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Designa din 
egen pool med 

vårt unika
system!
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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 ren njutning och relax. 
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 eller ett äkta poolparty är en 
garanterad stämningshöjare. 

Med Aqvis kan du skapa exakt den pool 
som passar dina förutsättningar bäst. Vår 
fl exibla tekniska lösning gör det möjligt 
att forma poolen efter tomtens och 
husets karaktär, utseende och form. Har 
ni kanske ett vackert träd som helt enkelt 
måste få bli kvar, så behöver inte det vara 
några som helst problem. Eller ett berg 
som letar sig in. Istället kan det bli en 
snygg och personlig detalj som lyfter hel-
heten. Välj mjuka svängar, oväntade linjer 
eller klassiska former. Välj olika djup, 
material och tillbehör. Det är bara din 
fantasi som är begränsningen. Däremot 
vet vi att drömmar spränger alla gränser. 
Och de är till för att förverkligas!

Förverkliga
drömmen om
en egen pool!

Fakta Aqvis

Aqvis startade 2003. Men redan 
1997 tog vi fram den unika Aqvis-
sponten, som ger möjligheter till 
smarta och fl exibla poollösningar. 
Materialet används i en mängd olika 
applikationer i mark, vatten och 
luftmiljö. 2001 byggdes den första 
poolen och nu fi nns det mer än 
300 pooler runt om i Sverige. 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! 
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Exempel 1

Även i en liten trädgård med 
växter kan en Aqvispool få plats. 
Du kan fritt bestämma poolens 
form och storlek. Arkitekten, 
eller varför inte du själv, har alla 
möjligheter att skapa en poolmiljö 
anpassad till den egna träd-
gården. Här valde man en solig 
vindskyddad plats nära huset. 
Den vackra magnolian står kvar 
på samma plats som innan pool-
bygget. Poolen har en omkrets på 
18 m (yttermått 7x4,5 m).
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Exempel 2

På en sluttande tomt kan en 
terrassering med mur skapa en 
skyddad och behaglig miljö.
Trappan är integrerad i poolen 
och klädd med samma liner 
(platssvetsad liner) som poolen 
i övrigt. Vår metod att bygga 
trappor av samma material som 
poolen ger starka och helt an-
passningsbara lösningar. Trappan 
ska både vara vacker, bekväm och 
praktisk. Poolen har en omkrets 
på 33 m (yttermått 12,5 x 6,5 m). 
Poolsargen är av svensk marmor 
och omgivande stenläggning 
är svensk kalksten. Natursten
åldras vackert och har en levande 
struktur som passar utmärkt till
en vattenmiljö.

www.aqvisswimmingpool.se
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Exempel 4

Poolen har måtten 4 x 8 m (radie 
1,8 m). Den har ett invändigt 
lagunsteg med radie 1,8 m efter-
som det var för trångt att lägga 
lagunen på utsidan. Lagunsteget 
är byggt med vår Aqvisspont. 
Lagunen fungerar som en trevlig 
plats att sitta på, lekyta för barn 
och ett ställe att ta sig i och ur 
poolen. Här ville man ha en lös-
ning där allt ryms under täck-
ningen vi kallar Barcover.

Exempel 3

Standardmodellen Kidney 20 
med lagun och mosaikliner. Runt 
poolen fi nns det oftast någon 
form av sarg, sten, betongplattor 
eller trä som skapar en inramning 
av poolen. En enkel och elegant 
lösning är att låta omgivande 
trädäck skjuta ca 3 cm över 
poolväggen.
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Exempel 5

Här är en Kidney 24 med en 
integrerad 4-stegstrappa klädd 
med Carrara liner (platssvetsad). 
Form och storlek är samma som 
vår standarpool Kidney 24 med 
lagun. En organisk form passar in 
i de fl esta miljöer. Poolen omges 
av vår egen svenska marmorsarg.

Exempel 6

Poolen har ett invändigt mått
på 3 x 7,4 m, varav 1,4 m är 
en trappa utmed hela poolens 
bredd. Blå platssvetsad liner i 
pool och trappa, sarg och
omgivning i betongsten.
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Aqvissponten har en unik ledkonstruk-
tion, vilket ger fantastiska möjligheter att 
skapa en beständig och vacker pool. Den 
är tillverkad av återvunnen HD-polyeten, 
ett miljöriktigt material med en bestän-
dighet i markmiljö som uppgår till över 
150 år. Vi har valt hög kvalitet för 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. Aqvis-
poolens unika konstruktion innebär att 
poolväggen kan säljas som metervara. 
Det innebär att med t ex 24 meter pool-
vägg 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 fi nns 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-nivå-
er (t.ex. en lagun) och en form som en-
kelt 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 väggmeter-
kostnad som en standardpool. Vårt 
koncept är unikt på den punkten.

