. Volym 40,8 m3.
Komplett poolpaket från 95 350:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.500

Miami Pool 3333 Round, stomme

24.400:-

10.100.540

Miami Pool 4343 Round, stomme

29.700:-

10.100.560

Miami Pool 5353 Round, stomme

35.300:-

10.100.580

Miami Pool 6262 Round, stomme

40.800:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

18.300.500

Liner Round 3,3 djup 1,45 m, enfärgad

10.100:-

18.300.540

Liner Round 4,3 djup 1,45 m, enfärgad

12.900:-

18.300.560

Liner Round 5,3 djup 1,45 m, enfärgad

16.000:-

18.300.580

Liner Round 6,2 djup 1,45 m, enfärgad

18.700:-

18.400.500

Liner Round 3,3 djup 1,45 m, mönstrad

13.400:-

18.400.540

Liner Round 4,3 djup 1,45 m, mönstrad

17.400:-

18.400.560

Liner Round 5,3 djup 1,45 m, mönstrad

21.900:-

18.400.580

Liner Round 6,2 djup 1,45 m, mönstrad

26.200:-

19.800.500

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

4.800:-

19.800.540

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

7.800:-

19.800.560

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

10.600:-

19.800.580

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

13.000:-

19.800.500T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

6.300:-

19.800.540T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

9.300:-

19.800.560T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

12.100:-

19.800.580T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

14.500:-

19.900.500

Miami Cover III, finns i flera olika färger

16.100:-

19.900.540

Miami Cover III, finns i flera olika färger

18.800:-

19.900.560

Miami Cover III, finns i flera olika färger

22.800:-

19.400.500

Miami Roller, välj bland flera olika färger

13.700:-

19.400.540

Miami Roller, välj bland flera olika färger

18.600:-
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Miami Pool Eight

Miami Pool Eight

Miami Pool Eight 4,6 x 7,1 meter med
liner blå mosaik och trappa 1500.

Ett prisvärt blickfång

Miami Pool Eight
Vår åttaformade poolmodell Eight är vårt mest prisvärda alternativ. Eightpoolerna är lätta att bygga och
har kort byggtid. De finns i tre standardstorlekar, från
4,2 x 6,5 meter till 4,9 x 7,6 meter. Andra storlekar
offereras vid förfrågan.

Miami Pool Eight
En dynamisk och intressant form.
Välj själv om du vill ha trädäck,
stenplattor eller gjuten poolkant.

Svensk konstruktion
Eightpoolerna är tillverkade och konstruerade i Sverige
för nordiska förhållanden. Konstruktionen är framtagen
för att tåla vårt nordiska klimat.

Poolskydd

Miami Pool Eight 4265
Storlek 4,2 x 6,5 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 23,4 m2. Volym 31,6 m3.
Komplett poolpaket från 93 050:-

Till Eightpooler kan tre av våra poolskydd användas:
standardskyddet, Miami Cover III och Miami Roller.
Utrustar du poolen med en trappa måste den placeras på
poolens kortsida om Miami Cover III ska monteras. Tänk
på att om du utrustar en Eight med ett Miami Cover III
blir skenorna lika långa som poolens maxlängd.

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.600

Miami Pool 4265 Eight, stomme

38.200:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

Komplett poolpaket

18.300.600

Liner Eight 4,2 x 6,5 x 1,45 m, enfärgad

16.300:-

I ett komplett poolpaket ingår stomme, enfärgad liner,
utrustningspaket Trendline, en belysning inkl. transformator samt fällbar stege med 4 steg.

18.400.600

Liner Eight 4,2 x 6,5 x 1,45 m, mönstrad

22.500:-

19.800.600

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

9.800:-

19.800.600T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

11.300:-

19.900.600

Miami Cover III, finns i flera olika färger

21.700:-

Från 93 050:-

19.400.600

Miami Roller, välj bland flera olika färger

23.500:-

Miami Pool Eight 4671
Storlek 4,6 x 7,1 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 27,5 m2. Volym 37,1 m3.
Komplett poolpaket från 98 450:-

Miami Pool Eight 4976
Storlek 4,9 x 7,6 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 31,9 m2. Volym 43,1 m3.
Komplett poolpaket från 103 750:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.620

Miami Pool 4671 Eight, stomme

42.500:-

10.100.640

Miami Pool 4976 Eight, stomme

45.700:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

18.300.620

Liner Eight 4,6 x 7,1 x 1,45 m, enfärgad

17.400:-

18.300.640

Liner Eight 4,9 x 7,6 x 1,45 m, enfärgad

19.500:-

18.400.620

Liner Eight 4,6 x 7,1 x 1,45 m, mönstrad

24.200:-

18.400.640

Liner Eight 4,9 x 7,6 x 1,45 m, mönstrad

27.200:-

19.800.620

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

11.200:-

19.800.640

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

12.300:-

19.800.620T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

12.700:-

19.800.640T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

13.800:-

19.900.620

Miami Cover III, finns i flera olika färger

23.200:-

19.900.640

Miami Cover III, finns i flera olika färger

24.800:-

19.400.620

Miami Roller, välj bland flera olika färger

27.100:-

19.400.640

Miami Roller, välj bland flera olika färger

30.700:-
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Miami Pool Kidney

En tidlös pärla

Miami Pool Kidney
Modell Kidney är vår mest populära friformpool och en iögonfallande medelpunkt i vilken trädgård som helst. Den är något billigare än den rektangulära
poolen och kan snyggt byggas in med omgivande material, till exempel
trall eller stensarg för en stilren känsla. Finns i fem standardstorlekar, från
3,9 x 6,7 meter till 6,3 x 10,7 meter. Samtliga modeller finns även spegelvända.
Andra storlekar offereras vid förfrågan.

Svensk konstruktion
Kidneypoolerna är tillverkade och konstruerade i Sverige för
nordiska förhållanden. Konstruktionen är framtagen för att
tåla vårt nordiska klimat.

Djupdel
Miami Pool Kidney

Våra Kidneypooler kan levereras med en liner som har en plan
grunddel samt en djupdel. Kontakta din lokala återförsäljare
för offert på Kidney med djupdel.

Den njurformade poolen är tidlös och
väldigt populär. Den passar perfekt
om du har ytan för att låta poolen och
beläggningen slingra sig mjukt och
naturligt runt ditt hus.

Poolskydd
Till våra Kidneypooler kan tre av våra poolskydd användas:
standardskyddet, Miami Cover III och Miami Roller. Utrustar
du poolen med en trappa bör den placeras före övergången
från lilla till stora radien om Miami Cover III ska monteras.
Detta är inte möjligt på Kidney 3967, där måste trappan
av storleksskäl placeras på raka sidan och då kan enbart
standardskyddet användas. En annan sak att tänka på är att
om du ska utrusta en Kidneypool med ett Miami Cover III
kommer skenorna att bli lika långa som poolens maxlängd
och skyddet kommer att bli rektangulärt.

Komplett poolpaket
I ett komplett poolpaket ingår stomme, enfärgad liner,
utrustningspaket Trendline, en belysning inkl. transformator
samt fällbar stege med 4 steg.
Från 96 650:-

Bilden visar en av våra populäraste modeller –
Miami Pool Kidney 4,5 x 7,6 meter med liner Carrara.
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Miami Pool Kidney

Miami Pool Kidney

Kidney rättvänd

Kidney spegelvänd

Miami Pool Kidney 3967
Storlek 3,9 x 6,7 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 20,3 m2. Volym 27,4 m3.
Komplett poolpaket från 96 650:-

Miami Pool Kidney 4576
Storlek 4,5 x 7,6 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 26,5 m2. Volym 35,8 m3.
Komplett poolpaket från 104 450:-

Miami Pool Kidney 3967-SP
Storlek 3,9 x 6,7 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 20,3 m2. Volym 27,4 m3.
Komplett poolpaket från 96 650:-

Miami Pool Kidney 4576-SP
Storlek 4,5 x 7,6 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 26,5 m2. Volym 35,8 m3.
Komplett poolpaket från 104 450:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.660

Miami Pool Kidney 3967, stomme

42.100:-

10.100.700

Miami Pool Kidney 4576, stomme

48.100:-

10.100.680

Miami Pool Kidney 3967-SP, stomme

42.100:-

10.100.720

Miami Pool Kidney 4576-SP, stomme

48.100:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.100.100

Utrustningspaket Proline, max 30 m3

35.000:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

11.200.100

Utrustningspaket Trendline, max 30 m3

28.000:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

18.300.660

Liner Kidney 3,9 x 6,7 x 1,45 m, enfärgad

16.000:-

18.300.700

Liner Kidney 4,5 x 7,6 x 1,45 m, enfärgad

17.800:-

18.300.680

Liner Kidney 3,9 x 6,7 x 1,45 m, enfärgad

16.00:-

18.300.720

Liner Kidney 4,5 x 7,6 x 1,45 m, enfärgad

17.800:-

18.400.660

Liner Kidney 3,9 x 6,7 x 1,45 m, mönstrad

21.900:-

18.400.700

Liner Kidney 4,5 x 7,6 x 1,45 m, mönstrad

24.800:-

18.400.680

Liner Kidney 3,9 x 6,7 x 1,45 m, mönstrad

21.900:-

18.400.720

Liner Kidney 4,5 x 7,6 x 1,45 m, mönstrad

24.800:-

19.800.660

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

9.600:-

19.800.700

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

11.400:-

19.800.680

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

9.600:-

19.800.720

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

11.400:-

19.800.660T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

11.100:-

19.800.700T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

12.900:-

19.800.680T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

11.100:-

19.800.720T

Vinter- standardskydd, för pool med utv. trapp

12.900:-

19.900.660

Miami Cover III, finns i flera olika färger

21.400:-

19.900.700

Miami Cover III, finns i flera olika färger

23.900:-

19.900.680

Miami Cover III, finns i flera olika färger

21.400:-

19.900.720

Miami Cover III, finns i flera olika färger

23.900:-

19.400.660

Miami Roller, välj bland flera olika färger

23.300:-

19.400.700

Miami Roller, välj bland flera olika färger

26.800:-

19.400.680

Miami Roller, välj bland flera olika färger

23.300:-

19.400.720

Miami Roller, välj bland flera olika färger

26.800:-

Miami Pool Kidney 4984
Storlek 4,9 x 8,4 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 32,5 m2. Volym 43,9 m3.
Komplett poolpaket från 110 350:-

Miami Pool Kidney 5389
Storlek 5,3 x 8,9 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 36,6 m2. Volym 49,4 m3.
Komplett poolpaket från 116 150:-

Miami Pool Kidney 4984-SP
Storlek 4,9 x 8,4 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 32,5 m2. Volym 43,9 m3.
Komplett poolpaket från 110 350:-

Miami Pool Kidney 5389-SP
Storlek 5,3 x 8,9 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 36,6 m2. Volym 49,4 m3.
Komplett poolpaket från 116 150:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.740

Miami Pool Kidney 4984, stomme

51.500:-

10.100.780

Miami Pool Kidney 5389, stomme

55.400:-

10.100.760

Miami Pool Kidney 4984-SP, stomme

51.500:-

10.100.800

Miami Pool Kidney 5389-SP, stomme

55.400:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.100.140

Utrustningspaket Proline, max 65 m3

37.600:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.100.140

Utrustningspaket Proline, max 65 m3

37.600:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

11.200.140

Utrustningspaket Trendline, max 65 m3

31.600:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

11.200.140

Utrustningspaket Trendline, max 65 m3

31.600:-

18.300.740

Liner Kidney 4,9 x 8,4 x 1,45 m, enfärgad

20.300:-

18.300.780

Liner Kidney 5,3 x 8,9 x 1,45 m, enfärgad

22.200:-

18.300.760

Liner Kidney 4,9 x 8,4 x 1,45 m, enfärgad

20.300:-

18.300.800

Liner Kidney 5,3 x 8,9 x 1,45 m, enfärgad

22.200:-

18.400.740

Liner Kidney 4,9 x 8,4 x 1,45 m, mönstrad

28.400:-

18.400.780

Liner Kidney 5,3 x 8,9 x 1,45 m, mönstrad

31.200:-

18.400.760

Liner Kidney 4,9 x 8,4 x 1,45 m, mönstrad

28.400:-

18.400.800

Liner Kidney 5,3 x 8,9 x 1,45 m, mönstrad

31.200:-

19.800.740

Vinter- standardskydd, finns i flera färger

13.000:-

19.800.780

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

14.000:-

19.800.760

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

13.000:-

19.800.800

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

14.000:-

19.800.740T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

14.500:-

19.800.780T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

15.500:-

19.800.820T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

14.500:-

19.800.800T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

15.500:-

19.900.740

Miami Cover III, finns i flera olika färger

26.000:-

19.900.780

Miami Cover III, finns i flera olika färger

27.700:-

19.900.760

Miami Cover III, finns i flera olika färger

26.600:-

19.900.800

Miami Cover III, finns i flera olika färger

27.700:-

19.400.740

Miami Roller, välj bland flera olika färger

30.700:-

19.400.760

Miami Roller, välj bland flera olika färger

30.700:-

Miami Pool Kidney 63107
Storlek 6,3 x 10,7 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 51,9 m2. Volym 70,1 m3.
Komplett poolpaket från 131 950:-

Miami Pool Kidney 63107-SP
Storlek 6,3 x 10,7 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 51,9 m2. Volym 70,1 m3.
Komplett poolpaket från 131 950:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.820

Miami Pool Kidney 63107, stomme

65.300:-

10.100.840

Miami Pool Kidney 63107-SP, stomme

65.300:-

11.100.160

Utrustningspaket Proline, max 80 m3

37.900:-

11.100.160

Utrustningspaket Proline, max 80 m3

37.900:-

11.200.160

Utrustningspaket Trendline, max 80 m3

31.900:-

11.200.160

Utrustningspaket Trendline, max 80 m3

31.900:-

18.300.820

Liner Kidney 6,3 x 10,7 x 1,45 m, enfärgad

28.100:-

18.300.840

Liner Kidney 6,3 x 10,7 x 1,45 m, enfärgad

28.100:-

18.400.820

Liner Kidney 6,3 x 10,7 x 1,45 m, mönstrad

39.800:-

18.400.840

Liner Kidney 6,3 x 10,7 x 1,45 m, mönstrad

39.800:-

19.800.820

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

18.700:-

19.800.840

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

18.700:-

19.800.820T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

20.200:-

19.800.840T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

20.200:-
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Miami Pool Oval

Miami Pool Oval

Miami Pool Oval 3,5 x 7 meter med
liner blå mosaik och trappa 1500.

Pampig och böljande

Miami Pool Oval 3570
Storlek 3,5 x 7,0 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 21,9 m2. Volym 29,6 m3.
Komplett poolpaket från 98 350:-

Miami Pool Oval 4182
Storlek 4,1 x 8,2 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 29,8 m2. Volym 40,2 m3.
Komplett poolpaket från 105 350:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.860

Miami Pool Oval 3570, stomme

44.000:-

10.100.880

Miami Pool Oval 4182, stomme

48.000:-

Svensk konstruktion

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.100.120

Utrustningspaket Proline, max 50 m3

36.200:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

11.200.120

Utrustningspaket Trendline, max 50 m3

29.200:-

Våra ovala pooler är tillverkade och konstruerade i Sverige för
nordiska förhållanden. Konstruktionen är framtagen för att
tåla vårt nordiska klimat.

