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FAKTA OM AQVIS 
SWIMMINGPOOL

Aqvis startade 2003. Men redan 1997 tog vi fram den unika
Aqvissponten, som ger möjligheter till smarta och flexibla 
poollösningar. 
Materialet används i en mängd olika applikationer i mark, vatten 
och luftmiljö. 2001 byggdes den första poolen och nu finns det mer 
än 500 Aqvispooler runt om i Sverige. 

MILJÖRIKTIGA MATERIAL 
Vi har valt miljöriktiga material med lång beständighet och vår 
poolstomme tillverkas i Sverige. 
Därför vågar vi också ge en 40-årig garanti. 
Att bygga pool är en investering som ska leva länge!  
Vi väljer därför ett känt och beständigt material, polyeten, som har 
långlivslängd i mark. 
Polyeten används bl.a i nedgrävda vattenledningar och är ett 
självklart val i svåra miljöer.  
Gör ett tryggt val när du ska välja leverantör av din egen drömpool.

Friformspool
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DRÖMMEN OM EN EGEN POOL
POOLDRÖMMEN 
Att bygga en pool är för många en dröm. 
Då vill vi inte lyfta krassa sanningar såsom väl investerade 
pengar och snabb värdeökning. Istället vill vi gärna prata 
om livskvalitet och vardagslyx. 
Att skapa en känsla som ger hela tillvaron det där lilla extra för 
dig och din familj. 
En egen pool är en ren njutning och en oas för relax och lek. 
Här ligger man gärna i en däckstol, solar och kopplar av. 
Samtidigt innebär poolen sund motion för alla åldrar. 
Tänk vad härligt att leka, hoppa och simma dagen lång! 
Räkna dessutom med att vänner och bekanta mer än gärna 
kommer och hälsar på.

Att servera fördrinken vid poolkanten på poolpartyt är 
en garanterad stämningshöjare. 
Med Aqvis kan du skapa exakt den pool som passar dina 
förutsättningar bäst. 
Vår flexibla tekniska lösning gör det möjligt att forma poolen 
efter tomtens och husets karaktär, utseende och form. 
Låt den fria formen bli en snygg och personlig detalj som 
lyfter helheten då du kan välja mjuka svängar, oväntade linjer 
eller klassiska former. 
Välj olika djup, material och tillbehör, det är bara din 
fantasi som är begränsningen. 
Drömmar är till för att förverkligas!

Friformspool

Rektangulär 3x6

Fantasy 18

FÖRDRINK
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Rektangulär 4x8+Aqvisdeck

Rektangulär 4x8+Aqvisdeck
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DESIGNA DIN EGEN DRÖMPOOL
Fri design är vårt signum – det har aldrig varit så enkelt att skapa en egen poolform till en rimlig 
kostnad. Aqvispoolen erbjuder ett obegränsat antal olika former. 
Ingen pool behöver vara den andra lik. Du kan designa din egen pool efter miljön i din trädgård 
eller helt efter egna ideér.  Poolen inklusive trappor och laguner skapas med Aqvissponten. 
Utrustningen skräddarsys efter era önskemål. Flexibiliteten i vår poolkonstruktion gör att vi kan 
hålla alla former och storlekar i vårt lager.

Aqvissponten har en unik ledkonstruktion, vilket ger fantastiska 
möjligheter att skapa en beständig och vacker pool. 
Den är tillverkad av återvunnen HD-polyeten, ett miljöriktigt material 
med en beständighet i markmiljö som uppgår till över 150 år. 
Vi har valt hög kvalitet då vi anser att en pool ska ha samma 
livslängd som familjens hus. 

Friformspool - bestäm själv vilka former din pool ska ha. 
Friformspooler är alla pooler utanför vårt standarsortiment - oavsett 
om poolen har en rund, oval, rektangulär eller en böljande organisk 
form. 
Vi vågar påstå att vi har poolen för alla önskemål. 
Aqvispoolens unika konstruktion innebär att poolväggen kan säljas 
som metervara. 
Det innebär att med t.ex 24 meter poolvägg kan man bygga 
rektangulära pooler med måtten 4 x 8 m eller 3 x 9 m eller 
något annat mått. Det kan också bli en annan fri form som 24 m 
räcker till. Kort sagt, det finns ingen begränsning i form 
eller storlek. Du väljer hur många meter poolvägg du vill köpa. 
Vi hjälper till att sammanställa ett komplett friformspaket. 

