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Om pooler



Ett bra sätt att förstora poolen är att installera en Jet Swim. Då kan du motions-
simma i den utrusande vattenströmmen. Du kan naturligtvis reglera effekten och
med hjälp av Jet Swim kan du göra rejäla långsim utan att behöva vända i 
poolen...

Jet Swim fungerar 
även som massage 
och till förebyggande 
eller rehabiliterande 
muskelträning. Och 
barnen älskar att 
leka i poolen med 
de härligt bubblande 
strömmarna, vilka 
också kan varieras i 
styrka.

Prova på att simma mot en vattenstråle med hjälp av en Jet Swim-anläggning. 
Hur länge orkar du?

Egen swimmingpool

Fördelen med att ha en egen badplats på tomten och slippa åka till överfulla badstränder så fort solen tittar fram, 
lockar många av dagens villaägare att investera i en egen swimmingpool. Familjens barn blir vattenvana och lär sig 
snabbt att simma, vilket känns tryggt.
     
Poolen blir den naturliga samlingsplatsen för frukost, kvällsmat och fester. Ung som gammal kopplar av och njuter 
tillsammans. Som motionsredskap är poolen perfekt. Det finns vetenskapliga studier som visar, att kroppen förbränner 
fler kalorier under träning i vatten jämfört med på land.

Jet Swim - för träning, motion och lek



Bada året runt

Med en inomhuspool blir du helt oberoende av vädret - det kan snöa eller regna, du tar ditt dopp och får din 
avkoppling precis när du själv önskar...
     
Inomhuspool blir allt vanligare och intresset ökar hela tiden. Många bygger till sina hus och vill då passa på tillfället att 
samtidigt installera en pool. Men enklast är det naturligtvis, om inomhuspoolen är planerad redan när huset byggs.
      
När det gäller inomhuspooler är det frågan om skräddarsydda lösningar. Ytorna måste disponeras så att det finns 
gott om plats för en avfuktningsanläggning och ett reningsaggregat. Av dessa anledningar är det viktigt att pool-
leverantören finns med redan på planeringsstadiet. På så sätt kan du skaffa en pool inomhus till ett rimligt pris.
     

Tips!

Poolen bör placeras på tomtens soligaste 
plats. 

Staket eller barnsäkert överdrag är ett 
måste. Ett bra överdrag behåller även 
värmen i poolen. 

För lek och spel är en jämndjup pool mer 
användbar. 

Närmast poolen bör du lägga trätrall eller 
stenplattor, så slipper du en hel del skräp 
och gräs i poolen. 



En egen pool är början till ett nytt liv

Med en egen pool kan du bada från tidig vår till sen höst i 
vatten, där du själv valt rätt temperatur. 

Med en egen pool slipper du ta bilen till överfulla badstränder 
och trängas.

Med en egen pool får du och din familj lite semester varje dag 
hela sommaren.

God morgon - poolen
Poolen står redo från tidig morgon. Frukost, morgontidning och ett dopp i det rena, kristallklara vattnet. 
Kan du tänka dig en bättre start på en arbetsdag?

Lunch - poolen
Poolen används hela dagen.
För dig som jobbar hemma eller nära hemmet är poolen den perfekta lunchavkopplingen. Ät något lätt före eller 
efter ett avsvalkande bad.



Fest - poolen
Poolen skapar trivsel och feststämning.
En upplyst pool är vacker att se på och stämningen blir otvungen. Poolen blir en naturlig plats för fest.

God natt - poolen
Poolen finns där när alla andra sover.
En skön kvällssimning hjälper dig att bli av med dagens stress. Kan du tänka dig en bättre avslutning på dagen?

Pooler för alla tillfällen

Barn - poolen
Poolen är en stor och rolig lekplats på tomten. En lekplats som ger dig vattenvana barn, som lär sig simma lekande 
lätt. Barnkalasen blir roliga och populära poolparties!

Familje - poolen
Poolen är en naturlig samlingsplats för hela familjen. Ung och gammal kopplar av och njuter tillsammans.

Hälso - poolen
Poolen ger dig friskare vanor och finns alltid till hands vare sig 
det gäller 200 m frisim, vattengymnastik eller motionssimning. 

Den dagliga simturen bygger upp din kondition. 
Ett enklare och skönare sätt att träna hela kroppen finns inte!



När du bestämt dig för att anlägga en swimmingpool är det dags att välja vilken typ av stomme din pool ska byggas av. 
Här har vi valt att presentera några av de mest vanliga. Vilken typ av poolstomme du än väljer, så passar våra utrust-
ningsdetaljer din pool. Kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun, om du behöver byggnadslov eller om det 
räcker med en anmälan att du bygger pool.
     
Efter schaktning bör marken packas och fyllas med 
bärlager 0-32. Vibrera väl. Fibermatta rekommenderas 
under bärlagret. För att få längsta möjliga livslängd på 
poolstommen bör poolgropen dräneras väl, så att inget 
vatten kan bli stående utanför stommen. 