18.300.860

Liner Oval 3,5 x 7,0 x 1,45 m, enfärgad

15.800:-

18.300.880

Liner Oval 4,1 x 8,2 x 1,45 m, enfärgad

18.800:-

18.400.860

Liner Oval 3,5 x 7,0 x 1,45 m, mönstrad

21.700:-

18.400.880

Liner Oval 4,1 x 8,2 x 1,45 m, mönstrad

26.100:-

19.800.860

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

8.700:-

19.800.880

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

10.900:-

19.800.860T Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

10.200:-

19.800.880T Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

12.400:-

Poolskydd

19.900.860

Miami Cover III, finns i flera olika färger

20.900:-

19.900.880

Miami Cover III, finns i flera olika färger

23.700:-

19.400.860

Miami Roller, välj bland flera olika färger

22.300:-

19.400.880

Miami Roller, välj bland flera olika färger

28.200:-

Miami Pool Oval
Den ovala poolen passar dig som vill ha en lång pool –
med möjlighet att ta några simtag – men inte fastnat
för den rektangulära modellens kantighet. Modell Oval
är utrustad med en list som gör den lättintegrerad i
omgivande material, exempelvis ett trädäck. Finns i
fyra standardstorlekar, från 3,5 x 7 till 5,6 x 11,3 meter.
Andra storlekar offereras vid förfrågan.

Till våra ovala pooler kan tre typer av poolskydd användas:
standardskyddet, Miami Cover III och Miami Roller. Utrustar
du poolen med en trappa måste den placeras på poolens
kortsida om Miami Cover III ska monteras. En annan sak att
tänka på är att om du ska utrusta en oval pool med ett Miami
Cover III kommer skenorna att bli lika långa som poolens
maxlängd och skyddet kommer att bli rektangulärt.

Miami Pool Oval
En oval modell passar dig som vill ha en
avlång pool utan hörn.

Miami Pool Oval 51101
Storlek 5,1 x 10,1 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 45,7 m2. Volym 61,7 m3.
Komplett poolpaket från 122 050:-

Miami Pool Oval 56113
Storlek 5,6 x 11,3 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 56,8 m2. Volym 76,7 m3.
Komplett poolpaket från 131 880:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.900

Miami Pool Oval 51101, stomme

58.900:-

10.100.920

Miami Pool Oval 56113, stomme

65.200:-

11.100.140

Utrustningspaket Proline, max 65 m3

37.600:-

11.100.160

Utrustningspaket Proline, max 80 m3

37.900:-

I ett komplett poolpaket ingår stomme, enfärgad liner,
utrustningspaket Trendline, en belysning inkl. transformator
samt fällbar stege med 4 steg.

11.200.140

Utrustningspaket Trendline, max 65 m3

31.600:-

11.200.160

Utrustningspaket Trendline, max 80 m3

31.900:-

18.300.900

Liner Oval 5,1 x 10,1 x 1,45 m, enfärgad

24.600:-

18.300.920

Liner Oval 5,6 x 11,3 x 1,45 m, enfärgad

28.100:-

18.400.900

Liner Oval 5,1 x 10,1 x 1,45 m, mönstrad

34.500:-

18.400.920

Liner Oval 5,6 x 11,3 x 1,45 m, mönstrad

39.800:-

19.800.900

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

15.200:-

19.800.920

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

19.300:-

Från 98 350:-

19.800.900T Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

16.700:-

19.800.920T Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

20.800:-

19.900.900

Miami Cover III, finns i flera olika färger

29.100:-

19.400.900

Miami Roller, välj bland flera olika färger

36.900:-

Komplett poolpaket
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Miami Pool Lagoon

Miami Pool Lagoon

Miami Pool Lagoon 7 x 8,8 meter med
utvändig trappa och liner grå mosaik.

En inbjudande praktpjäs

Lagoon rättvänd

Lagoon spegelvänd

Miami Pool Lagoon 7088
Storlek 7,0 x 8,8 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 41,4 m2. Volym 55,9 m3.
Komplett poolpaket från 127 850:-

Miami Pool Lagoon 7088-SP
Storlek 7,0 x 8,8 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 41,4 m2. Volym 55,9 m3.
Komplett poolpaket från 127 850:-

Svensk konstruktion

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

Våra Lagoonpooler är tillverkade och konstruerade i Sverige
för nordiska förhållanden. Konstruktionen är framtagen för
att tåla vårt nordiska klimat.

10.100.940

Miami Pool Lagoon 7088, stomme

57.400:-

10.100.960

Miami Pool Lagoon 7088-SP, stomme

57.400:-

11.100.140

Utrustningspaket Proline, max 65 m3

37.600:-

11.100.140

Utrustningspaket Proline, max 65 m3

37.600:-

11.200.140

Utrustningspaket Trendline, max 65 m3

31.600:-

11.200.140

Utrustningspaket Trendline, max 65 m3

31.600:-

18.300.940

Liner Lagoon 7,0 x 8,8 x 1,45 m, enfärgad

31.900:-

18.300.960

Liner Lagoon 7,0 x 8,8 x 1,45 m, enfärgad

31.900:-

Djupdel

18.400.940

Liner Lagoon 7,0 x 8,8 x 1,45 m, mönstrad

43.000:-

18.400.960

Liner Lagoon 7,0 x 8,8 x 1,45 m, mönstrad

43.000:-

19.800.940

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

16.700:-

19.800.960

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

16.700:-

19.800.940T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

18.200:-

19.800.960T

Vinter- standardskydd, för pool med utv. trapp

18.200:-

Miami Pool Lagoon
Miami Pool Lagoon sticker ut med sin originella
lagunform och är något billigare än den rektangulära
poolen. Den är lättintegrerad i omgivande material,
exempelvis trädäck eller stenplattor. Finns i två
storleksvarianter, båda möjliga att spegelvända,
7 x 8,8 meter eller 8,3 x 10,3 meter. Andra storlekar
offereras vid förfrågan.

Våra Lagoonpooler kan levereras med en liner som har en
plan grunddel samt en djupdel. Kontakta din lokala återförsäljare för offert på Lagoon med djupdel.

Miami Pool Lagoon 83103
Storlek 8,3 x 10,3 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 57,2 m2. Volym 77,2 m3.
Komplett poolpaket från 143 050:-

Miami Pool Lagoon 83103-SP
Storlek 8,3 x 10,3 m. Djup 1,45 (baddjup 1,35 m). Yta 57,2 m2. Volym 77,2 m3.
Komplett poolpaket från 143 050:-

Artikel nr.

Benämning

Pris

Artikel nr.

Benämning

Pris

10.100.980

Miami Pool Lagoon 83103, stomme

66.400:-

10.100.990

Miami Pool Lagoon 83103-SP, stomme

66.400:-

11.100.160

Utrustningspaket Proline, max 80 m3

37.900:-

11.100.160

Utrustningspaket Proline, max 80 m3

37.900:-

I ett komplett poolpaket ingår stomme, enfärgad liner,
utrustningspaket Trendline, en belysning inkl. transformator
samt fällbar stege med 4 steg.

11.200.160

Utrustningspaket Trendline, max 80 m3

31.900:-

11.200.160

Utrustningspaket Trendline, max 80 m3

31.900:-

18.300.980

Liner Lagoon 8,3 x 10,3 x 1,45 m, enfärgad

38.100:-

18.300.990

Liner Lagoon 8,3 x 10,3 x 1,45 m, enfärgad

38.100:-

18.400.980

Liner Lagoon 8,3 x 10,3 x 1,45 m, mönstrad

52.100:-

18.400.990

Liner Lagoon 8,3 x 10,3 x 1,45 m, mönstrad

52.100:-

19.800.980

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

21.600:-

19.800.990

Vinter- standardskydd, finns i flera olika färger

21.600:-

Från 127 850:-

19.800.980T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

23.100:-

19.800.990T

Vinter- standardskydd för pool med utv. trapp

23.100:-

Poolskydd
Till våra Lagoonpooler kan standardskyddet användas som
poolskydd. Detta finns i hela 16 färgvarianter och används
även som vintertäckning.

Miami Pool Lagoon
Till Lagoon finns möjlighet
att beställa djupdel.

Komplett poolpaket
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Poolliners

Poolliners

Poolliners
VÅRA POOLLINERS PRODUCERAS i Timrå av personal med stor

erfarenhet av linertillverkning. Här finns det erfarenhet av
linertillverkning sedan 1973. Vi använder folie från Renolit
som är marknadsledande när det gäller PVC-folie för poolliners. Vi tillhandahåller alla typer av poolliners: rektangulära
med plan botten, rektangulära med djup- och grunddel samt
runda, ovala och fritt formade liners i storlekar upp till cirka
15 x 25 meter. För befintliga pooler tillverkar vi även skräddarsydda liners efter kundens önskemål.

Modellanpassade och ‘skräddarsydda’ liners

Tejp PVC

Om din poolliner inte finns med i tabellen över standardliners kan
du räkna fram ditt pris med hjälp av uträkningen nedan. Priset för
en specialliner består av ett pris per m2. Tänk på att lägga till 15
cm på vägghöjden om linern inte ska ha snap-in-list.

För tejpning av skarvar och
spikrader i poolstommen för
att skydda linern. Bredd 50 mm,
längd 33 m.
Art. nr. 56.100.700

Liner, enfärgad

Pris 200:-

Pris 290:- per m2

Liner, mönstrad

Tejp bottenmatta

Reparationssats för liner

Pris 400:- per m2

För skarvning av bottenmatta.
Rulle med 10 meter.

Snap-in-list svetsad på linern

Art. nr. 21.220.500

Innehåller PVC-folie, lim och
bruksanvisning. För reparation
ovan och under vattnet.

Pris 85:-

Pris 25:- per löpmeter

Art. nr. 21.046.010

Tilläggsavgift för rektangulär liner med plan botten och lodräta
väggar samt poolguardficka.

Alla våra liners tillverkas i folie med tjocklek 0,75 mm. Hos oss kan du
välja mellan liners i hela 13 olika färgvarianter, sju enfärgade och sex
mönstrade, allt för att du ska hitta den variant som passar just dig och
din trädgård bäst.
Priser på liner med snap-in-list till de vanligaste poolstorlekarna
hittar du på poolsidorna i katalogen och på miamipool.se.

Pris 1.000:-

Tilläggsavgift för en rektangulär liner med sluttande botten.
Pris 1.500:-

När man beräknar m2-material på dessa liners, ex. 4,0 x 8,0 djup
1,0 - 2,0 snap-in, är ytan för gavel grunddel (4,0 x 1,0=4 m2), gavel
djupdel (4,0 x 2,0=8 m2), botten (4 x 8=32 m2). För att beräkna
material för långsidor tar man största djup x längd (2,0 x 8,0 =
16 m2 x 2 st långsidor = 32 m2). Med andra ord är materialåtgången på en 4 x 8 meters pool med djup 1,0 - 2,0 meter (4 m2 + 8 m2+
32 m2 + 32 m2) totalt 76 m2.

Enfärgade liners

Bottenmatta, 2 meter

Underliner

Används i botten på pooler när
bottenmaterialet är så grovt
att det finns risk för att linern
skadas. Bredd 2 meter, tjocklek 6
mm. Skarvar tejpas.

Används för att lägga liner i
betongpool eller träpool när
stommen börjar bli lite ful.
Skyddar den nya linern från
ojämnheter i poolen. Används
på både väggar och botten. Är
det sandbotten i poolen används
bottenmatta. Limmas eller
häftas med häftpistol. Bredd 1,5
m, tjocklek 3 mm.

Art. nr. 21.220.600

Turkos

Blå

Ljusblå

Pris 150:-

Mörkgrå

Ljusgrå

Sand

Vit

Mönstrade liners

Tilläggsavgift för rund eller oval liner med plan botten och lodräta
väggar.

Pris per löpmeter 210:-

Pris 500:-

Bottenmatta, 4 meter
Bottenmatta som ovan,
bredd 4 meter.

När man beräknar m2-material för liners till runda och ovala
pooler ska botten ses som en rektangel. Exempel: en rund pool
4 meter i diameter. Botten = 4 x 4 m, totalt 16 m2. Väggen beräknas med diametern x 3,14 x höjden.

Art. nr. 21.220.700

Art. nr. 21.220.200
Pris per löpmeter 60:-

Pris per löpmeter 420:-

Snap-in-list
Välj en liner med påsvetsad fästlist för bästa resultat. Det gör installationen enkel och minskar risken för revor i linern. Snap-in-listen ska
sitta på poolkrönet eller poolväggen och i den hänger du sedan linern.
För snap-in-list till friformpooler, se miamipool.se.
Marmorerad

Carrara

Blå Mosaik

Svart Mosaik

Grå Mosaik

Sand Mosaik

Färgvarianter
Det kan vara svårt att få en riktig känsla för hur respektive färg ser ut i verkligheten då man tittar i en katalog. Därför har alla
våra poolåterförsäljare en pärm hos sig där du kan se prover på samtliga linerfärger. Har du långt till närmaste återförsäljare
kan du även beställa prover på våra linermaterial via miamipool.se.

52

53

Snap-in-list, väggmontage

Snap-in-list, krönmontage

Monteras med spåret uppåt.
Längd 2,02 meter.

Monteras med spåret in mot
poolen. Längd 2,02 meter.

Art. nr. 22.510.100

Art. nr. 22.510.200

Pris 125:-

Pris 125:-

Stegar och räcken

Trappor

Stegar och räcken

Trappor

MED EN STEGE I DIN POOL blir både i- och urstigning lättare. En stege är dessutom alltid bra ur
utrymmessynpunkt och kan monteras även om trappa finns. Våra poolstegar kan levereras
med 3 eller 4 steg beroende på pooldjup. Stegarna är tillverkade i polerat rostfritt stål av
högsta kvalitet och levereras kompletta inklusive fästen.

EN TRAPPA GER DIN POOL det där lilla extra. Vi har pooltrappor

Fällbar stege, 3 steg
Komplett 3-stegsstege, inklusive
fästen. Tillverkad i polerat rostfritt stål av hög kvalitet.

Modell 1500
Anpassad för att lätt kunna monteras i alla
våra pooler. Trappan har fyra steg, är 150 cm
bred och 125 cm djup. Den är tillverkad av en
speciell gelcoat som klarar poolens kemikalier.
Stommen är av glasfiberarmerad polyester.
Vid montage i våra pooler ersätter vi ett antal
sektioner med trappan. Trappans kant ligger
i liv med poolens överkant och kräver därför
ingen sarg.

i flera olika former och storlekar, alla i högsta kvalitet. Det
finns flera olika trapplösningar för olika poolmodeller och
med en trappa kan du helt förändra poolens form. Trapporna
är enkla att montera, gör det enklare att kliva i och ur poolen
och erbjuder dessutom en utmärkt sittyta för de badande. En
pooltrappa är både praktisk och kan bidra till att din pool får
en unik form och blir ett vackert blickfång i din trädgård.

Art. nr. 23.600.200 Pris 22.500:-

Art. nr. 23.200.100 Pris 6.600:-

Fällbar stege, 4 steg

Trappräcke, ingjutningsfästen

Trappräcke, bultfästen

Ett snyggt och praktiskt komplement till pooltrappan. Kompletta
med ingjutningsfästen.

Som till vänster, men med fästen
att bulta fast.