Friformspool med färdigtillverkad poolliner 
Om friformspoolen har max 2 djup-nivåer (t.ex. en lagun) och en 
form som enkelt kan måttsättas eller mallas av, så kan vi tillverka en 
”skräddarsydd” poolliner för din pool. Den tillverkas av 0,75 mm 
tjock poolduk på vår linerfabrik. Priset för skräddarsydd poolliner är 
lite dyrare än en standardliner, men då får ni själv fritt bestämma 
form och storlek på poolen. I övrigt har poolen samma 
väggmeterkostnad som en standardpool. 
Vårt koncept är unikt på den punkten. 

Friformspool med platssvetsad poolliner 
Om poolens form är komplicerad eller om den har fler än två 
nivåer (t ex trappa) behövs oftast en poolliner som anpassas 
på plats, en platssvetsad poolliner. Det görs av auktoriserade 
poollinersvetsare som med en armerad 1,5 mm tjock liner 
klär in poolen inklusive trappor, laguner m.m. med den liner 
man valt. 
Platssvetsad liner ger ett exklusivt intryck då pool och trappa 
får samma ytbeklädnad. Den armerade linern har en mycket 
hög kvalitet och hållfasthet och används även i offentliga 
badanläggningar. 

Designa en friformspool – tre olika metoder 
1. Skissa en egen form på papper. 
Om du har en idé på en poolform kan du eller en arkitekt 
göra en enkel skiss på formen. Lägg gärna en ram med mått 
på längd och bredd runt skissen så att vi har något att 
relatera till. Ju fler mått vi får, desto enklare är det att rita och 
beräkna poolens volym och area. 
2. Forma med ett rep. 
En enkel metod om man inte är van att skissa och rita är att ta 
ett rep eller en vattenslang och lägga ut i form av en pool på 
den plats i trädgården där man har tänkt sig poolen. 
Mät längden på den utlagda ¨poolväggen¨. Ange den och 
skicka uppgifterna tillsammans med ett fotografi till oss, så 
kan vi ta fram pris och ritning på er egen poolform. 
Priset på själva poolväggen är detsamma oavsett form. Om 
poolen ska innehålla trappor, laguner eller nivåskillnader så 
behöver vi räkna på det. 
Det gäller även poolliner som ska svetsas på plats. 
3. Forma fritt medan du bygger poolen. 
Du kan också forma fritt på plats. Beställ önskat antal meter 
poolvägg. Se till att betongplattan blir tillräckligt stor för att 
du ska ha utrymme till ett fritt formande. När poolformen är 
klar görs en mall för framtagning av poolliner. 
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STANDARDPOOLER
STANDARDPOOLER 
Skillnaden är att standardpoolen levereras med en mall för 
poolformen och en färdig poolliner som passar till den valda 
formen. Våra standardpooler heter Kidney, Kidney 
Family, Fantasy och Rektangulär. De finns i 4 olika storlekar. 

UNIK LAGUN 
Alla standardpooler är försedda med en lagun som kan liknas vid 
en trappa. Steget ligger en halvmeter nedanför poolsargen, det 
blir en bekväm plats att vistas på. 
Lagunen är ett mycket prisvärt alternativ till en trappa. 
Det blir en bra plats med lågt vattendjup, vilket gör att det blir 
enkelt att ta sig i och ur poolen. Den är en utmärkt plats för de 
små barnen eller en bekväm sittplats för hela familjen. 
Många gånger uppfattas en lagun som en mer funktionell lösning 
än en trappa. Att lagunen är integrerad i poolen med samma yta 
och färg som poolen i övrigt är också en faktor som talar för 
lagunlösningen. 