Dräneringsrör runt poolen eller en inspektionsbrunn 
med självstartande länspump är alternativen.

Återfyll med dränerande material närmast 
poolstommen. Packa väl.

1. Stomme av trä
Trästommen byggs av tryckimpregnerat virke (klass A). Reglar och plywood spikas till block, som sedan monteras ihop 
till en komplett stomme. Långsidorna binds ihop nertill på poolbotten med tvärgående reglar. 

För att få väggarna stabila används  s.k. dragstag, som fästs i vägg-
blockens övre del och förankras (gjuts) i marken ca 1,5 m från poolen. 
Hål görs i plywooden för bräddavlopp, inloppsmunstycken, belysning 
och eventuell Jet Swim. Dessa monteras i samband med linern.

Till botten används sand och ibland en bottenmatta. På insidan av 
poolväggen rekommenderas en tunn cellplast och liner. När linern är på 
plats, återfylls utsidan med dränerande grus i samma takt och höjd som 
vatten fylls på.

Trästommen används nästan uteslutande för utomhuspooler och är helt 
nedgrävd i marken. Poolen skall vara vattenfylld vintertid.

Val av poolstomme?

1. Stomme av trä

2. Stomme av mursten
Sula, eventuella kontreforer och ”sammanbindningsbalkar” gjuts med betong. Därefter muras poolen upp som en 
husgrund, skift efter skift.

Bräddavlopp, inloppsmunstycken, belysning, Jet Swim o.s.v. 
muras in på lämplig plats. Överst gjuts en betongbalk och invändigt 
putsas stommen. Normalt görs poolen med sandbotten, men som 
inomhuspool är det lämpligare att gjuta botten. Väggarna kläs med en 
tunn väggmatta och liner.
     
Stommen passar bäst för rektangulära pooler men även fri form är 
möjlig. Den används både till utom- och inomhuspooler och ska vara 
helt nedgrävd i marken. 

Poolen får ej vattenfyllas innan återfyllnad är gjord. Om möjligt återfylls 
utsidan i samma takt och höjd som vatten fylls på.

2. Stomme av mursten



5. Stomme av plåt
Plåtstommen tillverkas av rostfritt eller galvaniserat stål. Väggelementen levereras prefabricerade i bredder om 
0,5 - 1 m och sammanfogas med bultförband. Alla hålbilder i stommen för bräddavlopp, belysning, inloppsmunstycken 
och eventuell Jet Swim är stansade i förväg. 
     
Stommen är avsedd för nedgrävning i mark och utsidan återfylls med 
dränerande grus. Poolbotten är av sand och poolens insida förses med 
liner. 
     
Plåtstommar lämpar sig väl för dig som vill bygga poolen själv, då alla 
väggpaneler, stag, stödprofiler etc. är prefabricerade och endast 
behöver skruvas ihop.

4. Stomme av isolerblock
Poolstommen byggs av lätta isolerblock, som staplas som byggklossar. Armering och ingjutningsdetaljer som 
bräddavlopp, belysning, inloppsmunstycken och Jet Swim monteras i 
isolerblocken innan betong fylls på ovanifrån. Poolväggsbeklädnad är 
en liner.
     
Som utomhuspool klarar poolstommen av isolerblock och liner att vara 
vattenfylld vintertid. Poolstomme av isolerblock används både till utom- 
och inomhuspooler.

3. Stomme av betong
En armerad betongpoolstomme kan göras i olika former och anpassas till olika terrängförhållanden. Den kan 
konstrueras med erforderlig hållfasthet mot alla aktuella jord- och vattentryck, göras fullt vattentät, ges tillräcklig tyngd 
för att motstå grundvattentryck vid tom bassäng och motstå värme och kyla. 

En betongstomme är i stort sett underhållsfri, under förutsättning att 
den utföres på ett fullt fackmässigt sätt.

Bräddavlopp, belysning, inloppsmunstycken, Jet Swim o.s.v. gjuts in 
på lämplig plats. De vanligaste poolväggsbeklädnaderna är kakel, 
klinker, mosaik, marmorkross eller speciell poolfärg. 

Betongstomme används både till utom- och inomhuspooler.

3. Stomme av betong

4. Stomme av isolerblock

5. Stomme av plåt



Kvalitetsprodukter från Pahlén

Satsar du på en pool, bör du även satsa på kvalitet. Vi kan med fog påstå att en swimmingpool inte är starkare än sin 
svagaste länk. Bland våra produkter finner du svensktillverkade kvalitetsprodukter i rostfritt syrafast stål och brons som 
genomgående material. Pahlén står för kvalitet. Det syns redan på utsidan. Titta bara på bilderna här, så förstår du vad 
vi menar. Det är gediget arbete in i minsta detalj.

Vattnets genomströmning måste alltid fungera. Bräddavlopp 
och inloppsmunstycken av högsta kvalitet i rostfritt syrafast 
stål och brons.