Komplett 4-stegsstege, inklusive fästen. Tillverkad i polerat
rostfritt stål av hög kvalitet. Till
våra pooler med 135 cm baddjup
rekommenderar vi denna stege.
Art. nr. 23.200.120 Pris 6.900:-

Art. nr. 23.600.420 Pris 3.800:-/st

Art. nr. 23.600.400 Pris 2.500:-/st
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Trappor

Trappor

Modell Roman
Tillverkad i akryl som är förstärkt
med glasfiberarmerad polyester.
Byggs in med poolsarg. Vid montage i våra pooler ersätter vi ett
antal sektioner med trappan.
Roman 2,5 m
För pooler med kortsidor som
är minst 3 meter. Trappan har
fyra steg, är 250 cm bred och
110 cm djup.
Art. nr. 23.600.600 Pris 31.500:-

Roman 3 m
För pooler med kortsidor som
är minst 4 meter. Trappan har
fem steg, är 300 cm bred och
130 cm djup.
Art. nr. 23.600.300 Pris 33.500:-

Hörntrappa 2 meter akryl
Avsedd för montage i rektangulära pooler med kortsidor som är minst 3 meter. Vid montage i våra pooler
ersätter vi ett antal sektioner med trappan (200 cm på både lång- och kortsida). Trappan har fyra steg och
är tillverkad i akryl som är förstärkt med glasfiberarmerad polyester. När trappan levereras med våra pooler
anpassas poolstommen till trappen. Det behövs en anpassad liner för hörntrapp, tillägg 1.200 kronor. Vid
beställning, lägg till ett ”H” efter linerns artikelnummer. Välj vänster- eller högermontage (när man står på
den kortsida som trappen ska monteras vid och tittar ut över poolen). Trappans överkant är inte gjord för att
synas och måste därför byggas in med poolsarg, till exemepl av sten som på bilden ovan.
Art. nr. 23.600.100 Pris 33.500:-

Hörntrappa i plåt

Gaveltrappa

Gaveltrappa 2 m

Gaveltrappa 4 m

Vår invändiga hörntrappa har fyra steg och tar upp cirka 2 meter av
poolens kortsida och långsida. Passar i rektangulära pooler vars kortsida är minst 3 meter. Trappan är helt igenom tillverkad i Magnelisbehandlad stålplåt, precis som resten av poolstommen. Trappan kläs
med samma liner som i övriga poolen, vilket ger ett enhetligt och
mycket snyggt intryck.
Kom ihåg att om du väljer du en pool med invändig hörntrappa ska
poolliner för invändig hörntrappa väljas. Till denna trappa ska därför
liner med artikelnummer som slutar med HT beställas.

Vår invändiga gaveltrappa har fyra steg och tar upp hela poolens kortsida. Trappan är helt igenom tillverkad i Magnelisbehandlad stålplåt,
precis som resten av poolstommen. Trappan kläs med samma liner
som i övriga poolen, vilket ger ett enhetligt och mycket snyggt intryck.
Sedan lanseringen 2016 har våra invändiga gaveltrappor tagit poolSverige med storm. Idag är den invändiga gaveltrappan med sin stilrena
design vår mest sålda trappmodell och intresset fortsätter att växa.
Den invändiga gaveltrappan passar till alla våra rektangulära pooler.
Bredden på trappan avgörs av längden på poolens kortsida. Till denna
trappa ska liner med artikelnummer som slutar med GT beställas.

Art. nr. 10.200.200 Pris 14.600:-

Art. nr. 10.200.400 Pris 25.600:-

Gaveltrappa 2,5 m

Gaveltrappa 4,5 m

Art. nr. 10.200.250 Pris 19.000:-

Art. nr. 10.200.450 Pris 28.700:-

Gaveltrappa 3 m

Gaveltrappa 5 m

Art. nr. 10.200.300 Pris 20.000:-

Art. nr. 10.200.500 Pris 31.100:-

Gaveltrappa 3,5 m

Gaveltrappa 6 m

Art. nr. 10.200.350 Pris 23.500:-

Art. nr. 10.200.600 Pris 36.700:-

Art. nr. 10.250.100 Pris 17.500:-
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Poolsarg

Miami Pool Rectangular 4,5 x 9 meter med liner Carrara
och ljus stensarg som för tankarna till medelhavet.

Poolsarg

Stenvarianter
Stensargen kan levereras i andra färger än vit
mot tillägg.

POOLSARGEN OCH OMGIVNINGENS detaljer sätter stor prägel

på poolens utseende. Färg, material och struktur – vi har
flera modeller att välja bland.

Vi har tre typer av poolsarger: två i sten och en i aluminium. Stensargen
delas upp i två varianter, en standardsarg och en slät sarg. Standardsargen har en upphöjning vid poolkanten medan den släta sargen är
helt plan och har en rundad kant mot poolen. Du bör välja den släta
sargen om du tänker montera ett poolskydd med skenor, exempelvis
Miami Cover III.
När en stensarg ska installeras till en pool som inte är rektangulär
eller oktagon ska ett däck gjutas runt poolen som sargen sedan läggs
på. För att underlätta gjutningen av däcket rekommenderar vi att
poolen kompletteras med krysstag. Kontakta din återförsäljare för
ytterligare information när det gäller gjutning av pooldäck. Att tänka på
vid läggning av stensarg till en pool med runda sidor är att vissa stenar
kan få kapas för att få jämnbreda fogar, detta gäller även stensargen
för trappor.
Standardsargen finns till alla våra poolmodeller och trappan Roman
3 meter. Den släta sargen finns till många av våra poolmodeller, se
miamipool.se för mer information. Priser på lösa stenar samt sten- och
aluminiumsarg till våra vanligaste poolmodeller finns på miamipool.se.

Vit

Khaki

Grå

Sahara

Svart

Terracotta

Poolsarg sten standard
Som poolsarg slät, men med en upphöjning
mot poolen.

Poolsarg aluminium
Exklusiv poolsarg av natureloxerad aluminium. Sargen har inbyggd snap-in-list för enkel
montering. Kan levereras med girade hörn om
så önskas. Längd 4,35 meter.

Poolsarg slät
Vit stensarg för exklusiva poolinstallationer. Sargen ger ett
enhetligt intryck när poolens omgivning är av sten eller betong.

Art. nr. 22.022.000
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Pris 1.950:-
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Poolskydd

Poolskydd

Poolskydd
ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN ska en pool omges av ett staket eller förses med någon typ

av poolskydd som förhindrar att någon ramlar i poolen. Ett poolskydd har två viktiga funktioner, dels förhindrar det att barn eller djur av misstag hamnar i poolen, dels sparas energi.
Faktiskt så mycket som 50 till 80 procent i energikostnad. Dessutom uppnås andra fördelar,
bland annat hamnar inte löv och smuts i poolvattnet och kemikalieförbrukningen minskar.
Ett poolskydd är alltså bra att ha även om det finns ett staket runt poolen eller om poolen
finns inomhus.

Miami Cover med
smart upprullningsannordning.

Färgvarianter

Miami Cover III

Du hittar alla priser för våra
olika skydd på poolsidorna
eller på miamipool.se

Miami Cover III, vinterstandardskyddet och Miami Roller finns i 16
olika färger. Vi kan även leverera Miami Cover i transparent väv, men
inte som standard då denna väv har betydligt sämre hållbarhet och
begänsad garanti.

Ett halvmekaniskt barnsäkert poolskydd till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Skyddet är mycket tillförlitligt och lättmonterat samt
passar till både nya och befintliga pooler. Skyddet dras ut över poolen
med hjälp av ett rep och vevas sedan in. Detta gör att skyddet lätt kan
dras av och på av en person.
Miami Cover III passar både rektangulära- och friformpooler.
Skyddet har samma starka PVC-duk som standardskyddet och finns i
16 olika färger. Leveransen innefattar upprullningsanordning, löpskenor
och täckduk. Om du har en friformpool av större modell eller trädäck
runt om rekommenderar vi att du väljer en vevmekanism med utväxling då träet drar åt sig fukt och skyddet annars kan suga fast i däcket.
Tänk på att förlänga poolskyddet om du har en trappa på kortsidan.
En trappa kan endast placeras på kortsidan om poolen är rektangulär
eller liknande (Oval, Octagon eller Eight). Om du har en Kidneypool och
har trappan placerad på poolens smalaste sida kan du installera ett
Miami Cover III.
Priser på Miami Cover III till våra vanligaste poolmodeller finner du
på poolsidorna. I vår webbutik på miamipool.se finns det större urval av
storlekar. Vi tillverkar även specialstorlekar, maxbredd 5,3 meter.

Vinterstandardskydd

Poolskydd trappa för vinter- och standardskydd

Upprullning med utväxling

Vårt vinterstandardskydd är ett poolskydd du kan använda året om,
det vill säga att det även fungerar som vintertäckning. Vinterstandardskyddet tillverkas i Sverige av stark armerad PVC-väv av hög
kvalitet. Skyddet förses med öljetter runt om på alla sidor som du
använder för att fästa poolskyddet. Skydden till våra poolmodeller
Rectangular och Octagon levereras med knopp, övriga skydd levereras
med markfäste. Skyddet finns i 16 olika färger, allt för att du ska kunna
välja den färg som passar ditt hus och trädgård bäst. Färgerna du kan
välja mellan hittar du på nästa sida.
Standardskyddet kan levereras till alla poolstorlekar och former,
allt från rektangulära- till friformpooler. Storlekarna som anges avser
poolens innermått, skyddet är större för att täcka en poolsarg med
bredd 200 mm samt för att nå ner till vattenytan.
Priser på skydd till våra pooler finner du på poolsidorna. Vi tillverkar
även specialstorlekar. Kontakta oss för mer information och offert.

Om poolen har en trappa och du ska utrusta den med ett
standardskydd behöver du ett skydd som täcker trappen.

Byte från standard vevmekanism till dito med utväxling.
Art. nr. 19.910.100

RAL 1003

RAL 2008

RAL 3002

RAL 5002

RAL 5013

RAL 5015

RAL 6001

RAL 6005

RAL 6026

RAL 7004

RAL 7035

RAL 7037

RAL 7701

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9016

Tilläggskostnad 2.800:-

Tillägg för skydd med trapp 2.200:-

Trappskydd för Miami Cover III
Poolskyddspump Lyx
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Poolskyddspumpen har inbyggd nivåbrytare för bästa funktion.
Står stadigt och välter inte lika lätt som en vanlig dränkpump.
Har 10 meter elkabel.

Om du väljer trappa och ska utrusta poolen med ett Miami Cover III
behöver du komplettera skyddet med ett trappskydd. Används om
man inte vill förlänga coverskenorna förbi trappan. Finns för trappa
1500, Roman 2,5 m samt Roman 3 m.

Art. nr. 19.100.900

Art. nr. 19.900.000

Pris 3.900:-

Pris 2.500:-
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Poolskydd

Poolskydd

Miami Lamell i standard vit med
kantmontage och eldrift på en Miami
Pool Rectangular 4 x 10 meter.

Miami Lamell
Miami Lamell är ett automatiskt skydd avsett för rektangulära pooler
som också kan användas som vintertäckning. Skyddet finns i två typer,
en med kantmontage och en för montage i vattnet. Poolskyddet
levereras som standard i vitt men kan även levereras i färgerna beige,
grå eller blå.
Skyddet består av luftfyllda lameller som isolerar väldigt bra.
Lamellerna rullas upp på en vals på poolkanten eller i poolen. Poolskyddet klarar av att bära en vuxen människa (90kg) och är godkänt i flera
europeiska länder som säkerhetstäckning.
Skyddet för kantmontage finns i fyra olika varianter: eldrift, batteridrift, drift med solceller samt manuell drift där man för hand vevar in
och ut skyddet. Eldrift är den vanligaste varianten.
Priser på skydden med eldrift finner du på poolsidorna, övriga skydd
med kantmontage samt skydd för montage i poolen finner du i vår
webbutik på miamipool.se. Har du en trappa på en kortsida kan du köpa
till en trappflik för den, gäller dock inte trappmodell 1500.

62

Miami Roller

Miami Roller finns i hela 16
olika färger. Se sida 61.

Miami Roller är ett halvautomatiskt skydd avsett för alla former av
pooler i storlekar upp till 5 x 10 meter. Skyddet går alltså att använda
även till friformpooler, men kommer då att täcka poolen rektangulärt.
Miami Roller dras över poolen med en tamp och vevas ihop på ena
sidan. Skyddet kan även flyttas om så önskas.
Skyddet förankras i ett antal fästpunkter på kortsidorna och
består av ett antal dukar som har en bredd på cirka 1 meter. Dessa
dukar har en kederlist insvetsad på var sida och de tvärgående rören
har motsvarande kederspår som dukarna sitter fast i. Fördelen med
denna konstruktion är att man får ett styvare rör samt att man slipper
ursparingar för rören i duken. Dessutom kan man byta en liten duk om
man skulle få en skada.
Skyddet vilar inte på vattenytan utan på poolkanten. Dräneringshål
gör att regnvatten inte blir kvar på skyddet utan rinner ner i poolen.
Har du en trappa på en kortsida kan skyddet anpassas för den.
Priser på Miami Roller till våra vanligaste poolmodeller finns på
poolsidorna i katalogen samt i vår webbutik på miamipool.se.
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Pooltak

Pooltak

Varför ett pooltak?
Varmare och renare vatten, minskad
kemikalieförbrukning och högre säkerhet.

Pooltak

Det finns
inget dåligt väder
Få ut det mesta av din pool med ett lättskött och högkvalitativt pooltak från Diamant,
ett av Europas ledande företag inom pooltakstillverkning. Det stora utbudet av former,
storlekar, färger och funktioner säkerställer att du ska kunna hitta det tak som passar
din trädgård och poolmiljö bäst. Kontakta närmaste återförsäljare för offert.

Den stora flexibiliteten i utbudet gör att du
kan designa pooltaket såsom du vill ha det, och
dessutom få 10 års garanti på takkonstruktionen. Du kan bland annat välja till låsbart
säkerhetshandtag, typ av dörröppning, färg på
aluminiumprofil samt typ av glas och färg på
glaset. Ytterligare en fördel är att våra pooltak
levereras hem till dig monterade i sektioner.
Det gör monteringsarbetet väldigt mycket
enklare och snabbare.
Alla pooltak går även att utrusta med smart
eldrift som gör manövreringen av pooltaket
både enkel och smidig. Eldriften styrs enkelt
med en lättanvänd fjärrkontroll som, med ett
enda klick, gör att hela pooltaket skjuts ihop
medan du tittar på.

I SVERIGE ÄR VÅRT KLIMAT en av de främsta
anledningarna till varför du bör investera i ett
pooltak. Med ett pooltak kan du starta poolen
tidigare på våren och bada långt in på hösten
när alla andra stängt sina pooler för länge
sedan. Tack vare den fördelaktiga miljön som
skapas under pooltaket får du en betydligt
längre badsäsong utan höga uppvärmningskostnader. Dessutom minskar kemikalieförbrukningen och poolsäkerheten ökar.
Med mer än 20 års erfarenhet av branschen
vet företaget Diamant hur man på bästa sätt
tillverkar pooltak som kombinerar stil och
styrka. De högkvalitativa pooltaken har en solid
och tålig konstruktion, framtagen för att klara
även de hårdaste klimat.

64

Linie

Symfonie

Maximal fokus på design

Lågt och praktiskt

Linie är ett mycket lågt pooltak med genomskinligt glas som skapar en
stilren poolmiljö där utsikten över trädgården och omgivningarna får
stå i första rummet.