Friformspool med
platssvetsad poolliner
Om poolens form är komplicerad eller 
om den har fl er 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. Plats-
svetsad 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 fl er 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.

Designa din egen pool

40
års garanti på
poolstommen

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.
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Enkelt att bygga
med vårt mallsystem
För att förenkla byggandet av poolen an-
vänds den medlevererade bottenmattan 
som mallritning. Bottenmattan hamnar 
slutligen under poollinern efter att den 
tjänstgjort som mall för både grävning 
och poolmontering.

I listan till vänster ser du vad som ingår i 
ett standardpaket. Givetvis kan innehål-
let i paketet 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 fi n pool klar för bad.

Lagun ingår alltid i standarpoolerna, 
elegant, praktiskt och prisvärt         
Alla standardpooler har en lagun som
kan liknas vid en trappa med ett stort 
steg. Steget ligger 0,5 m nedanför pool-
sargen med ett vattendjup på ca 0,4 m. 

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 lagun-
lösningen.

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-själv-
byggaren”. Bottenmattan hamnar 
slutligen under poollinern efter att den 
tjänstgjort som mall för både grävning 
och poolmontering.

Standardpooler

Ett standardpaket innehåller:

– Poolstomme av HD polyeten
 med 40 års garanti.
– Bottenmall/matta i skala 1:1 för  
 bygghjälp och poollinerunderlag.
– Väggmatta i kraftig polypropen.
– Lagunsteg djup 0,5 m, storlek
 2,4 – 3 m.
– Poolliner blå inklusive snap-in-
 profi l av aluminium.
– Aluminiumprofi l för sargstens-
 montage eller träsargsmontage.
– Bräddavlopp + 2 st inlopp.
– Belysning inkl. transformator
 1 lampa (2 st lampor i poolpaket  
 30, alt 5 x 10 m).
– Reningsverk med pump och sand-
 fi lter anpassat efter poolstorlek.
– Kontrollpanel inkl. timer och
 motorskydd.
– Anslutningspaket med kopplingar  
 och 35 m slang.
– Stort kemi- och poolvårdspaket
 med kemikalier och städutrustning.
– Standaröverdrag inkl. rostfria  
 infällda stropphållare, kan även  
 användas som vinterskydd.

Välj till värmesystem och eventuell 
stensarg. Aqvis maskinrum för pump 
och fi lter m.m. är ett bra val för den 
som vill skapa plats för utrustningen 
under mark, ett 2-delat lock av
kraftig aluminium ingår.

Poolen levereras som en byggsats Färdig pool

Standardpoolen och friformspoolen har samma stomme, Aqvissponten.
Skillnaden är att standardpoolen levereras med en mall för poolformen
och en färdig poolliner som passar till den valda formen. Välj mellan Kidney,
Fantasy eller klassiskt rektangulär.
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Steg för steg

1. Till samtliga standardpooler fi nns en 
bottenmall/bottenmatta med poolens 
form och invändiga mått. Det gör det 
enkelt att känna sig för hur poolen 
ska placeras på tomten samt förenklar 
uppritningen av poolmåtten. Väljer man 
friformspool är det fritt fram att rita upp 
sin egen poolform - endast fantasin
sätter gränser.

2. Den färdiga schakten är väl tilltagen,
80 cm, så att det fi nns plats för montering
av poolväggen. Dränering runt pool
placeras i det understa singelkrosslagret.

3. Betongplattan gjuts direkt i schakt-
gropen. Man behöver inte bygga
gjutform om man använder självnivi-
lerande betong.

4. Nu tas bottenmattan fram igen för 
att användas som en byggmall. Rita av 
mallen på betongen. Om du har valt 
friformspool kan du rita upp den egna 
formen.

5. Nu är det bara att ställa upp Aqvis-
sponten efter linjen och förankra den i 
betongplattan. Det är lite som att bygga 
med lego.

6. I nästa fas sker återfyllning runt poolen 
och därefter börjar arbetet med att skapa 
en omgivande poolmiljö.

1

2

3

4

5

6

En ritning i naturlig storlek förenklar planering och beslut om hur
poolen ska placeras. Det gör det enkelt att bilda sig en uppfattning
om hur poolen hamnar i miljön.
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Kidney 18
Mått: 3,8 m x 6,8 m. Lagun: 2,4 m bred 