Aqvis Lagun

FANTASY

KIDNEY 

FANTASY POOLEN 
Fantasypoolen är en av våra mest populära pooler, den finns i 
många trädgårdar över hela landet. Fantasy har en väldigt 
trevlig form som är omtyckt av våra kunder. Om ni är ute 
efter en formad pool så är Fantasy en modell vi verkligen kan 
rekommendera varmt. Fantasy går att få i storlekarna 18-30 
meter i omkrets. 

KIDNEY 
Kidney är lika tilltalande på dagen som på natten. Njut av 
vardagslyx i solen under dagen och romantiska månbelysta 
dopp på natten. Med sina böljande kurvor är Kidney en 
vacker symbol för avkoppling. Kidney finns i storlekarna 18- 
30 meter i omkrets. 
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Aqvis Lagun Fantasy 24

Kidney 24 Aqvis Lagun

Friformspool

KIDNEY FAMILY

REKTANGULÄR

FÖR HELA FAMILJEN 
Vår nya modell Kidney Family är framtagen tillsammans med 
våra kunder. 
En återkommande önskan var en större lagun. Tanken när vi 
designade poolen var att man ska kunna spela volleyboll med 
sina barn, motionssimma och träna, allt i en och samma pool. 
Kidney Family går att få i storlekarna Kidney Family 12-20 i 
omkrets. Formen är framtagen med en kidney böna som 
förlaga. 

STÖRRE LAGUN GJORD FÖR LEK OCH TRÄNING 
Kidney Familys lagun är gjord med hela familjen i åtanke och 
är i Kidney Family 20 hela 4 m bred. 
Formen är också designad så att man ska kunna utnyttja hela 
poolen för lek och träning. 

REKTANGULÄRA POOLER 
Våra rektangulära pooler finns i standardstorlekarna 3x6, 
3,5x7, 4x8 och 5x10, med vårt unika system kan man  få 
poolen i precis vilken storlek man vill. 
Lagunsteget kan placeras på olika vis. 
Man kan välja att lägga lagunen utvändigt som en klassisk 
romanbåge, invändigt i något av hörnen eller som ett steg 
längs ena kortsidan.  

Fantasy 20
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Kidney 27 Variant

Rektangulär 3x6 Gaveltrappa Rektangulär 4x8 Romantrappa
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ÖVERSIKT STANDARDPOOLER

Mått 3,8m x 6,8m inkl. lagun 

Mått 4,4m x 7,5m inkl. lagun 

Mått 5,3m x 8,8m inkl. lagun 

Mått 6,8m x 10,8m inkl. lagun 

Mått 4,1m x 6,6m inkl. lagun 

Mått 4,5m x 7,5m inkl. lagun 

Mått 5,2m x 8,8m inkl. lagun 

Mått 6,8m x 10,8m inkl. lagun 

Mått 3m x 6m exkl. lagun 1,2 m 

Mått 3,5m x 7m exkl. lagun 1,2 m 

Mått 4m x 8m exkl. lagun 1,5 m 

Mått 5m x 10m exkl. lagun 1,5 m 

Kidney Family 12 

Mått 2,4 m x 4,6 m inkl. lagun 

Kidney Family 15 

Mått 3,1 m x 5,8 m inkl. lagun 
Kidney Family 18 

Mått 3,7 m x 7 m inkl. lagun

Kindey Family 20 

Mått 4,1 m x 7,7 m inkl. lagun  

 

Nya Kidney Family

Kidney Fantasy Rektangulär
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Rektangulär 3x6 Rektangulär 4x8

ROSTFRITT STÅL 
Med sin svala diskreta elegans och sitt extraordinära 
utseende  är rostfritt stål en av de finaste byggmaterialen. 
Rostfritt stål har utvecklats som material i poolkonstruktioner 
och används mer och mer. Rostfritt stål är det perfekta valet 
för pool eller spaanläggningar i offentlig miljö men fungerar 
lika bra som en privat exklusiv och vacker pool.