Denna diskreta modell lämpar sig i miljöer där pooltaket inte får sticka
ut för mycket mot huset, trädgården och omgivningarna, samtidigt
som alla pooltakets fördelar bibehålls.

Bredd invändigt: 250 - 450 cm

Bredd invändigt: 300 - 500 cm

Höjd: 45 - 150 cm

Höjd: 75 - 120 cm

Praktik

Prestige

En äkta klassiker

Modern design och maximal funktion

Enkelhet och styrka - de är de främsta fördelarna med detta lite högre
pooltak med rundad profil. Dess design är lämplig även på platser där
det kommer mycket snö på vintern.

Prestige tillhör den nya generationen pooltak med det allra senaste
inom modern design. Denna raka och låga design är mycket diskret och
skapar en vacker och unik poolmiljö.

Bredd invändigt: 250 - 500 cm

Bredd invändigt: 250 - 550 cm

Höjd: 80 - 190 cm

Höjd: 35 - 150 cm
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Solfolie

Jet Swim

Solfolie

Jet Swim

VÅR SOLFOLIE ÄR TILLVERKAD av halvtransparent polyetenplast som släpper igenom ljus från
både solen och poolbelysningen. Skyddet flyter på vattenytan och behöver inte fästas på
något sätt. Poolvattnet direktuppvärms av solen och folien fungerar samtidigt som värmeisolering. Även kemikalieförbrukningen reduceras.

OM DU INTE HAR PLATS för en stor pool finns möjlighet att göra den lilla poolen "oändligt stor"

med hjälp av ett motströmsaggregat. Perfekt för dig som vill använda poolen för simning och
träning. Våra produkter Miami Jet och Jet Swim är båda exempel på aggregat för motströmssimning. Funktionen är densamma men utseendet skiljer dem åt.

Ett motströmsaggregat, även kallat jet stream, består av en mycket kraftig pump som tar vatten från
poolen och pumpar detta tillbaka ut i poolen. För att
öka effekten blandas luft in i vattnet på ejektorvis.
Du kan reglera styrkan i vattenströmmen genom
att reglera luftmängden. Jet streamen startas från
poolen med en pneumatisk brytare, vilket är en luftströmbrytare som påverkar en brytare som sitter i
elcentralen med en luftimpuls.

Solfolien används också till inomhuspooler och då främst för att
förhindra onödig avdunstning. Observera att solfolien inte är ett
barnsäkert skydd. Förväxla inte heller vår solfolie med billig förpackningsplast som är mycket tunn och inte behandlad för att klara av vare
sig UV-ljuset från solen eller kemikaliebehandlat poolvatten.
Solfolien levereras från oss i nedanstående bredder men kan lätt
kapas till önskad bredd eller klippas in så att den passar en friformpool.
Vi lagerhåller även vissa standardstorlekar, se miamipool.se.

Bredd 4 m. Skärs av oss till önskad längd. Pris per löpm.
Art. nr. 21.700.100

Jet Swim 1200

För linerpool med pump 3-fas
2,2 kW. Kapacitet 860 liter/min.

För linerpool, med pump 3-fas
2,2 kW. Kapacitet 900 liter/min.

Jet Swim 2000
För linerpool, med pump 3-fas
4,0 kW. Kapacitet 1300 liter/min.

Art. nr. 16.200.100 Pris 16.000:-

Art. nr. 16.150.100 Pris 23.300:-

Art. nr. 16.100.100 Pris 33.200:-

Som ovan men för betongpool.

Som ovan men för betongpool.

Art. nr. 16.150.110 Pris 23.300:-

Art. nr. 16.100.110 Pris 33.200:-

Som ovan men för betonghålstenspool.

Som ovan men för betonghålstenspool.

Art. nr. 16.150.120 Pris 23.800:-

Art. nr. 16.100.120 Pris 33.100:-

Praktiskt rullställ med hjul som
lätt kan flyttas. Har ett rör av
teleskoptyp som kan justeras till
önskad bredd. För solfolie med
maxbredd 5,1 m.

Pris 500:-

Bredd 6 m. Skärs av oss till önskad längd. Pris per löpm.
Art. nr. 21.700.300

Miami Jet 2200

Rullställ för fast montage, kan
användas till både standardskydd och solfolie. Har ett rör
av teleskoptyp som justeras till
önskad bredd. Skruvas fast i trä
eller betong. För poolskydd och
solfolie med maxbredd 6 m.

Rullställ Hjul

Pris 400:-

Bredd 5 m. Skärs av oss till önskad längd. Pris per löpm.
Art. nr. 21.700.200

Miami Rullställ Lyx

Art. nr. 21.900.910 Pris 6.100:-

Solfolie

Motströmssimning är ett mycket effektivt och
populärt motionsredskap för hemmapooler. Cirka
650 till 1300 liter vatten per minut forsar in i poolen,
vilket innebär en hastighet av cirka 1,6 m/sek vid ett
avstånd på 1,5 meter framför jetmunstycket.
Håltagning i poolen ingår vid köp av motströmsaggregat i samband med poolköp. Du kan även
välja till ett specialdesignat maskinrum som enkelt
monteras till poolstommen.

Kraftigt och rymligt maskinrum
för Jet Swim, komplett med
delbart lock och stag för enkel
montering i vår poolstomme.
Kan även användas i andra typer av poolstommar. Levereras
komplett med stagsats och
nödvändiga skruvar.
Pumplåda för Miami Jet 2200
Art. nr. 16.200.150 Pris 7.500:-

Pumplåda för Jet Swim 1200
Art. nr. 16.150.200 Pris 7.500:-

Pumplåda för Jet Swim 2000

Art. nr. 21.900.750 Pris 4.700:-

Pris 600:-

Pumplåda för Jet Swim

Art. nr. 16.100.200 Pris 7.500:-

Som ovan men för solfolie med
maxbredd 6 m.
Art. nr. 21.900.700 Pris 5.100:-
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Värmepumpar

Värmepumpar

Värmepumpar
MED EN AV VÅRA VÄRMEPUMPAR installerad i ert poolsystem kan ni minska uppvärmningskost-

naden av poolen med upp till 80 procent. Värmepumparna är väldigt enkla att montera och
anses i dag vara det idealiska sättet för att värma upp swimmingpooler.

Värmepumpar On/Off

Värmepumpar Inverter

Våra traditionella on/off-pumpar är mycket enkla att montera. Pumpen placeras utomhus, helst i så soligt läge som möjligt, och ansluts
direkt på returledningen till poolen. Därefter ska den bara anslutas till
elnätet. Våra luftvärmepumpar är speciellt framtagna för uppvärmning av swimmingpooler. De är väldigt effektiva och har en mycket
hög verkningsgrad. Pumparna har värmeväxlare av titan/plast för lång
livslängd och tål salt- och klorvatten.

Värmepumparna Aqua-Inverter HP drivs med full inverterteknologi™, något som Fairland är unika med på
marknaden. Genom att justera kompressor- och fläkthastigheten kontinuerligt matchar pumpen poolens
temperatur på ett intelligent sätt med optimal effektivitet. Tack vare dess låghastighetsfilosofi får du en tio
gånger tystare badupplevelse under mer än 95 procent av poolsäsongen.
Tack vare inverterteknologin går värmepumpen på lägre kompressorfrekvenser än vanliga on/offpumpar, något som leder till mycket högre C.O.P, det vill säga förhållandet mellan energiåtgång och producerad värmeeffekt, än hos andra pumpar på marknaden. Aqua-Inverter HP har energiklass A och med en C.O.P
upp till 16 har du 20 procent lägre energiförbrukning än hos marknadens standardvärmepumpar. Dessutom
fungerar pumpen från -7 grader, något som bidrar till att du kan maximera längden på din poolsäsong.

Fairland PH18L

Fairland PH50L

Modell			AI11		AI13

Effekt 7,5 kW vid luft & vattentemperatur 26°, C.O.P 6,7.
Effekt 4,8 kW vid luft 15° & vattentemperatur 26°, C.O.P 4,5.
Förbrukning 1,1 kW. Röranslutning 50 mm. Elanslutning 230 V 1 fas 10A.
För pool upp till 30 m3. Längd, bredd, höjd 800 x 312 x 558 mm.
Vikt 42 kg.

Effekt 17,5 kW vid luft & vattentemperatur 26°, C.O.P 6,7.
Effekt 11,4 kW vid luft 15° & vattentemperatur 26°, C.O.P 4,7.
Förbrukning 2,4 kW. Röranslutning 50 mm. Elanslutning 230 V 1 fas 20A.
För pool mellan 60 och 90 m3. Längd, bredd, höjd 950 x 380 x 760 mm.
Vikt 90 kg.

Rekommenderad poolvolym (m3)

25~50 		

30-60

Driftförhållande lufttemp (°C)

-7 ~ 43 		

-7 ~ 43

Art. nr. 45.300.100

Pris 15.400:-

Art. nr. 45.300.400

Pris 37.500:-

By-pass-paket

Effekt 10,0 kW vid luft & vattentemperatur 26°, C.O.P 6,6.
Effekt 6,6 kW vid luft 15° & vattentemperatur 26°, C.O.P 4,6.
Förbrukning 1,4 kW. Röranslutning 50 mm. Elanslutning 230 V 1 fas 10A.
För pool mellan 30 och 45 m3. Längd, bredd, höjd 961 x 312 x 658 mm.
Vikt 55 kg.

Ett by-pass-paket behövs när man inte kan låta hela poolens flöde gå
genom värmepumpen för bästa verkningsgrad. Dessutom underlättar
det för framtida service. Innehåller 3 ventiler samt ett antal andra
PVC-kopplingar.
Art. nr. 45.500.200

Pris 21.900:-

Värmekapacitet (kW)		

11.3		

13.3

Värmekapacitet (kW) i tyst läge

9.0		

9.4

C.O.P 			6.5~15.1		6.4~15.0
C.O.P i tyst läge 		

Fairland PH25L

Art. nr. 45.300.200

Prestanda vid: Luft 26°C/ Vatten 26°C/ Luftfuktighet 80%

Pris 1.500:-

7.5~15.1		

7.4~15.0

Prestanda vid: Luft 15°C/ Vatten 26°C/ Luftfuktighet 70%
Värmekapacitet (kW)		

7.3		

9.4

Värmekapacitet (kW) i tyst läge

5.8		

7.4

C.O.P 			4.5~7.7 		4.4~7.6
C.O.P i tyst läge 		

5.2~7.7 		

5.1~7.6

Märkeffekt (kW)		1.6~0.22		2.1~0.25
Märkström (A)		

7.4~0.95		

9.1~1.1

Fairland PH35L

Säkring (A)			12.0		13.0

Effekt 13,5 kW vid luft & vattentemperatur 26°, C.O.P 7,0.
Effekt 9,9 kW vid luft 15° & vattentemperatur 26°, C.O.P 4,8.
Förbrukning 2,1 kW. Röranslutning 50 mm. Elanslutning 230 V 1 fas 16A.
För pool mellan 40 och 65 m3. Längd, bredd, höjd 961 x 392 x 658 mm.
Vikt 70 kg.

Elkabel (mm²)		2.5		2.5

Art. nr. 45.300.300

Elanslutning			230V/1-fas 		230V/1-fas

Pris 30.500:-

Ljudtryck 10m dB (A) 		

19.5~28.2		

22.8~32.1

Värmeväxlare		

Titan, PVC 		

Titan, PVC

Röranslutningar (mm) 		

50		

50

Storlek LxBxH (mm) 		

961×312×658

961×312×658

Vikt (kg) 			48		50
Art. nr.			45.350.300		45.350.400
Pris			29.900:-		33.500:-		
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Värmeväxlare

Värmeväxlare

För fler modeller, se miamipool.se

Värmeväxlare
MED UPPVÄRMNING AV POOLEN förlängs badsäsongen avsevärt. Detta betyder ökad glädje för

poolägaren. Vi har två typer av värmeväxlare, en elvärmeväxlare som är den vanligaste typen
då den är enklast att installera samt en hetvattenväxlare som ansluts till oljepanna, värmepump eller fjärrvärme.

Temperaturdifferens

Värmeväxlare – varm/hetvatten
Dessa värmeväxlare är avsedda för uppvärmning av swimmingpooler
genom hetvatten från till exempel värmepanna, fjärrvärme eller annan
värmekälla. Materialet är helt i rostfritt stål. En termostat styr en cirkulationspump som pumpar vattnet från värmekällan genom värmeväxlaren, som i sin tur överför energin till poolens vatten. Anslutningen
till pannan måste göras före shuntventilen, annars får värmeväxlaren
inget varmvatten när man drar ner värmen på elementen i huset. Till
pooler som är utrustade med saltmaskin eller som ska ha saltvatten
ska värmeväxlare av titan användas.

Elvärmare Aqua HL

TYP

*20

*30

*40

*50

*60

13 kW

4,3

6,5

8,6

10,5

13,0

28 kW

9,2

14,0

18,5

22,7

28,0

40 kW

13,2

20,0

26,4

32,4

40,0

75 kW

24,7

37,5

49,5

61,5

75,0

Företaget Pahlén har utvecklat en serie elektriska värmare med digital
styrning, där den önskade pooltemperaturen enkelt kan ställas in och
den aktuella pooltemperaturen visas i en LED-display. Utöver inbyggt
överhettningsskydd och flödesvakt har värmaren inbyggda kontaktor,
som underlättar installationen av värmaren. Elpatronen är tillverkad av
Incoloy 825 eller titan ASTM grade 1 och manteln av glasfiberförstärkt
polypropylen. Är försedd med unionskopplingar för limning av Ø 50
mm rör.

*Temperaturdifferens mellan varm- och poolvatten ger en uteffekt i
kW enligt tabell vid 100% flöde på primär- och sekundärsida.

Aqua HL Line

Värmeväxlare Hi-Flow

Hi-Flow Titan

Värmeväxlare Hi-Temp

Värmeväxlare tillverkad av rostfritt syrafast
material. Anslutning sekundärsidan
1 1/2” inv. gänga.

Hi-Flow tillvekad i titan.

Värmeväxlare tillverkad i glasfiberförstärkt
termoplast med spiral i rostfritt syrafast stål.
Anslutning sekundärsidan 50 mm limning.

Värmeväxlare Hi-Flow Titan 28 kW
Art. nr. 20.800.280

Pris 3.900:-

Värmeväxlare Hi-Flow Titan 40 kW

Elvärmare 3.0 kW 230/400 Volt 3-fas

Art. nr. 20.600.030

Art. nr. 20.650.030

En liten och kompakt värmeväxlare för
mindre pooler och spabad. Har en mantel i
plast. Termostat, överhettningsskydd samt
flödesvakt ingår. Anslutning 50 mm lim.