Kidney 20
Mått: 4,4 m x 7,5 m. Lagun: 2,4 m bred

Kidney 24
Mått: 5,3 m x 8,8 m. Lagun: 3 m bred

Kidney 30
Mått: 6,8 m x 10,8 m. Lagun: 3 m bred

Fantasy 18
Mått: 4,1 m x 6,6 m. Lagun: 2,4 m bred

Fantasy 20
Mått: 4,5 m x 7,5 m. Lagun: 2,4 m bred

Fantasy 24
Mått: 5,2 m x 8,8 m. Lagun: 3 m bred

Fantasy 30
Mått: 6,5 m x 11,1 m. Lagun: 3 m bred

Rektangulär 
Mått: 3 m x 6 m. Lagun: 2,4 m bred

Rektangulär 
Mått: 3,5 m x 7 m. Lagun: 2,4 m bred

Rektangulär 
Mått: 4 m x 8 m. Lagun: 3 m bred

Rektangulär 
Mått: 5 m x 10 m. Lagun: 3 m bred

18
18 3 x 6

20
20 3,5 x 7

24
24 4 x 8

30
30 5 x 10
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Miljön runt poolen

Belysning
Belysning är en viktig del av poolen, i
alla poolpaket ingår 1 eller 2 (i större
pooler) lampor för att ge en trevlig
atmosfär även när det är mörkt. Standard-
lampan är på 12 v och 300 w halogen.
Dessa lampor ger ett bra ljus och är de
vanligaste i poolvärlden. Ledbelysning är
ett energisnålt alternativ till halogen, som
dessutom kan fås med många färger som
skiftar genom knapptryck. Belysnings-
armaturerna är som standard av vit plast 
men kan fås i rostritt stål, vilket ger ett 
elegant uttryck.

Carrara Svensk kalksten, grå

Marmorerad Svensk marmor

Effektfull nattbelysningMosaik Svensk skiffer, grafi tgrå

Poolliner/poolduk
Vi har valt en kraftigare poolliner i våra
standardpooler som är 0,75 mm tjock.
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 certifi erade
poolinersvetsare.

Aqvis ger dig
självklart tips och 

råd vid val av
detaljerna kring

din pool!

Utöver poolens form och storlek är färg och materialval viktigt för att
skapa en miljö som passar ihop med hus och trädgård. Oavsett om man
väljer trä, natursten eller betongplattor runt poolen kan själva poolsargen
vara av sten. Vi har valt svensk natursten i olika format och utförande för
att ge poolsargen en vacker och beständig yta. Sargstenen monteras
enkelt och tryggt på vår aluminiumsargprofi l som även har en integrerad
låsning för poollinern

Sarg
Vi arbetar gärna med beständiga natur-
material 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 kalksten 
och marmor tillhör de vackraste och sam-
tidigt hårdaste byggstenarna i världen.
Vi har även sargsten av skiffer.
Stenarna fi nns i följande format:
200 x 300-600 mm för raka sarger,
eller kilformad 200 x 170 x 200 mm
för svängda former samt en stavformad 
200 x 50 mm passar till både kurviga och 
raka former. Kanten på stenen kan, mot 
en kostnad, formas hel eller halvrund.
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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 renings-
fi ltret, genom värmaren och sedan till-
baka till poolen via inloppsmunstyckena.
Även i pumpen fi nns en korg som samlar 
skräp.

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.

Inlopp
Vattnet kommer tillbaka till poolen renat
och uppvärmt genom poolens inlopps-
munstycken. Innan inloppet kan en 
klorinator och/eller UV-rening monteras 
för extra desinfi cering.

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

Vattnet är nu badbart!

Filter
Sandfi ltret renar vattnet från mycket
små partiklar. Partiklarna fastnar på sand-
bädden. Genom att ändra vattnets
strömningsriktning, backspolning, kan 
partiklarna spolas ut i avloppet.
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Poolöverdrag
Ett bra poolöverdrag spar energi och behåller värmen i poolen,
minskar kemikalieförbrukningen, förhindrar skräp att hamna i poolen
och sist men inte minst är det ett hinder för att någon inte ska hamna
ofrivilligt i poolen. Väljer du ett pooltak förlänger du dessutom badsäsongen.

Barcover
Ett överdrag försett med kraftiga alumini-
umrör som vilar på poolsargen. Skyddet 
dras ut med en draglina. För öppning av 
poolen används en vev som monteras i 
ett av aluminiumrören. I båda ändarna av 
skyddet fi nns det spännanordningar som 
sträcker upp överdraget. Dessa skydd 
är enkla att montera och passar såväl rek-
tangulära som friformspooler. Det krävs 
inga ingrepp i poolen. Skyddet fi nns i 
många utföranden och färger.

Standaröverdrag och pooltäckningsnät  
En lösning som kan täcka poolen både 
under badsäsong och vinter. Skyddet
är anpassat till poolens form och försett 
med  gummistroppar som fästes i nedfäll-
bara rostfria sprintar. Det fungerar på 
både trä och stenunderlag. Det bildas 
inga sjöar då skyddet är ett fi nmaskigt 
nät. Arbetsinsatsen är något högre än 
om Barcover används. Ett allroundskydd 
med fördelaktigt pris. Detta överdrag 
fi nns med i Aqvispoolens standardpaket.