ELEGANS & FRIHET

SKÖNHET 
Hållbarhet, beständighet och det rostfria stålets skönhet är 
permanent och har framförallt en oöverträffad hållbarhet. 
Rostfritt är även den bästa långsiktiga lösningen av alla 
väggmaterial för pool då inte målning, mosaikbyte eller ny 
liner behövs.

HÅLLBART & BESTÄNDIGT

LYSTER 
Våra rostfria pooler kräver minimalt underhåll, ofta räcker det med 
att torka med en svamp för att hålla finishen vid 
liv. Dessutom kommer rostfria pooler inte att blekna, spricka eller 
förändras vare sig i form eller utseende. 
Den första rostfria stålpoolen installerades för nästan 50 år sedan, 
och ser fortfarande lika vacker ut. 
Det rostfria stålets långa hållbarhet gör det till ett miljövänligare 
alternativ.

UNDERHÅLL & MILJÖ

"You can design and create, and build the most wonderful place in the world.

But it takes people to make the dream a reality". - Walt Disney

STAINLESS EDITION

SKRÄDDARSYTT & UNIKT

UNIKT 
Vi utformar poolen efter arkitektens/kundens önskemål varje gång. 
Aqvis Stainless -ditt unika val.
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ISOLERAD POOL MED AQVISDECK 
Aqvis Spapool är en mindre pool som är isolerad för bästa möjliga 
energiförbrukning under vinterhalvåret.  
Den unika kombinationen aqvisdeck med en spaisolerad aqvispool 
gör att du kan bada året om. 
Tänk dig en kall vinterdag, dra av Aqvisdecket och kryp ner i 38 
gradigt vatten eller vid en varm sommardag så är din Aqvis
spapool en helt vanlig pool på 28 grader för att ge svalka och 
glädje.

DET BÄSTA AV 2 VÄRLDAR

AQVISDECK 
Tillsammans med Aqvisdeckets fantastiska isolering är 
kombinationen oslagbar. 
Aqvisdecket är också mycket säkert, det är omöjligt att trampa 
igenom. 

ENERGI 
Aqvisdeckets isolationsförmåga gör att energiförbrukningen blir 
väldigt låg. 
Decket har den bästa isoleringen på marknaden bland 
pooltäckningar.

Aqvis Spapool Kidney Aqvis Spapool Friform

Aqvis Spapool 

SPAPOOL 28°38°
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Aqvisdeck

AqvisdeckAqvisdeckAqvisdeck

ENKLARE BLIR DET INTE 
Aqvisdecket har tagits fram för att förenkla och göra 
poolägandet tryggt, enkelt och ekonomiskt. 
Decket är estetiskt tilltalande och kan fås i olika storlekar och 
varianter. 
Ofta är pooltäckning förenat med arbete, skydden kan vara 
svåra att manövrera för en person. Aqvisdecket rullar du enkelt 
ut för hand själv över din pool. Och självklart används 
Aqvisdecket  även som vintertäckning. 
   
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Aqvisdeck kan fungera som till exempel en altan, pergola, 
lekplats, puttingreen eller underlag för en liten byggnad, vad du 
nu vill att ditt Aqvisdeck ska vara när ditt bad är avslutat. Tänk 
att ha ett barnkalas i poolen och när det är dags för saft och 
bullar är Aqvisdecket redan dukat och du rullar det över din 
pool. 

REN POOL 
Aqvisdecket förhindrar skräp att hamna i poolen, 
listen som tätar mot underlaget är en effektiv spärr. 
Ett bekvämt poolägande med minimal städning. 

VARM POOL 
Aqvisdeckets isolering som överträffar alla alternativa 
pooltäckningar. Det bästa sättet att spara energi är att inte släppa ut 
värmen. Den goda isoleringen innebär att poolen normalt inte 
fryser på vintern, kanske vinterbad kan locka? 