Pris 6.600:-

Pris 10.400:-

Elvärmare 6.0 kW 230/400 Volt 3-fas

Elvärmare 6.0 kW 230/400 Volt 3-fas

Art. nr. 20.600.060

Art. nr. 20.650.060

Pris 6.700:-

Pris 10.500:-

Elvärmare 9.0 kW 230/400 Volt 3-fas

Elvärmare 9.0 kW 230/400 Volt 3-fas

Art. nr. 20.600.090

Art. nr. 20.650.090

Pris 6.800:-

Pris 10.700:-

Elvärmare 12.0 kW 230/400 Volt 3-fas

Elvärmare 12.0 kW 230/400 Volt 3-fas

Art. nr. 20.600.120

Art. nr. 20.650.120

Pris 7.000:-

Pris 11.000:-

Art. nr. 20.900.400

Pris. 4.600:-

Värmeväxlare Hi-Temp 75 kW
Värmeväxlare Hi-Flow Titan 75 kW
Art. nr. 20.800.750

Art. nr. 20.900.750

Pris 6.400:-

Pris 15.100:-

Värmeväxlare Hi-Flow 40kW
Art. nr. 20.700.400

Pris 5.600:-

Värmeväxlare Hi-Flow 75 kW (2” anslutning)
Art. nr. 20.700.750

Pris 8.300:-

Termostat

Hi-Temp Titan

För hetvattenväxlare. Styr pumpen som
pumpar vattnet från värmekällan till hetvattenväxlaren.

Hi-Temp med spiral i titan.

Art. nr. 20.300.100

Art. nr. 20.950.400

Pris. 1.850:-

Värmeväxlare Hi-Temp Titan 40 kW
Pris 8.500:-

Värmeväxlare Hi-Temp Titan 75 kW
Art. nr. 20.950.750
70

1.5 kW 230 Volt 1-fas
Art. nr. 20.131.110

Pris 11.300:71

Pris 2.340:-

2.0 kW 230 Volt 1-fas
Art. nr. 20.131.120

Pris 2.410:-

3.0 kW 230 Volt 1-fas
Art. nr. 20.131.140

Pris 9.700:-

Värmeväxlare Hi-Flow 28 kW
Pris 4.800:-

Elvärmare 3.0 kW 230/400 Volt 3-fas

Värmeväxlare Hi-Temp 40 kW
Art. nr. 20.800.400

Art. nr. 20.700.280

Värmeväxlare el mini

Pris. 8.200:-

Värmeväxlare Hi-Flow 13 kW
Art. nr. 20.700.130

Aqua HL Line Titan

Pris 2.500:-

Pumpar

Sandfilter

Pumpar

Sandfilter

VÅRA POOLPUMPAR ÄR HELT TILLVERKADE av Noryl, som är en mycket stark plast. Noryl är
mycket starkare än vanlig plast och dessutom korrosionsbeständigt. Pumparna är utrustade
med ett silhus med silkorg. Dessa pumpar har en mycket bra verkningsgrad vilket gör att du
kanske inte behöver köra pumpen dygnet runt. Poolens vatten bör filtreras 4 till 5 gånger per
dygn. Pumparna har 50 mm unionskoppling för limning på både sug- och trycksida. Vi har två
olika norylpumpar: Eurostar II och vår egen Miamipump.

VÅRA SANDFILTER ÄR AV HÖGSTA KVALITET och är tillverkade för att kunna användas med
filtersand med kornstorlek 0,6-0,8 mm vilket gör att mycket små partiklar fastnar i sanden.
Vi har två typer av sandfilter: en rotationsgjuten i polyten och en tillverkad i glasfiber.

Pump Eurostar II 75-M 0.6 hk

Pump Eurostar II 75-T 0.6 hk

Pump Miami Lyx 0.5 hk 1-fas

0,45 kW 1-fas 230 V.
Kapacitet 9 m3/h vid 10 mvp.

0,45 kW 3-fas 400 V.
Kapacitet 9 m3/h vid 10 mvp.

0,37 kW 1-fas 230 V.
Kapacitet 10 m3/h vid 8 mvp.

Art. nr. 14.650.100 Pris 7.200:-

Art. nr. 14.650.200 Pris 7.200:-

Art. nr. 14.350.100 Pris 5.000:-

Pump Eurostar II 100-M 0.9 hk

Pump Eurostar II 100-T 0.9 hk

Pump Miami Lyx 0.75 hk 1-fas

0,65 kW 1-fas 230 V.
Kapacitet 12 m3/h vid 10 mvp.

0,65 kW 3-fas 400 V.
Kapacitet 12 m3/h vid 10 mvp.

0,55 kW 1-fas 230 V.
Kapacitet 13 m3/h vid 10 mvp.

Art. nr. 14.650.120 Pris 7.400:-

Art. nr. 14.650.220 Pris 7.400:-

Art. nr. 14.350.120 Pris 5.100:-

Pump Eurostar II 150-M 1.1 hk

Pump Eurostar II 150-T 1.1 hk

Pump Miami Lyx 1.0 hk 1-fas

0,75 kW 1-fas 230 V.
Kapacitet 15 m3/h vid 10 mvp.

0,75 kW 3-fas 400 V.
Kapacitet 15 m3/h vid 10 mvp.

0,78 kW 1-fas 230 V.
Kapacitet 14.5 m3/h vid 10 mvp.

Art. nr. 14.650.140 Pris 8.000:-

Art. nr. 14.650.240 Pris 7.700:-

Art. nr. 14.350.140 Pris 5.200:-

Pump Eurostar II 200-M 1.4 hk

Pump Eurostar II 200-T 1.4 hk

Pump Miami Lyx 1.5 hk 1-fas

1,05 kW 1-fas 230 V.
Kapacitet 18 m3/h vid 10 mvp.

1,0 kW 3-fas 400 V.
Kapacitet 18 m3/h vid 10 mvp.

1,1 kW 1-fas 230 V.
Kapacitet 18 m3/h vid 10 mvp.

Art. nr. 14.650.260 Pris 7.900:-

Art. nr. 14.350.160 Pris 6.700:-

Pump Eurostar II 250-M 1.8 hk

Pump Eurostar II 250-T 1.8 hk

Pump Miami Lyx 0.75 hk 3-fas

1,3 kW 1-fas 230 V.
Kapacitet 22 m3/h vid 10 mvp.

1,3 kW 3-fas 400 V.
Kapacitet 22 m3/h vid 10 mvp.

0,61 kW 3-fas 400 V.
Kapacitet 13 m3/h vid 10 mvp.

Art. nr. 14.650.180 Pris 9.300:-

Art. nr. 14.650.280 Pris 8.600:-

Art. nr. 14.350.220 Pris 5.100:-

Art. nr. 14.650.160 Pris 8.300:-

Pump Miami Lyx 1.0 hk 3-fas
0,78 kW 3-fas 400 V.
Kapacitet 14,5 m3/h vid 10 mvp.
Art. nr. 14.350.240 Pris 5.200:-

Pump Miami Lyx 1.5 hk 3-fas
1,1 kW 3-fas 400 V.
Kapacitet 18 m3/h vid 10 mvp.

Sandfilter ger en effektiv, lättskött och ekonomisk rening av din pool. När sanden behöver rengöras backspolar man filtret genom att ställa centralventilen i läge backwash. Då spolas sanden ren och det smutsiga
vattnet leds till avloppet. Våra sandfilter har en 6-vägs centralventil som man enkelt ställer om när det är
dags att rengöra filtret (backspola). Vid backspolning trycks vatten in i botten på filtret och lyfter sandbädden som därmed rengörs. Det smutsiga vattnet leds därefter ut i avloppet. Efter backspolning ställer man
centralventilen i läge rensning, då går vattnet normal väg genom sanden men ut i avloppet. Denna manöver
förhindrar att smuts från backspolningen kommer ut i poolen.

Pump Miami Variabel Speed
1-fas
Detta är en pump med variabel
effekt som har fyra lägen 100%,
80%, 50% samt 30%. Effekt från
60 till 1,100 Watt. Kapacitet mellan 4 och 20 m3/h vid 10 mvp.
Art. nr. 14.300.300 Pris 10.900:-

Miami Filter 500P

Filter RTM 500G

Pahlén Filter 515P

Filtersand

Levereras med centralventil
och manometer, exkl. pump,
filtersand och rördelar.
Max poolstorlek 50 m3.
Rek. pump 0,5-0,75 hk.

Levereras med centralventil
och manometer, exkl. pump,
filtersand och rördelar.
Max poolstorlek 50 m3.
Rek. pump 0,5 - 1,0 hk.

Levereras med centralventil
och manometer, exkl. pump,
filtersand och rördelar.
Max poolstorlek 50 m3.
Rek. pump 0,5 - 1,0 hk.

Kornstorlek 0,6-0,8 mm.
Säck 20 kg.

Art. nr. 12.650.500 Pris 4.400:-

Art. nr. 12.700.500 Pris 7.500:-

Art. nr. 12.500.515 Pris 6.100:-

Miami Filter 600P

Filter RTM 610G

Pahlén Filter 615P

Kornstorlek 0,5-1,0 mm.
Säck 25 kg.

Levereras med centralventil
och manometer, exkl. pump,
filtersand och rördelar.
Max poolstorlek 80 m3.
Rek. pump 0,5 - 1,0 hk.

Levereras med centralventil
och manometer, exkl. pump,
filtersand och rördelar.
Max poolstorlek 85 m3.
Rek. pump 1,0 - 1,5 hk.

Levereras med centralventil
och manometer, exkl. pump,
filtersand och rördelar.
Max poolstorlek 80 m3.
Rek. pump 1,0 - 1,5 hk.

Art. nr. 12.650.600 Pris 5.400:-

Art. nr. 12.700.610 Pris 8.100:-

Art. nr. 12.500.615 Pris 7.200:-

Miami Filter 675P

Filter RTM 760G

Levereras med centralventil
och manometer, exkl. pump,
filtersand och rördelar.
Max poolstorlek 90 m3.
Rek. pump 1,0 -1,5 hk.

Levereras med centralventil
och manometer, exkl. pump,
filtersand och rördelar.
Max poolstorlek 105 m3.
Rek. pump 1,5 - 2,0 hk.

Art. nr. 12.650.675 Pris 6.800:-

Art. nr. 12.700.760 Pris 10.200:-

Miami Filter 775P

Filter RTM 920G

Levereras med centralventil
och manometer, exkl. pump,
filtersand och rördelar.
Max poolstorlek 105 m3.
Rek. pump 1,5 -2,0 hk.

Levereras med centralventil
och manometer, exkl. pump,
filtersand och rördelar.
Max poolstorlek 130 m3.
Rek. pump 1,5 - 2,0 hk.

Art. nr. 12.650.775 Pris 9.600:-

Art. nr. 12.700.920 Pris 14.200:-

Filterglas

Art. nr. 38.130.200 Pris 500:-

Maskinrum med tak

Manometer

Art. nr. 12.900.100 Pris 14.500:-

För alla typer av filter. Mätområde
0-30 psi och 1/4" utv.gänga.
Art. nr. 12.444.000 Pris 175:-

Art. nr. 14.350.260 Pris 6.700:-
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Art. nr. 38.130.400 Pris 125:-
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Belysning

Belysning

Vackert upplyst Kidney 4984
av två lampor med vitt sken.

För mer belysning, se miamipool.se

Belysning liner plast

Belysning liner rostfritt

Belysning och reservlampor

För linerpooler. Tillverkad av helt korrosionsbeständigt material. Belysningen har en PAR
56 lampa på 12 Volt och 300 Watt. Kabelrör
samt kopplingsdosa ingår, exkl. transformator.

För linerpooler. Tillverkad av syrafast rostfritt
stål. Har en PAR 56 lampa på 12 Volt och
300 Watt. Kabelrör samt kopplingsdosa ingår,
exkl. transformator.

Belysningsinsats utan potta

Art. nr. 24.650.100

Art. nr. 24.600.100

Pris 2.500:-

För montering i pooler där det finns
en befintlig belysningspotta.
Art. nr. 24.080.120

Trappbelysning 50 W

Belysning liner vit LED 21 W

Belysning liner vit LED 21 W

Som ovan fast med en LED-lampa 12 Volt
och 21 Watt.

Som ovan fast med en LED-lampa 12 Volt
och 21 Watt.

Art. nr. 24.080.300

Art. nr. 24.650.120

Art. nr. 24.600.120

LED-lampa vit 21 W

Pris 4.000:-

Pris 5.700:-

Belysning liner vit LED 39 W

Belysning liner vit LED 39 W

Som ovan fast med en LED-lampa 12 Volt
och 39 Watt.

Som ovan fast med en LED-lampa 12 Volt
och 39 Watt.

Art. nr. 24.650.140

Art. nr. 24.600.140

Pris 4.600:-

Pris 1.850:-

Pris 4.100:-

Pris 6.300:-

Belysning för trapp, 12 Volt och 50 Watt.
Pris 1.800:-

Ersätter lampa type PAR 56. LED-lampa 12
Volt och 21 Watt med vitt sken. Passar till 99
% av alla poolbelysningar. Har en fast kabel på
4 meter villket gör den 100% vattentät, inget
krångel med packningar runt lampan.
Art. nr. 24.900.100

Pris 1.500:-

Belysning liner LED RGB 18 W

Belysning liner LED RGB 18 W

Som ovan fast med en LED-lampa som har
dioder i färgerna röd, grön och blå som ger
flera olika kombinationer av färger och blinkande sken. 12 Volt och 18 Watt.

Som ovan fast med en LED-lampa som har
dioder i färgerna röd, grön och blå som ger
flera olika kombinationer av färger och blinkande sken. 12 Volt och 18 Watt.

LED-lampa som ovan, vit 39 W

Art. nr. 24.650.160

Art. nr. 24.600.160

Pris 4.000:-

Pris 5.700:-

Art. nr. 24.900.140

Pris 2.100:-

LED-lampa RGB 18 W

Belysning liner LED RGB 36 W

Belysning liner LED RGB 36 W

Som ovan fast med en LED RGB-lampa
12 Volt och 36 Watt.

Som ovan fast med en RGB-lampa 12 Volt
och 36 Watt.

Ersätter lampa type PAR 56. Som ovan fast
med LED-lampa som har dioder i färgerna
röd, grön och blå som ger flera olika kombinationer av färger och blinkande sken. 12 Volt
och 18 Watt.

Art. nr. 24.650.180

Art. nr. 24.600.180

Art. nr. 24.900.120

Pris 4.600:-

Pris 6.300:-

Pris 1.500:-

LED-lampa som ovan, RGB 36 W
Art. nr. 24.900.160

Pris 2.100:-

Reservlampa
Type PAR 56 12 Volt och 300 Watt. Passar till
99% av alla poolbelysningar. Har två skruvbleck för anslutning av elkablarna.
Art. nr. 24.280.510

Pris 330:-

Transformatorer
Transformator, 300 W

Transformator, 50 W

För poolbelysning 12 Volt och 300 Watt. En
transformator för varje 300 Watts lampa
eller flera LED-lampor med total maxeffekt
300 Watt.

För trappbelysning och LED. Om du installerar flera LED bör du välja en större transformator. Om man kopplar flera LED på samma
transformator synkar lamporna sig med
varandra automatiskt. 12 Volt och 50 Watt.

Art. nr. 24.180.310

Pris 1.150:-

Art. nr. 24.180.300

Pris 850:-

Transformator för LED,
wifi med fjärrkontroll
Med vår wifi-transformator för LED-lampor
kan du styra till- och frånslag samt val av vilket program som önskas. För RGB-lamporna
finns det 16 förprogrammerade färgkombinationer. Denna enhet klarar flera lampor med
total maxeffekt 360 Watt. Inkl. fjärrkontroll.
Art. nr. 24.900.200
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Pris 1.900:-

Cirkulationsdetaljer

Cirkulationsdetaljer rostfritt

Cirkulationsdetaljer

Cirkulationsdetaljer rostfritt

Ytvattenrenare liner

Skim-VAC

In-/utlopp

Galler

Ytvattenrenare liner

Utlopp linerpool

Inlopp betongpool

Ingjutningsrör betongpool

Skimmer, eller bräddavlopp, för
rening av poolens vattenyta.
Standardmodell för linerpool.
Öppningens bredd 190 mm, höjd
130 mm. Halsens längd 167 mm.
Anslutning 2” inv. gänga.