Automatiskt lamellöverdrag
Med en nyckel, eller fjärrkontroll, öppnas 
eller stängs poolen. De luftfyllda lamel-
lerna i stark pvc-plast fl yter på vattnet 
och ger en utmärkt isolering. Lamellerna 
fi nns i olika färg, och utförande. Rullen 
kan placeras synlig på sargkanten eller 
byggas in i en bänk. Den kan också
placeras under vattenytan och integre-
ras i poolkonstruktionen. Detta ger en 
mycket elegant och bekväm lösning. 

Pooltak
Pooltaket består av fl era sektioner som 
kan skjutas ihop, sektionerna löper på 
skenor läng poolens sidor. Badsäsongen 
förlängs och man kan även bada under 
taket om det skulle vara kyligt väder. Vi 
har valt ett exklusivare pooltak som kan 
fås i ”alla” storlekar och ett stort antal 
former, och är framförallt av hög kvalité. 
Pooltaket ska vara stabilt och enkelt att 
hantera. Vi har valt pooltak från Termatec.
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Tillbehör

Vi kan leverera tillbehör från ett stort antal
leverantörer. Fråga oss gärna så hjälper vi till
att hitta en lösning för din pool.

UV-rening
UV-rening, desinfi cerar poolvatten med 
ultraviolett ljus och kan reducera klor-
innehållet i poolen med upp till 70 %, 
Minskar upphov till klorlukt, irriterade 
ögon och slemhinnor. Minskar förbruk-
ningen av klor väsentligt. Bra reducering 
av bakterier, virus och alger.

Saltklorinator
Ett enkelt och effektivt sätt att kontrol-
lera kloret i din pool är en saltklorinator. 
Genom att använda vanligt salt direkt i 
ditt poolvatten kan saltklorinatorn produ-
cera kloret direkt i poolen. Det behövs 
4 kg salt till varje m³ poolvatten. Kloret 
produceras på ett effektivt sätt när det 
upplösta saltet passerar genom titanplat-
torna i saltklorinatorn. Saltklorinatorn är 
installerad efter sandfi ltret. Salthalten är 
jämförbar med Östersjön. Kan dock ge 
korrosion på rostfria detaljer.

Jet Swim
Jet Swim är det idealiska redskapet för 
träning, motion och lek. Med en Jet Swim 
monterad i poolen får du ut lika mycket 
träningseffekt som i en stor bassäng. 
Genom att simma ”på stället” i poolen 
tränas såväl teknik som styrka och uthål-
lighet. Ett bra alternativ även för en liten 
pool. Jet Swim är även roligt för barn 
som vill leka i de bubblande vattenström-
marna eller som massage för ömmande 
muskler. Finns i utförande rostfritt syra-
fast stål och brons eller i plast och med 
fl era effekter.

Rostfria detaljer,lampa, bräddavlopp och inlopp ger ett exklusivt intryck. För att göra
poolägandet riktigt bekvämt är UV-rening och saltklorinator två utmärkta tillbehör för
din pool. Utöver att det är bekvämt så minskar användandet av kemikalier, klor och
algmedel. Enkel installation även på befi ntliga pooler. En liten pool kan upplevas som
oändligt stor med ett motströmssimningsaggregat. Vatten från poolen pumpas runt
av en kraftfull pump, och luft tillsätts för att öka effekten. 

15



www.aqvisswimmingpool.se

AQVIS AB
Spellinge Slättmon 2
595 91 Mjölby
Telefon 0142-230 50
E-post info@aqvis.se

Borås
Alltibad
Regementsgatan 22
033-41 41 95
0739-41 41 78 

Göteborg
Allt i Pool AB
Aschebergsgatan 19
031-711 86 20

Helsingborg, Allerum
Bygg-Anders
Döshultsvägen 82
042-15 03 30
0705-49 07 69

Linköping
Designpool AB
Roxviksgatan 8 a
0730-55 77 40
0702-57 50 17

Nyköping, Spelvik
Krokstugans L & E
Spelvik
0155-24 03 87
0702-04 71 32

Stockholm, Nacka
Swimmingpool.nu
Sickla Industriväg 7
08-747 21 11

Stockholm, Sollentuna
Poolcraft AB
Kummelbyvägen 37
08-410 608 10
0735-56 76 09

Visby
Visby Spa och Pooltak
Langsväg 36
0706-23 92 39

Västervik
Byggerian i Västervik AB
Övre Norrbackagatan 28
0731-61 83 00
0703-38 85 24

Västerås
Poolbyggarna SPA AB
Tallmätargatan 3
021-80 10 10 

Ystad, Köpingebro
Pooliform AB
Befälsvägen 8
0411-21 18 55
0766-32 45 24

Örebro
Svensk Poolservice
Markavägen 36
070-795 80 28

Återförsäljare