LITEN TRÄDGÅRD 
Du som har en liten trädgård behöver inte välja bort poolköpet på 
grund av det, med Aqvisdeck får du altan och pool i ett. 
Oftast används ytan där poolen är placerad endast för poolen, om 
poolen finns på en liten tomt är det fantastiskt att kunna utnyttja 
poolområdet även när man inte badar. 
Aqvisdeck kan möbleras eller fungera som en lekyta för barnen, 
eller varför inte bygga en bastu på det? 

SÄKERHET 
Ett låst aqvisdeck är förmodligen marknadens säkraste 
pooltäckning. Decket klarar en belastning på upp till 250kg per m2 
och är enkelt att låsa.
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Aqvisdeck

TELESKOPSLÖSNING 
Deckssektioner  kan utformas så att de har olika nivåer och kan 
skjutas i varandra, teleskopsfunktion. På så sätt kan ytan för 
"parkering" minimeras. Däckets höjd vid teleskopslösning blir vid 1 
sektion 220 mm, vid 2 sektioner 440 mm och vid 3 sektioner 660 
mm. 

BEKLÄDNAD 
Aqvisdecket  kan fås med nästan vilken beklädnad man vill, 
tryckimpregnerad trall, ädelträ, träkomposit eller vad man nu 
önskar. 
Vi säljer även aqvisdecket utan beklädnad för "gör det självare". 

SKENOR 
Om underlaget är tillräckligt jämnt kan skenan uteslutas på en sida, 
hjulen rullar då direkt på befintligt underlag. Normalt är aqvisdecket 
utrustat med 1-2 st 12 mm höga skenor som hjulen rullar på, 
skenorna monteras ovanpå befintligt stabilt underlag. Däckets höjd 
inklusive skena blir c:a 220 mm. 

INFÄLLD SKENA 
En exklusiv lösning är en infälld skena på endast en sida av poolen, 
skenan är då dold i befintligt omgivande trädäck.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Isoleringsvärdet  på aqvisdecket är klart bäst på marknaden! 
Deckets isolering är 70 mm tjockt, att jämföra med ett pooltak som 
normalt endast är 3-10 mm. 
Aqvisdeckets stomme är byggt av våra egna designade 
aluminiumbalkar just för att kunna hålla nere vikten, få lång hållbarhet 
och för att konstruktionen ska hålla i många år 
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POOLTAK
LÅSBARA OCH BARNSÄKRA POOLTAK 
Aqvis har utvecklat egna pooltak i hög kvalité i samarbete med 
Svenska pooltakstillverkaren Termatec.  
Vid tillverkningen av våra pooltak används endast kvalitetsmaterial , 
vår produktion är också certifierad med ISO 9001, ISO 14001. 
Pooltaken har testats och godkänts av Franska AFNOR som 
genomför säkerhetscertifiering av pooltak. 

Aluminiumprofilerna är tillverkade speciellt för våra pooltak. Den 
tekniska designen av profilerna med dubbla väggar där 
sammanfogning av sektionernas delar inte enbart döljer det mesta 
av skruvar och muttrar för ett mera visuellt och estetiskt tilltalande 
resultat, gör också konstruktionen stabilare än sammanfogning 
med exempelvis nitar eller svetsade fogar. Profilernas gods är 
mellan 2 - 5 mm och är pulverlackade.

Luna

Premium Viva
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Inbyggd lamelltäckning

Lamelltäckning på rulle Rolltop

Rolltop

Rolltop

POOLTÄCKNING
LAMELLTÄCKNING 
Lamellskydd är ett snyggt och stilrent alternativ som man kan få 
motordrivet samt med automatisk låsning. Lamellskyddet kan fås 
inbyggt i poolen eller som en rulle på ena kortsidan av poolen. 

ROLLCOVER 
Rollcover är en bra och ekonomisk lösning samtidigt relativt 
enkel att dra av och täcka sin pool med. 
Övertäckning och avtäckning görs genom att man använder en 
form av vev som rullar upp pooltäckningen för hand.  