Kvällsdopp och aftonstämning vid poolen. Pahlén tillverkar 
belysningar i rostfritt syrafast stål, vilket innebär en badan-
läggning som kommer att hålla utan problem under många år. 

Pahlén pooltrappa förhöjer inte bara utseendet på poolen, 
utan gör det också enkelt och säkert att ta sig i och ur poolen. 
Trappan är tillverkad av vacuumformad akryl, förstärkt med glas-
fiberarmerad polyester. Den är avsedd för pooler med poolduk och 
har inbyggt halkskydd i stegen.

Vattnet skall vara rent och klart. Sandfiltret och 
pumpen är själva hjärtat i poolen och måste vara 
av högsta kvalitet. Pump och centralventil i brons. 
Tank i glasfiberarmerad plast.



En långsiktig investering

Motionssimning blir både roligare och effektivare med Pahlén 
Jet Swim i poolen. Komplett Jet Swim-paket i rostfritt syrafast 
stål med pump i brons för både inomhus- och utomhuspooler.

Med en uppvärmd pool förlänger du poolsäsongen. Pahlén värmeprodukter är välkända över hela världen och finns 
idag installerade på alla typer av små och stora anläggningar. De är tillverkade i rostfritt syrafast stål, titan eller plast 
för optimal livslängd.

Det är viktigt att hålla poolen ren och fin, vilket är enkelt för den som har rätt 
utrustning och hjälpmedel. 

Pahlén erbjuder ett komplett och väl utprovat program poolvårdsartiklar och 
testinstrument för att förenkla och underlätta skötseln för alla poolägare.

Pahlén elvärmare finns i storlekar från1,5kW till 72 kW.

Pahlén värmeväxlare finns i storlekar från 13kW till 308kW.  

Pahlén värmepump Maxitemp med digital styrning är effektiv och energisnål. 
Den finns i tre storlekar med avgiven effekt från 5,4kW till 17kW. 

Höljet är tillverkat av rostfritt stål och kondensorn, poolens värmeväxlare, 
av titan. Värmepumpen installeras utomhus och direkt på poolens 
returledning. 



Installationsexempel

Med värmeväxlare

Med elektrisk värmare
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Pahlén värmeväxlare finns i många 
olika modeller. 

De är tillverkade av rostfritt syrafast 
stål, titan eller plast och finns i 
storlekar från 13 till 308kW.

Exemplet visar installation av 
värmeväxlare Maxi-Flo.

Pahlén digitala värmepump 
Maxitemp finns i tre storlekar med 
avgiven effekt från 5,4 till 17kW. 

Höljet är tillverkat av rostfritt stål och 
kondensorn, poolens värmeväxlare, 
är tillverkad av titan. 

Värmepumpen installeras utomhus 
och direkt på poolens returledning.

Exemplet visar installation av 
värmepump Maxitemp.

Pahlén elvärmare finns i många 
olika modeller med olika kombina-
tioner av säkerhetsutrustning. 

De är tillverkade av rostfritt syrafast 
stål, titan eller plast och finns i stor-
lekar från 1,5 till 72kW.

Exemplet visar installation av 
elvärmare kompakt.

Jet Swim

Jet Swim

Belysning



Pahléns produkter tillverkas av brons och rostfritt syrafast stål. Det innebär material av högsta kvalitet, som garanterar 
lång livslängd och driftsäkerhet. All tillverkning sker i vår fabrik i Upplands Väsby, där produkterna genomgår en 
noggrann kvalitetskontroll innan de levereras till våra kunder. Att produkterna, som är anpassade till skandinaviska 
förhållanden, är tillverkade i Sverige är viktigt med tanke på tillgång till service och reservdelar.

Av den totala produktionen exporteras ca 70% till fler än 70 länder. Våra produkter finns idag installerade i 
anläggningar över hela världen. På listan över levererade poolprojekt finns alla typer av pooler, såsom tävlings-
bassänger, hotellpooler, äventyrsbad, lyxiga privata pooler, 
pooler i kungahus i flera länder samt naturligtvis pooler i
svenska villaträdgårdar.

Våra återförsäljare har lång erfarenhet av pooler, vilket 
innebär att de kan vara till din hjälp med allt från 
projektering till badklar pool samt service och reservdelar.

Vi önskar dig lycka till med ditt poolbygge!

För mer information besök oss på

www.pahlen.com

Pahlén AB

Pahlén är ett genuint svenskt företag med mer än 40 års erfarenhet av tillverkning av kvalitetsprodukter för 
swimmingpooler. Vårt omfattande sortiment består av fem huvudgrupper: Värmeprodukter, pumpar, Jet Swim, 
ingjutningsdetaljer, mät- och reglerutrustning. 

Sedan företaget grundades 1967 har verksamheten inriktats på utveckling och tillverkning av produkter för 
simbassänger. Vi tillhandahåller idag utrustning för såväl små privata bad, som stora offentliga anläggningar.
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