För anslutning av bottensugslang till ytvattenrenare utan
att silkorgen behöver avlägsnas.
Passar våra ytvattenrenare
och andra ytvattenrenare med
silkorg cirka 180 mm i diameter.

För betongpool. Har 50 mm
limanslutning. Ska användas
tillsammans med ingjutningsrör.

För montering i utlopp. Gallret
förhindrar att större föremål
sugs in i rörsystemet. Har 1 1/2”
utv. gänga och passar alla utlopp
med 1 1/2” gänga.

Skimmer, eller bräddavlopp, för
rening av poolens vattenyta.
För pool med liner. Tillverkad i
rostfritt syrafast stål med stor
silkorg. Anslutning 2” inv.gänga.
Halslängd 240 mm.

Av brons med front och galler i
rostfritt syrafast stål, för träoch stålpooler med liner.
Har 1 1/2” invändig gänga.

Av brons med front i rostfritt
syrafast stål, för betongpooler
utan liner. Har 1 1/2” utvändig
gänga.

För rostfria in- och utlopp i
betongpool, av rostfritt syrafast
stål. Har 1 1/2” invändiga gängor.
Längd 255 mm.

Art. nr. 26.500.300 Pris 1.240:-

Art. nr. 26.500.400 Pris 740:-

Art. nr. 26.500.700 Pris 730:-

Art. nr. 26.200.100 Pris 2.100:-

Art. nr. 26.294.064 Pris 210:-

Ytvattenrenare liner, lång hals

Ingjutningsrör

Ingjutningsrör

Insprutningsmunstycke

Ytvattenrenare liner, lång hals

Inlopp linerpool

Ingjutningsrör, 290 mm

Plugg

Som ovan, med halslängd 335
mm. Lång hals rekommenderas
om poolen har stensarg så ytvattenrenaren hamnar bakom denna.

För pool i betonghålsten med
liner. Levereras komplett med
inlopp 26.200.500. Har 50 mm
limanslutning. Längd 250 mm.

För betongpool utan liner. Har 50
mm inv. lim i ena änden och 2”
inv. gänga för montering av inlopp i den andra. Längd 250 mm.

Riktbart insprutningsmunstycke
för inlopp 26.200.500.

Som ovan, men med lång hals
440 mm.
Art. nr. 26.500.150 Pris 8.300:-

För rostfria in- och utlopp i linerpool, av rostfritt syrafast stål.
Har 1 1/2” invändig och utvändig
gänga. Längd 290 mm.

Expanderplugg som passar till
våra rostfria in- och utlopp.

Art. nr. 26.200.550 Pris 120:-

Av brons med front i rostfritt
syrafast stål, för trä- och stålpooler med liner. Har 1 1/2” invändig gänga.

Art. nr. 26.200.150 Pris 2.400:-

Art. nr. 26.290.550 Pris 470:-

Art. nr. 26.290.510 Pris 240:-

Art. nr. 26.500.200 Pris 1.030:-

Art. nr. 26.500.600 Pris 870:-

Art. nr. 26.190.360 Pris 180:-

Art. nr. 26.190.430 Pris 140:-

Art nr. 26.500.100 Pris 6.700:-

Art. nr. 26.190.415 Pris 120:-

Ingjutningsrör, 600 mm
Som ovan men med längd
600 mm.
Art. nr. 26.500.650 Pris 1.130:-

Ytvattenrenare betong, lång hals
Som ovan, men för betongpooler
och halslängd 335 mm. Lång
hals rekommenderas om poolen
har stensarg så ytvattenrenaren
hamnar bakom denna.
Art. nr. 26.200.300 Pris 2.200:-

Inlopp med insprutare

Silkorgssats

Vinterflaska

Ytvattenrenare betong, lång hals

Utlopp betongpool

Skim-VAC

För trä- och stålpooler med
liner. Har 50 mm limanslutning
på anslutningssida och 1 1/2” inv.
gäng på poolsida. Komplettera
med PVC-koppling med inv.- eller
utvändig gänga.

Sats med två silkorgar, två handtag och Net Skim. Passar våra
ytvattenrenare.

När poolen stängs för vintern
skruvas flaskan i botten på ytvattenrenaren. Flaskan fungerar
som plugg och frysskydd för
ytvattenrenaren så att du inte
behöver sänka vattennivån i
poolen. Har 1 1/2” och 2”
utv. gänga.

Som ovan, men för betongpooler
och halslängd 440 mm.

Av brons med front och galler
i rostfritt syrafast stål, för betongpooler utan liner. Har
1 1/2” utvändig gänga.

För anslutning av bottensugslang till ytvattenrenare utan att
silkorgen behöver avlägsnas.
Passar våra rostfria ytvattenrenare och andra ytvattenrenare
med en silkorg som har en
diameter på cirka 180 mm.

Art. nr. 65.201.020 Pris 295:-

Art. nr. 26.200.500 Pris 380:-

Art. nr. 26.500.175 Pris 7.900:-

Art. nr. 26.500.500 Pris 940:-

Art nr. 26.300.100 Pris 160:-

Art. nr. 26.200.750 Pris 75:-

Plugg

Utlopp

Net Skim

Med lång gänga för inlopp med
1 1/2” inv. gänga.

Som ovan.

Specialnät som monteras i
ytvattenrenarens silkorg.

Art nr. 26.200.600 Pris 340:-

Art. nr. 26.200.850 Pris 275:-

Art. nr. 26.190.425 Pris 100:76
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Rördelar PVC

Rördelar PEM

Rördelar PVC

Rördelar PEM

I PUMPRUMMET ANVÄNDS PVC-DELAR. Ett rörsystem med dessa delar är mycket lätt att mon-

VI ANVÄNDER PEM-RÖR I MARKEN när vi bygger pool och kopplingar av en speciell typ som tål att
frysa under mark. Dessa kopplingar kallar vi klämkopplingar. Vi lagerför även andra storlekar
på klämkopplingar, se www.miamipool.se för komplett sortiment.

tera. Rören kapas med bågfil och kopplingarna limmas med ett speciallim. Nedan har vi tagit
med de vanligaste delarna i 50 mm. I vårt lager har vi PVC-kopplingar i storlekar från 16 till 75
mm. Se vår webbutik på miamipool.se för komplett sortiment.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Backventil

6. T-rör

12. PVC-lim

17. PVC-tryckrör

1. Vinkelkoppling, utv.

3. Kulventil

6. PEM-rör

8. Vinkelskarvkoppling

Backventil med 50 mm inv.
limning i båda ändarna.

T-rör 50 mm för inv. lim.

PVC-lim för limning av
PVC-kopplingar. Burk om 250 ml.

PVC-tryckrör för 50 mm
PVC-kopplingar, längd 5 m.

Vinkelkoppling för PEM-rör
50 mm x 1 1/2” utv. gänga.

Kulventil med 50 mm inv. limning
och klämkoppling 50 mm

PEM-rör 50 mm. Rulle om 30 m.

Vinkelskarvkoppling för PEM-rör
50 mm.

Art. nr. 50.000.000 Pris 160:-

Art. nr. 50.320.500 Pris 370:-

Art. nr. 50.400.500 Pris 165:-

Art. nr. 50.315.500 Pris 700:-

Art. nr. 50.100.500 Pris 70:-

Art. nr. 50. 540.500 Pris 454:-

Art. nr. 50.430.500 Pris 1.700:-

Art. nr. 50.380.500 Pris 270:-

7. Gängtape

PEM-rör 50 mm. Rulle om 100 m.

2. Kulventil

Gängtape i rulle om 12 m.

13. Nippel

18. Limbussning

Kulventil med 50 mm inv. lim.

Art. nr. 50.000.200 Pris 14:-

Nippel med 1 1/2” utv. gänga och
40 mm inv. lim/50 mm utv. lim.

Limbussning 40-50 mm.

Vinkelkoppling för PEM-rör
50 mm x 2” utv. gänga.

Art. nr. 50.170.505 Pris 25:-

Art. nr. 50.400.501 Pris 165:-

Art. nr. 50.310.500 Pris 425:-

8. Vinkel 90°
3. Trevägsventil

Art. nr. 50.300.403 Pris 80:-

Vinkel 90°, 50 mm inv. lim.

14. Nippel

Trevägsventil med 50 mm inv.
limning.

Art. nr. 50.120.500 Pris 55:-

Art. nr. 50.500.500 Pris 1.029:-

9. Skarvmuff

Nippel med 1 1/2” utv. gänga
50 mm inv. lim/63 mm utv. lim.

Skarvmuff 50 mm inv. lim.

Art. nr. 50.300.502 Pris 80:-

4. Slangkoppling
Slangkoppling med 40 mm utv.
lim och för 40 mm slang.
Art. nr. 50.160.400 Pris 37:-

Slangkoppling 50 mm.

Art. nr. 50.150.500 Pris 30:-

15. Nippel
Nippel med 2” utv. gänga och
50 mm inv. lim/63 mm utv. lim.

10. Muff
Muff 50 mm utv. lim x 1 1/2” inv.
gänga.

Unionskoppling är en delbar
skarvmuff för 50 mm inv. lim.

2. Vinkelkoppling, inv.

Bussning 1 1/2” inv. gänga x
2” utv. gänga.

Vinkelkoppling för PEM-rör
50 mm x 1 1/2” inv. gänga.

Art. nr. 50.470.500 Pris 58:-

Art. nr. 50.460.500 Pris 175:-

20. PVC tryckslang

Vinkelkoppling för PEM-rör
50 mm x 2" inv. gänga.

PVC tryckslang för limning
50 mm. Rulle om 25 m.
Art. nr. 50.600.500 Pris 1.700:-

Art. nr. 50.300.503 Pris 85:-

16. Vinkel 45°

Som ovan fast metervara.
Pris per meter.

11. Muff

Vinkel 45°, 50 mm inv. lim.

Art. nr. 50.610.500 Pris 95:-

Muff 50 mm inv. lim x 1 1/2” inv.
gänga.

Art. nr. 50.130.500 Pris 60:-

Art. nr. 50.490.500 Pris 98:-

Art. nr. 50.160.500 Pris 63:-

5. Unionskoppling

19. Bussning

Art. nr. 50.460.501 Pris 175:-

4. Rak koppling, utv.

Art. nr. 50.430.501 Pris 5.100:-

Rak koppling för PEM-rör
50 mm x 1 1/2” utv. gänga.

7. Rak skarvkoppling

T-rör för PEM-rör 50 mm.

Art. nr. 50.370.500 Pris 155:-

Rak skarvkoppling för PEM-rör
50 mm.

5. Rak koppling, inv.

Art. nr. 50.360.500 Pris 253:-

Rak koppling för PEM-rör
50 mm x 1 1/2” inv. gänga.
Art. nr. 50.450.500 Pris 155:-

Rak koppling för PEM-rör
50 mm x 2” inv. gänga.
Art. nr. 50.450.501 Pris 155:-

Art. nr. 50.290.500 Pris 95:-

Art. nr. 50.180.500 Pris 185:78

9. T-rör
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Art. nr. 50.390.500 Pris 270:-

Miami Collection

Miami Collection
MIAMI COLLECTION ÄR VÅR nya serie högkvalitativa rengöringsredskap, speciellt utvecklade för
rengöring av pooler. Serien består av fyra delar, alla med högsta kvalitet och smart design som
gör rengöringen effektivare och säkerställer ett rent resultat vid varje städtillfälle.
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Bottensug triangel flex Miami Collection

Kombi håv/raka Miami Collection

Bottensug triangel flex Miami Collection är ett högkvalitativt bottensugmunstycke för dammsugning av poolbotten. Har anslutning för 32
och 38 mm flytslang samt snabbfäste för teleskophandtag.
Bredd 34 cm.

Kombi håv/raka Miami Collection är ett högkvalitativt poolrengöringsverktyg som kombinerar funktionen hos både en lövraka och en håv.
Används för att ta upp partiklar från poolens botten och i vattnet.
Avsedd för montage på ett teleskophandtag. Bredd 49 cm.

Art. nr. 28.600.120

Art. nr. 28.600.100

Pris 385:-

Pris 385:-

Borste lyx flex Miami Collection

Teleskopstång 3-delad Miami Collection

Borste lyx flex Miami Collection är en högkvalitativ poolborste för
rengöring av poolens liner på både väggar och botten. Modellen har
snabbfäste för montage på teleskophandtag. Bredd 46 cm.

Teleskopstång 3-delad 1,8 till 4,3 meter Miami Collection är en högkvalitativ teleskopstång för poolrengöring. Teleskopstången är 3-delad
och kan dras ut från 1,8 till hela 4,3 meter.

Art. nr. 28.600.140

Art. nr. 28.600.160

Pris 250:-
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Pris 450:-

Poolvårdsutrustning

Poolvårdstutrustning

Poolvårdsutrustning

För övrig poolvårdsutrustning, se miamipool.se

Bottensug

Bottensug

Poolborste Svängd

Lövraka Plast

Lövhåv Plast

Termometer Lyx

Teleskophandtag

Fäste Handtag

Vår standardmodell, utformad
som en triangel med snabbfäste
för enkel anslutning till teleskophandtag. Anslutning för 38 mm
flytslang. Bredd 25 cm.

Lätt modell med borst. Med
anslutning för 32 och 38 mm
flytslang. Bredd 28 cm.

Svängd modell med snabbfäste
för montage på teleskophandtag. För rengöring av poolens
väggar och botten. Tillverkad av
plast med fäste och förstärkning
av aluminium. Bredd 47 cm.

Håv av djup modell för att ta upp
partiklar från poolens botten.
Avsedd för montage på teleskophandtag. Bredd 45 cm.

Grund modell för att avlägsna
partiklar från vattenytan. Håven
är avsedd för montage på ett
teleskophandtag.

Från 1,2 till 3,4 m. Tillverkat av
eloxerad aluminium, 3-delat för
reglerbar längd.

Passar alla våra bottensugsmunstycken.

Art. nr. 28.110.773 Pris 110:-

Art. nr. 28.110.760 Pris 80:-

Termometern har en diameter
om 185 mm vilket gör att du kan
avläsa poolvattnets temperatur
utan att ta upp termometern
ur poolen.
Art. nr. 31.140.200 Pris 210:-

Från 2,4 till 4,6 m. Tillverkat av
eloxerad aluminium, 2-delat.

För sugmunstycken och borstar.
Förpackning om 3 st.

Art. nr. 28.025.049 Pris 420:-

Art. nr. 28.110.650 Pris 30:-

Från 3,0 till 8,5 m. Tillverkat av
eloxerad aluminium, 3-delat.

Sax-sprint

Art. nr. 28.110.410 Pris 120:-

Art. nr. 28.110.415 Pris 225:-

Art. nr. 28.110.655 Pris 50:-

Art. nr. 28.025.035 Pris 250:-

Snap-sprint

Art. nr. 28.110.825 Pris 150:-

Art. nr. 28.035.072 Pris 735:-

För sugmunstycken och borstar.
Förpackning om 3 st.
Art. nr. 28.110.653 Pris 30:-

Bottensug

Skrubber Lyx

Poolborste Rak

Lövraka Aluminium

Termometer Budget

Digital Termometer

Tung modell med 8 hjul och
snabbfäste för enkel anslutning
till teleskophandtag. Anslutning
för 38 mm flytslang. Bredd
35 cm.