AQVISDECK 
Aqvisdeck är en produkt som har tagits fram för att förenkla 
och göra poolägandet tryggt och ekonomiskt. 
Det är också en produkt som är estetiskt tilltalande. 
Ofta är pooltäckning förenat med arbete. Skydden kan vara 
svåra att manöverera för en person. 
Aqvisdecket rullar du enkelt ut för hand över din pool. 
Aqvisdecket används även som vintertäckning. 

Inbyggt lamelltäcke

Inbyggt lamelltäcke

Inbyggt lamelltäcke

Rollcover

Rollcover

Lamelltäcke ovanmark

Aqvisdeck

Aqvisdeck

Rollcover
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POOLLINER
POOLLINER/POOLDUK 
Vi har valt en kraftigare poolliner som är 0,75 mm tjock i våra standardpooler. Vid rätt skötsel kommer poollinern att leva länge med poolen. 
Snäpp-in list är standard på vår liner, det underlättar vid montering och vid framtida linerbyte. 
Vi levererar bra linerkvalite från Europas ledande tillverkare. Om man bygger en avancerad friformspool eller om man önskar en riktigt kraftig 
liner i en vanlig standardpool kan en 1,5 mm armerad liner användas. Den armerade linern svetsas direkt i poolen, av certifierade 
poolinersvetsare. 

Klassisk Vit Karibisk Grön Adriatisk Blå Klassisk Sand

Persian Sand Persian Blå Persian Svart Carrara
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Friform

Friform Rektangulär 4x10
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MARMORSARG

SARG 
Vi arbetar gärna med beständiga naturmaterial när det gäller sargen runt poolen. 
Ett exklusivt val till din pool som ändå inte behöver bli så kostsamt. Naturstenen har en slät och behaglig yta. 
Svensk Marmor tillhör de vackraste byggstenarna i världen. 
Stenarna levereras i formatet 200 x 300-600 mm.

Sandsågad Kolmårdsmarmor Ljus EkebergmarmorMörk Ekebergsmarmor

Friform
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RENING OCH VÄRME

BRÄDDAVLOPP 
Ytvattnet sugs in i bräddavloppet, en 
korg i bräddavloppet samlar upp skräp 
och hindrar större löv, kvistar, leksaker 
m.m att gå vidare i reningsystemet. 

PUMP 
Pumpen skapar suget i bräddavloppet och 
trycker sedan vattnet genom reningsfiltret, 
genom värmaren och sedan tillbaka till 
poolen via inloppsmunstyckena. 

Inbyggd lamelltäckning

Kristallklart vatten är något som man gärna förknippar med en swimmingpool och för att nå det krävs ett rätt dimensionerat 
reningssystem. I en privat pool bör vattnet omsättas minst 4 gånger per dygn. För en lång badsäsong krävs det någon form av 
uppvärmning. Man kan välja mellan ett antal olika alternativ. Elektrisk värmare, värmeväxlare som kan kopplas mot fjärrvärme, solfångare 
eller en värmepump.

FILTER 
Sandfiltret renar vattnet från mycket små 
partiklar. Partiklarna fastnar på sandbädden. 
Genom att ändra vattnets 
strömningsriktning, backspolning, kan  
partiklarna spolas ut i 
avloppet. 

VÄRME 
Vattentemperaturen på ca 27 grader gör poolen 
till en behaglig plats. Värmepumpen är en 
ekonomisk och bekväm lösning. 
En pool utan värme har en betydligt kortare 
badsäsong. 

INLOPP 
Vattnet kommer tillbaka till poolen 
renat och uppvärmt genom poolens 
inloppsmunstycken. 
Innan inloppet kan en 
klorinator och/eller UV-rening 
monteras för extra desinficering. 

VATTNET ÄR BADBART 
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Friform

Friform Fantasy 20
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BYGGA SJÄLV
Vi vågar påstå att Aqvis poolen är en av de bästa poolerna om man funderar på att bygga själv. 
Det ingår en detaljerad instruktion för att man så enkelt som möjligt ska kunna göra allt själv från 
färdiggrävd grop till färdig pool. 