Borste för rengöring av exempelvis poolvägg vid vattenlinjen.
Storlek 9x15 cm.

Rak modell med snabbfäste för
montage på teleskophandtag.
Bredd 16 cm.

Som 28.110.773 fast med ram
i aluminium.

Mätområde från 0 till +50 grader.
Temperaturen visas i både
Celsius och Fahrenheit.

En flytande solcellsdriven digital
termometer. Mätområde från 0
till 50 grader.

Art. nr. 28.110.835 Pris 210:-

Art. nr. 28.110.810 Pris 60:-

Art. nr. 31.140.150 Pris 40:-

Art. nr. 31.140.300 Pris 250:-

Art. nr. 28.110.770 Pris 170:-

Art. nr. 28.110.420 Pris 355:-

Bottensug

Skrubber

Poolborste Plast

Lövraka Professional

Termometer Standard

Termometer Djur

Tung modell med borst och
snabbfäste för enkel anslutning till teleskophandtag.
Anslutning för 38 mm flytslang.
Bredd 28 cm.

Borste för rengöring av exempelvis poolvägg vid vattenlinjen.
Storlek 9x15 cm.

Svängd modell med snabbfäste
för montage på teleskophandtag. Används för rengöring av
poolens väggar och botten.
Bredd 47 cm.

Håv med extra stor påse samt
stor ram av aluminium. Avsedd
för montage på teleskophandtag. Bredd 45 cm.

Med snöre samt lod för att den
inte ska flyta. Mätområde från 0
till +50 grader.

Djurtermometer, flytande. Mätområde mellan -4 och +50 °C.
Temperaturen visas i både
Celsius och Fahrenheit.

Art. nr. 28.110.830 Pris 40:-

Art. nr. 28.110.411 Pris 240:-

Art. nr. 28.110.775 Pris 225:-

Art. nr. 31.140.110 Pris 50:-

Upprullning

För bottensugning. Med innerdiameter 38 mm. Försedd med
2 st plaständar för anslutning
till bottensugmunstycke och
ytvattenrenare. Levereras i
färdiga längder med svetsade
plaständar.

En praktisk upprullning för din
flytslang. Max 13 meter slang.
Art. nr. 28.200.200 Pris 750:-

Art. nr. 28.038.075 Pris 430:-

Flytslang 10 meter
Art. nr. 28.038.100 Pris 510:-

Art. nr. 31.140.160 Pris 75:-

Flytslang 12 meter

Art. nr. 28.110.820 Pris 105:-
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Flytslang 8 meter
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Art. nr. 28.038.120 Pris 590:-

Upphängningskrokar

Flytslang 15 meter

För flytslang samt teleskoprör,
levereras i par.

Art. nr. 28.038.150 Pris 710:-

Art. nr. 28.110.730 Pris 55:-

Saltklorinator

UV-rening

För fler modeller och
storlekar, se miamipool.se

Saltklorinator

UV-rening

DET ENKLA OCH EFFEKTIVA sättet att kontrollera kloret i ditt poolvatten är med en saltklorinator. Klorinatorer är den stora skillnaden när det gäller vattenkvalitet, ekonomisk
användning av kemikalier, reglering och underhåll. Genom att använda salt direkt i ditt
poolvatten gör du ditt eget klor för pool eller spa. Det behövs cirka 3 kg salt till varje m³
poolvatten. Kloret produceras på ett effektivt sätt när det upplösta saltet passerar genom
titanplattorna i saltklorinatorn. Saltklorinatorn är installerad direkt via vattencirkulationen.
Poolens underhåll minskar eftersom saltet återanvänds kontinuerligt. Ingen manuell
tillsats av klor är nödvändig. Tillverkningen av klor sker kontinuerligt, vilket ger en stabil
vattenkvalitet och gör att kontroll av poolvattnet inte är nödvändig vid t.ex. semesterresa.

HÖGEFFEKTIV DESINFEKTION av ditt poolvatten får du med UV-ljus som eliminerar skadliga
bakterier, virus och alger. Med UV-rening kan du sänka poolens klorinnehåll till en betydligt
lägre nivå, cirka 0,5 ppm mot normala 0,8-1,0 ppm.

Med UV-ljus kan du minska användningen av klor med upp till 70 procent. UV-lampan producerar kortvågig
ultraviolett UVC-strålning med 254 nm våglängd. Denna våglängd är optimal för att neutralisera bakterier,
virus och alger. Det gör även ditt poolvatten kristallklart och behagligt att bada i. På så sätt får du en säker
och effektiv desinfektion av ditt poolvatten, utan att du behöver tillsätta stora mängder kemikalier.
Resultatet blir en pool med mindre andel bundet klor i vattnet, vilket medför en behagligare miljö för de
badande som slipper röda ögon, klorlukt och risken för allergibesvär.

Pahlén Auto-UV75

Pahlén Auto-UV75

Auto-UV75 har en klar och tydlig LED-display som
visar antalet timmar den varit i drift. Den har även
ett inbyggt larm för drifttiden på lampan, som är
9000 h. Eftersom Auto-UV75 är tillverkad i titan är
den mycket korrosionsbeständig. Fungerar utmärkt
i sötvattenpooler och spabad, men lämpar sig även
för pooler med saltklorinator.

UV-C lampa

75 Watt

Brinntid

9000 h

Max poolvolym

100 m3

Max flöde

15 m3/h

Max tryck

4 bar

Anslutningar

2” inv. gänga

Längd

990 mm

Art. nr.

33.200.100

Pris

15.200:-

Hayward Salt & Swim

Hayward Salt & Swim

Salt för saltklorinator

Blue Lagoon Xpose UV-C

Blue Lagoon Xpose UV-C

Salt & Swim är ett system för automatisk klorgenerering för att
hålla rent i poolen. För drift krävs en låg salthalt (natriumklorid) i
poolvattnet. Salt & Swim rengör poolen automatiskt genom att
omvandla saltet till fritt klor som dödar bakterier och alger i vattnet.
Efter att ha dödat bakterierna blir kloret åter natriumklorid. Dessa
reaktioner fortgår närmast oavbrutet och gör att du inte behöver
tillsätta rengöringskemikalier i poolen. Salt & Swim kan hantera
reningsbehovet för de flesta hemmapooler på upp till 90 m3. Denna
unika och ekonomiska klorautomat använder en utbytbar elektrolytisk
cell. Röranslutning 50 mm.

Salthalt

2,7 - 3,4

55 Watt

1,0-3,0

Brinntid

9000 h

pH-värde

7,2 - 7,6

Max flöde

20 m³/h

Max poolvolym

90 m3

Max tryck

2 bar

Elanslutning

230 Volt

Art. nr. 38.131.200 Pris 225:-

Xpose UV-C har en inbyggd, utbytbar, elektronisk
ballast som säkerställer en jämn strömförsörjning.
Tack vare dess stora reaktordiameter har den nya
Xpose UV-C en lång exponeringstid med UV-Cstrålning. Xpose UV-C är enkel att installera och
sköta samt har högkvalitativa plastdetaljer som
passar att använda i klor- och saltvattenpooler.

UV-C lampa

Fritt klor

Säck om 25 kg. Dosering 3-4 kg
salt per m3 vatten vid installation
av saltmaskinen.

Diameter

130 mm

Längd

875 mm

Anslutningar

11/2” inv. gänga

Art. nr.
Pris
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33.100.250
12.500:-

Art. nr.

33.200.250

Pris

3.200:-
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Pooldammsugare

Digitala vattentestare

Pooldammsugare

Digitala vattentestare

AUTOMATISKA POOLDAMMSUGARE GÖR städningen av poolen enklare, snabbare och roligare.

GRUNDLÄGGANDE I ALL POOLSKÖTSEL är att hålla koll på vattenkvaliteten. Det innebär att du

I vårt sortiment hittar du tre olika pooldammsugare, två manuella och en helautomatisk robot
som dammsuger både golv och väggar. Med en poolrobot som helt själv sköter städningen i din
pool blir rengöringen väldigt enkel. Du får en ren pool utan ansträngning och på så sätt mer tid
över till att bada och umgås med familj och vänner.

mäter vattnets värden, till exempel pH och mängden tillsatta kemikalier såsom klor eller
Baquacil. Det finns flera olika sätt att mäta detta, vanligast har varit att använda teststickor
eller testset som med färgskalor visar de olika värdena. Nu finns det emellertid smidigare sätt.
Med våra lättanvända digitala testare visas värdena i vattnet både snabbt och exakt.

Med teststickor och testset där man får olika färger beroende på vattenbalansen upplever många att det är
svårt att läsa av och jämföra resultatet med färgskalan på burken. Med en digital testare elimineras risken för
att du ska tyda dessa färger fel. Det gör att du får ett korrekt mätvärde och kan dosera rätt mängd kemikalier,
utan att behöva spendera tid med att försöka tyda färgkartor där inget verkar stämma.
Våra digitala vattentestare är helt enkelt de optimala testverktygen för att snabbt, enkelt och korrekt
mäta vattenvärdet i pooler och spabad, oavsett om det är Baquacil, klor eller brom som används. Maskinerna
är enkla att använda och deras digitala displayer visar tydligt resultatet efter bara några sekunder.

Pool Blaster Catfish

Pool Blaster Max

Hayward Tiger Shark

Miami PHMB Autotest

Miami Autotest II

Vattenprov inkl. returporto

Pool Blaster Catfish är en mångsidig pooloch spadammsugare med kraft i ett. Pool
Blaster Catfish är inte lik de andra pool- och
spadammsugare som finns på marknaden.
Catfish är den perfekta kombinationen av en
lätt, bärbar design med kompromisslös sugoch rengöringskraft. Catfish är det perfekta
verktyget för alla typer av pooler. Pool Blaster
Catfish kan användas för hand eller med en
standard teleskopstång till pool, medföljer ej
i leveransen.

Pool Blaster Max är en kraftfull och smidig
pooldammsugare som passar lite större
hemmapooler. Pool Blaster Max är en smidig
och lättanvänd pooldammsugare för noggrann poolstädning. Pool Blaster Max är en
liten pooldammsugare med stor städningskapacitet. Med en vikt på under 3 kg kan vem
som helst använda den, hur ofta som helst,
överallt i hela anläggningen. Används för hand
eller monteras på teleskopstång till pool,
medföljer ej i leveransen.

Automatisk bottensugare framtagen för
swimmingpooler med olika djup, städar såväl
botten som väggar. Modellen har 15 meter
lång kabel och ett vändbart handtag som förhindrar att kabeln trasslar sig. Klarar av pooler
i storlek upp till 6 x 12 meter. Med sina dubbla
filter fångar roboten upp de allra finaste
partiklarna. Borstarna gör att poolen klarar
sig bättre från algangrepp då både botten och
väggar borstas effektivt.

Miami PHMB Autotest är en snabb och
effektiv digital vattentestare som med hjälp
av indikatorvätskor och tabletter mäter
vattenbalansen i pooler med Baquacil. Miami
PHMB Autotest mäter Baquacil PHMB, pH,
Alkalinitet och Calcium hardness, dvs vattenhårdheten. Levereras i komplett förpackning
med väska, digital testare, indikatorvätskor
och testtabletter.

Miami Autotest II är en liten och smidig digital
vattentestare som med hjälp av indikatortabletter mäter vattenbalansen i pooler och
spabad där klor och brom används. Miami
Autotest II mäter fritt klor, totalt klor, pH,
Alkalinitet, cyanursyra och brom. Levereras
i komplett förpackning med digital testare,
batterier och testtabletter.

Art. nr. 28.700.100

Art. nr. 28.700.200

För dig som inte kan eller vill testa ditt vatten
själv erbjuder vi vattenprov som utförs hos
oss i Timrå. Du beställer enkelt ett vattenprov
via hemsidan och får efter ett par dagar hem
en förpackning med ett rör du ska fylla med
det vatten som ska testas. Förpackningen är
märkt med returporto, så när du är klar lägger
du hela förpackningen på brevlådan. Efter ett
par dagar återkommer vi med information
om din vattenkvalitet och vad du behöver
tillsätta för kemikalier. Gäller pooler med klor,
brom och Baquacil. Mäter även pH, Alkalinitet
och Calcium hardness.

Pris 2.000:-

Art. nr. 28.500.200

Art. nr. 32.400.200

Art. nr. 32.400.100

Pris 2.000:-

Pris 3.595:-

Pris 14.500:-

Pris 4.000:-

Art. nr. 32.900.900
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Pris 150:-

Klorfria kemikalier

Baquacil

Klorfria kemikalier

Bättre för dig,
poolen och miljön

Baquacil
UPPLEV NÖJET AV ATT BADA I EN KLORFRI BASSÄNG! Baquacil ger klart och hygieniskt poolvatten,
utan klorets bieffekter. Inga hud- eller ögonirritationer, ingen blekning av hår och badkläder
och ingen frätande effekt på poolen. Baquacil är långtidsverkande och kräver bara en enkel
kontroll varje vecka och påfyllnad några gånger per säsong.

Att ta ett bad i sin nya pool ska kännas skönt, avkopplande och ge dig möjlighet att ladda
batterierna. Du ska inte behöva oroa dig för vattnets kvalitet och hur poolkemikalierna
påverkar dig, de som badar, poolen och miljön. Med det klorfria systemet Baquacil får du
rent vatten och en skön poolupplevelse, utan klorets alla bieffekter.

Baquacil PHMB

Baquacil Check

Baquacil Shock

Baquacil PHMB är ett unikt klorfritt desinfektionsmedel och den viktigaste produkten
i Baquacil-behandlingen av din pool. Med
en PHMB-nivå på 30-50 mg/l säkerställs
en kontinuerlig nedbrytning av de bakterier
som överförs till vattnet. PHMB bör för bästa
effekt användas tillsammans med Baquacil
Check. Dunk om 3 liter.

Bacuacil Check andvänds för att säkerställa badvattnets mikrobiella kvalitet och
förhindra algtillväxt. Används tillsammans
med Baquacil PHMB för att uppnå en extra
effektiv desinficering av poolvattnet.
Dunk om 3 liter.

Oxidationsmedel som avger aktivt syre för
nedbrytning av de organiska material som de
badande tillför poolen. Shock tillsätts innan
en pool tas i drift samt periodvis, exempelvis
en gång i månaden eller efter en dag med hög
badbelastning. Dunk om 10 liter.

Art. nr. 38.100.160 Pris 665:-

Art. nr. 38.100.120 Pris 385:-

Baquacil Shock, 20 liter

Art. nr. 38.100.100 Pris 795:-

Art. nr. 38.100.140 Pris 690:-

och ingen frätande effekt på poolen. Baquacil
är långtidsverkande och kräver bara en enkel
kontroll varje vecka och påfyllnad några gånger
per säsong.
När du köper pool av oss ingår alltid ett
startpaket med Baquacil. På så sätt får du
chans att testa det medel som redan övertygat
så många andra och som idag används i tusentals pooler runt om i Sverige. Upplev nöjet med
att bada i en klorfri pool du också – och njut
av ett bekymmersfritt poolägande, år efter år.

VI ÄR SEDAN BARNSBEN vana vid badhusens

klorlukt och det sitter djupt rotat i de flesta av
oss att man måste använda klor för att hålla
vatten rent. Att röda ögon, grönt hår och den
starka doften följer med har vi bara vant oss
vid. Det har varit ett nödvändigt ont – tills idag.
Nu finns Baquacil, en helt klorfri poolkemikalie som ger klart och hygieniskt poolvatten
utan att utsätta vare sig dig, poolen eller miljön
för klorets bieffekter. Inga hud- eller ögonirritationer, ingen blekning av hår eller badkläder

AntiChlor

Baquacil Teststickor

Testset Baquacil

Tar bort allt klor i poolvattnet. Klor är inte förenligt med Baquacil. Kan även användas vid
överdosering i en klorbassäng. Burk om 1,2 kg.

För att mäta Baquacil PHMB, pH och alkalinitet. Doppa en sticka i poolvattnet och läs av
alla tre testvärden. Burk med 25 st stickor.

Med tabletter som indikatorer för
Baquacil PHMB och pH.

Art. nr. 38.500.500 Pris 210:-

Art. nr. 32.121.500 Pris 195:-

Art. nr. 32.121.400 Pris 260:-

Indikatortabletter
Tabletter för Baquacil PHMB och pH.
30 st av varje. Används i testset PHMB.
Art. nr. 32.121.450 Pris 175:-
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Kemikalier

Kemikalier

Problemlösare

Klorprodukter

Day Tabs

Super Boost

Maxi 2000 Pucks

Klassisk klortablett på 7 gram.
Tillverkas av ostabiliserat klor
och kan användas för dagsklorering av alla typer av pooler, både
inomhus och utomhus. Day Tabs
tillsätts direkt i bräddavloppets
korg och upplöses där inom 1-2
timmar. Hink om 2,5 kg.

Ett lättlösligt, ostabiliserat och
starkt granulat som kan användas i alla typer av pooler, både
för dagsklorering och chockklorering. Super Boost lämpar
sig bäst för chockklorering eller
snabb uppklorning av pooler där
klor med långsam upplösning
används, typ Maxi 2000. Hink
om 2,5 kg.

Specialformulerade 200 g poolpuckar med inbyggd multieffekt
som sänker den dagliga klorförbrukningen. Har stabiliserat
klor med inbyggt flockningsmedel och pH-buffert för att
säkerställa maximal klarhet. Hink
om 1,2 kg.

Art. nr. 38.400.400 Pris 500:-

Maxi 2000, hink 2,4 kg

Art. nr. 38.400.100 Pris 490:-

Supergel Liner Cleaner

Super Kleral

Sandfilter Cleaner

Clear Water

Ett rengöringsmedel speciellt
framtaget för att ta bort smutsbeläggningar vid vattenlinjen
utan att förstöra poolvattnet.
För pooler behandlade med både
klor och Baquacil. Förpackning
om 1 liter.

Ett högeffektivt algmedel för
pooler behandlade med klor.
Dunk om 3 liter.

Används för rengöring av
filtersanden, löser upp de kalk-,
fett- och kosmetikarester som
annars byggs upp och försämrar
filterkapaciteten. Dunk om
3 liter.

Ett flytande flockningsmedel
som används för att snabbt få
klarare poolvatten. Clear Water
samlar ihop de små svävande
partiklarna som gör vattnet grått
och grumligt till större partiklar
som fastnar i sandfiltret. Dunk
om 3 liter.
Art. nr. 38.500.100 Pris 400:-

SunFlock Magic Rolls

Maxi 2000, hink 5 kg

SunFlock Magic Rolls är ett flockningsmedel som upplöses långsamt.
En rulle läggs i bräddavloppet och doseringen sker automatiskt under
de närmaste dagarna. SunFlock samlar ihop de små svävande partiklarna i vattnet till större flockar som fastnar i filtret. SunFlock kan användas i alla pooler med sandfilter och tillsammans med både klorfria
och klorhaltiga poolkemikalier. Förpackning med 10 rullar (1,25 kg).

Art. nr. 38.400.340 Pris 910:-

Art. nr. 38.500.400 Pris 445:-

Art. nr. 38.400.320 Pris 485:-

Art. nr. 38.400.420 Pris 850:-

Super Boost, hink 10 kg

Art. nr. 38.500.600 Pris 475:-

Art. nr. 38.500.300 Pris 335:-

Art. nr. 38.400.300 Pris 265:-

Super Boost, hink 5 kg

Art. nr. 38.500.200 Pris 510:-

Art. nr. 38.400.440 Pris 1.545:-

Testutrustning mm.
Vattenbalans

pH Minus

pH Plus

Alka Plus

Sun Screen

En högeffektiv syra för sänkning
av poolvattnets pH-värde. För
pooler behandlade med både
klor och Baquacil. Förpackning
om 3 kg.

Ett högeffektivt medel för höjning av poolvattnets pH-värde.
För pooler behandlade med både
klor och Baquacil. Förpackning
om 5 kg.

Art. nr. 38.600.100 Pris 230:-

Art. nr. 38.600.200 Pris 305:-

Används för höjning av vattnets
alkalinitet. Felaktig alkalinitet gör
det svårt att reglera pH-värdet.
Alkaliniteten bör vara mellan
80 och 120 mg/l. För pooler
behandlade med både klor och
Baquacil. Förpackning om 5 kg.

Klorstabilisator. Verkar som en
kemisk solskärm som hindrar
solens UV-strålar från att
bryta ned klor i poolen. Används
i utomhuspooler för att sänka
den allmänna klorförbrukningen.
Förpackning om 3 kg.

Art. nr. 38.600.300 Pris 325:-

Art. nr. 38.600.500 Pris 595:-

Hardness Max
Används för höjning av vattnets Calcium hardness.
Idealvärde 100-200 mg/l. Förpackning om 5 kg.

Testset Vätskor

Indikatorvätskor

Flytande klorfördelare

Med vätskor som indikatorer för
klor och pH.

Används till testset klor och pH.

Placeras i poolen med klortabletter i och ger jämn dosering.

Art. nr. 32.121.170 Pris 70:-

Art. nr. 32.121.060 Pris 105:-

Art.nr. 32.121.030 Pris 95:-

Testset Tabletter

Indikatortabletter

Teststickor klor

Teststickor salt

Med tabletter som indikatorer för
klor och pH. 10 + 10 tabletter ingår.

Tabletter för klor & pH, 30 st
av varje. Används i testset.

Art. nr. 32.121.065 Pris 190:-

Art. nr. 32.121.175 Pris 150:-

För klor, pH och alkalinitet. Doppa
en sticka i poolvattnet och avläs
värdena. Burk med 50 stickor.

Teststickor för kontroll av
poolvattnets salthalt. För pooler
med saltmaskin. Doppa en sticka i
poolvattnet och avläs saltvärdet.
Burk med 10 stickor.

Art. nr. 32.121.110 Pris 195:-

Art. nr. 38.600.750 Pris 260:-

Art. nr. 32.121.200 Pris 275:90

91

Finansiering

Villkor

Villkor
Beställningar

Förmånlig finansiering
Vill du dela upp betalningen av din pool? Vi erbjuder förmånlig finansiering
tillsammans med finansbolaget Wasa Kredit. När du köper en pool av oss och
använder Wasa Kredit kan du känna dig trygg med ditt poolköp och lägga upp
betalningen på ett sätt som passar just dig och dina förutsättningar.
Vi samarbetar med Wasa Kredit, ett finansbolag inom Länsförsäkringsgruppen. Wasa Kredit erbjuder finansieringstjänster till både företag
och privatpersoner inom leasing, hyra och avbetalning samt lån och
kontokortskrediter till privatpersoner. Wasa Kredits affärsidé handlar om
att jobba snabbt, enkelt och med ett personligt engagemang för dig som
kund. Det betyder bland annat enkla, tydliga rutiner och att du får ett
snabbt kreditbesked.

För poolbeställningar och offertförfrågningar,
kontakta närmaste återförsäljare. Kontaktuppgifter till alla återförsäljare finns på
miamipool.se. För beställningar av lösa produkter hänvisar vi till återförsäljare eller vår
e-handel på miamipool.se.

automatiskt i kassan. Vid poolleveranser kan
transportören kräva hjälp med lossningen.
Man kan normalt bryta paketet så att man
kan lasta av varorna för hand. Om extra
körningar eller lyft utförs måste kunden boka
detta av speditören. Miami Pool ansvarar ej
för detta.

Snabba leveranser

Returer

De flesta varor levereras omgående från vårt
lager eller från fabrik, vilket betyder att de
finns hos dig inom några dagar. Normalt är
leveranstiden för ett poolpaket 2-3 veckor.
Kontakta din återförsäljare för leveranstid för
just ditt poolpaket.

Returer måste ske senast 14 dagar efter
leveransdatum. Retur utan medgivande från
Miami Pool godkännes ej. Kunden bekostar returfrakten. Om vi har levererat fel
vara betalar Miami Pool returfrakten, men
kontakta oss innan retur sker. Varor som
returneras mot postförskott eller efterkrav
utlöses ej. Om du inte löser ut varorna du
beställt från oss kommer vi att debitera turoch returfrakt plus 15 procent av varuvärdet
i hanteringskostnader. Specialbeställda eller
ej lagerförda liners debiteras till fullt pris. För
mer information om returer, se miamipool.se.

Prisexempel
Priser

Betala om 6 månader
I samarbete med Wasa Kredit kan vi även erbjuda förmånlig kredit.
Handla för upp till 100.000:- (per kredittagare) och betala först om 6
månader utan kostnad*. Många av våra kunder använder denna tjänst
för att snabbt komma igång. Sedan kan du själv välja att vara kvar
hos Wasa Kredit eller utnyttja din bank via bolån eller annan lösning.
Kontakta närmaste återförsäljare för mer information.

Belopp

3 år

6 år

10 år

40 000kr

1234 kr

681 kr

464 kr

55 000 kr

1697 kr

937 kr

637 kr

70 000 kr

2160 kr

1192 kr

811 kr

85 000 kr

2623 kr

1447 kr

985 kr

100 000 kr 3085 kr

1703 kr

1159 kr

150 000 kr 4628 kr

2554 kr

1738 kr

Priserna i den här katalogen gäller tills vidare.
Moms (25,00%) är inräknat i alla priser. Om
momsen ändras justeras priserna motsvarande. Du hittar alltid aktuella priser på vår
hemsida miamipool.se.
Vi reserverar oss för pris- och konstruktionsändringar samt eventuella tryckfel.
Betalningsvillkor

Uppläggningsavgift 495:- samt aviavgift 45:- tillkommer.
Beloppen är baserade på ränteläget per 13-04-01.

* Endast en aviavgift på 45:- samt en uppläggningsavgift på 295:-

Rörlig ränta f n 6,95%. Den effektiva räntan är 8,42%

tillkommer och gäller efter sedvanlig kreditprövning.

vid ett lånebelopp på 100.000:- med en löptid på 5 år.
Kreditgivare är Wasa Kredit AB. Max kredittid är 12 år.
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Vi levererar mot efterkrav (betalning vid
leveransen), förskott eller Wasa Kredit.
Beställningar som görs i webbutiken kan även
betalas med kort.
Frakt
Frakt tillkommer på alla leveranser, se
miamipool.se för kostnad. När du lägger en
order eller begär en offert i vår poolkonfigurator (på poolsidorna) beräknas frakten sedan

För ytterligare information om garantier
och den utökade garantin som gäller vissa
produkter, se miamipool.se. Villkoren för
denna garanti framgår av separata villkor. På
övriga produkter utan utökad garanti gäller
konsumentköplagen.
Reklamation

Garanti
Garantin omfattar både tillverknings- och
materialfel och gäller reparation eller byte av
felaktig produkt. Fel ska anmälas omedelbart
efter att det upptäckts. Såvitt inte annat
överenskommits ansvarar köparen för demontering, montering samt fraktkostnad till
oss. Garantin gäller ej för förbrukningsdetaljer
som till exempel glödlampor, packningar och
axeltätningar. Skador förorsakat på grund av
felaktig användning eller obalanserat vatten,
såsom felaktiga klorvärden, pH-värden eller
salthalter, ersätts inte.
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Enligt konsumentköplagen har du tre år på
dig att reklamera ett ursprungligt fel på en
vara. Vid eventuell reklamation ska du först
vända dig till försäljningsstället eller ansvarig
återförsäljare. Tillsammans med säljaren ska
du fylla i en RMA-blankett som beskriver felet
på varan. Foto underlättar. Säljaren tar sedan
kontakt med Miami Pool för enkel och snabb
hantering. Läs mer om reklamationsvillkoren
på vår hemsida, miamipool.se.
Installation
Miami Pool sköter inte byggnation och installation av pool eller annan utrustning. Det
är installatören som är ansvarig för att jobb/
installation utförts på ett fackmannamässigt
sätt. All dialog angående installationen sker
mellan installatör och kund.
Bilder
Till följd av kontinuerlig produktutveckling
kan det finnas detaljer i bilderna i katalogen
som inte stämmer överens med de pooler
som tillverkas nu. Likaså kan produkter och
produktförpackningars utseende förändras.

Bygg din pool
Håll fliken utfälld och fyll i önskad poolmodell och tillval samtidigt som
du bläddrar genom katalogen. När du känner dig klar kan du riva ut
formuläret och ta med det till din närmaste återförsäljare. Där kan ni
tillsammans diskutera igenom dina val och göra en beställning.
Lycka till med ditt framtida poolägande!

Ett rikstäckande nätverk
av återförsäljare
På miamipool.se hittar du smidigt kontaktuppgifter och
information om din närmaste återförsäljare!

Poolstomme

Belysningstransformator

Värmesystem

ARTIK ELNUMMER:

ARTIK ELNUMMER:

ARTIK ELNUMMER:

BENÄMNING:

BENÄMNING:

BENÄMNING:

PRIS:

PRIS:

PRIS:

Liner

Trappa/stege

Maskinrum

ARTIK ELNUMMER:

ARTIK ELNUMMER:

ARTIK ELNUMMER:

BENÄMNING:

BENÄMNING:

BENÄMNING:

PRIS:

PRIS:

PRIS:

Utrustningspaket

Jet Swim

Poolrengöringsutrustning

ARTIK ELNUMMER:

ARTIK ELNUMMER:

ARTIK ELNUMMER:

BENÄMNING:

BENÄMNING:

BENÄMNING:

PRIS:

PRIS:

PRIS:

Belysning

Poolskydd

Övrigt

ARTIK ELNUMMER:

ARTIK ELNUMMER:

BENÄMNING:

BENÄMNING:

PRIS:

PRIS:

Total kostnad

Miami Pool AB
Plåtslagarvägen 9, 861 36 Timrå
+46 60 51 50 50 info@miamipool.se
www.miamipool.se
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Över 50 år av innovation
och norrländskt hantverk

Bygg din pool

Miami Pool är vad som händer när norrländsk hantverkartradition
möter en aldrig sinande innovationslusta. I fem decennier har vi
testat, utvecklat och tagit fram marknadens bästa poolstomme,
anpassad för det skiftande nordiska klimatet.

Vik ut fliken och fyll i poolmodell och tillval
medan du bläddrar genom katalogen.

Nu är allt enklare!
Bygg din pool, se inspiration,
beställ tillbehör och mycket mer.
Besök oss på miamipool.se
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