ENKEL ATT BYGGA 
Det är enkelt att bygga med vårt mallsystem. 
För att förenkla byggandet av poolen används den medlevererade 
bottenmattan som mallritning. 
Poolpaketet anpassas helt efter tycke och smak. 
Man kanske föredrar lite mer exklusivare detaljer som bräddavlopp, 
inlopp och belysning i polerat rostfritt stål. Eller en automatisk 
bottensug för att alltid ha en ren och fin pool klar för bad.

BYGGSATS 
Standardpoolen levereras som en byggsats. Den är utformad så att en 
”normalhändig” person kan bygga den egna poolen. 
Den praktiska mallen och monteringsanvisningarna är framtagna för 
att underlätta för ”gör-det-självbyggaren”. 
Bottenmattan hamnar slutligen under poollinern efter att den 
tjänstgjort som mall för både grävning och poolmontering. 
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POOLVÅRD
En viktig del för att bibehålla pool och liner fräscha och i topptrim är poolvård och vattenkontroll. 
I poolshopen finns allt för att kunna bibehålla en bra vattenkvalité, testutrustning, poolkemikalier m.m. 
Vi finns ett mail eller ett samtal bort om ni skulle undra över något som har med just er pool att göra. 
                                              

www.aqvis.se/poolshopen
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TILLBEHÖR

UV-RENING 
UV-rening, desinficerar poolvatten med 
ultraviolett ljus och kan reducera klorinnehållet i poolen med upp 
till 70 %, 
Minskar upphov till klorlukt, irriterade ögon och slemhinnor. 
Minskar förbrukningen av klor väsentligt. Bra reducering av 
bakterier, virus och alger. 

SALTKLORINATOR 
Ett enkelt och effektivt sätt att kontrollera 
kloret i din pool är en saltklorinator. 
Genom att använda vanligt salt direkt i 
ditt poolvatten kan saltklorinatorn producera 
kloret direkt i poolens poolvatten.   
Salthalten är jämförbar med Östersjön. 
Kan dock ge korrosion på rostfria detaljer. 

Rostfria detaljer,lampa, bräddavlopp och inlopp ger ett exklusivt intryck. För att göra 
poolägandet riktigt bekvämt är UV-rening, saltklorinator och minimaster tre utmärkta
tillbehör för din pool. 
Utöver att det är bekvämt så minskar användandet av kemikalier, klor och algmedel. Enkel 
installation även på befintliga pooler.

MINIMASTER 
Avancerad och intelligent MiniMaster för privata pooler, 
ger optimal vattenkvalitet med automatik. MiniMaster ger 
dig kontinuerlig övervakning och automatisk dosering 
(desinfektion) av vattenkvaliteten på samma sätt som sker 
på publika bad och stora hotellanläggningar. MiniMaster 
bygger på samma teknik som Pahléns välkända Autodos, 
som är inne på sin tredje generation. Med en MiniMaster 
installerad i din pool behöver du inte längre tänka på din 
vattenkvalitet, det sköts automatiskt. 
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GARANTIER
40-ÅRS GARANTI 
På poolväggen lämnar vi en utökad garanti på 40 år, detta gäller själva 
poolväggen, aqvissponten. 

VÄLJ ETT MATERIAL MED LÅNG LIVSLÄNGD 
Aqvispoolvägg är till största del av polyeten som har en livslängd på 
150-200 år i markmiljö. 

AQVISPOOLEN ÄR EN LÅNGSIKTIG INVESTERING 
Materialet i poolväggen är noga utvalt för att man inom överskådlig tid 
inte ska behöva gräva upp poolen för att ersätta delar.

ATT TÄNKA PÅ MED BRANSCHENS GARANTIER 
Även om man har en garanti på x-antal år så omfattar det 
endast delen som är skadad. Den stora kostnaden är oftast 
uppgrävning och återställning efter att en skadad del är utbytt. 
Välj därför ett material som är markbeständigt, då minimeras 
framtida reparationskostnader.
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www.aqvisswimmingpool.se

Bruksvägen 3 
59593 Mjölby 
0142-23050 

 
info@aqvis.se

Återförsäljare

SWIMMINGPOOL


