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Marknadens mest
bombensäkra pool.
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Redan från starten 2005 har vi haft 
en stark tillväxt och är nu en av de 
tre största leverantörerna inom 
pool och spabad på den svenska 
marknaden. Vi är ett familjeföretag 
som andas och lever för innovation 
och utveckling, det är också en 
betydande del av framgångsrecep-
tet, precis som arbetet med att du 
som kund ska bli så nöjd som det 
bara går.

Vi såg en lucka på marknaden när vi själva 

ville köpa pool på nätet 2005. Det var så 

det hela började. Därför tog vi tag i det 

och gjorde verklighet av visionen att man 
ska kunna köpa kompletta poolpaket på 

nätet. Det här var ordentligt nyskapande 

vid den tidpunkten. Först året efter öppnar 

vi sedan den första fysiska poolbutiken och 

inom ytterligare ett år utökar vi sortimentet 

med spabad. 

Handla komplett poolpaket  
på nätet – så började det

Egen produktutveckling 
I år lanserar vi marknadens starkaste 

poolkonstruktion Thermopool Urstark. Det 

är en vidareutveckling av vår egen Thermo-

pool. Den består av miljövänliga material 

och håller värmen i poolen fantastiskt bra, 

vilket är bra för miljön och sänker uppvärm-

ningskostnaderna. Skillnaden från tidigare 

motsvarande produkt är också att den nya 

är längre, 125 cm mot tidigare 100 cm. Det 

gör att hela byggprocessen går smidigare. 

Eget lager
Vi har vårt eget produktlager och det är ett 

av branschens största, vilket ger oss möj-

lighet att erbjuda mycket god leveranska-

pacitet med snabba och säkra leveranser. 

Från huvudlagret i Vallentuna i Stockholm 

sköter vi all logistik. Vårt mål är att kunna 

serva våra ordrar på mycket kort tid då vi 

vet att säsongen är kort och poolproduk-

terna ofta behövs direkt. Vårt mål är att du 

ska ha leveransen inom 10 dagar från din 

beställning. Ofta är vi ännu snabbare än så.  

Wikipool – branschens uppslagsverk
På samma sätt som vi bidrar till att utveck-

la och förbättra pool- och spabranschen 

är du som kund alltid lika viktig för oss. Du 

kan räkna med vår support genom hela 

processen, från planering och inköp till 

färdigt poolbygge och efteråt, som pooläg-

are. Under vår Wikipool kan du läsa mer om 

oss, hitta information, inspiration, tips och 

råd, ja allt mellan himmel och jord som rör 

pooler, poolliv, poolbygge och spa. Den är 

under uppbyggnad så kika in löpande.

Välkommen till oss på Pool Store!

4



Besök vår hemsida och 
Wikipool, med tips, råd 
och information om 
pooler och spabad.
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Förvandla din

trädgård till

Mer än en pool! Här är våra bästa tips för hur du förvandlar din trädgård till en oas 
och göra den till en plats för varje stund på dagen. Poolen i sig bjuder på så mycket 
mer än vad man kanske tänker på till en början. En pool blir en samlingsplats även 
när man inte badar. Så gör det till en plats där man gärna vill stanna kvar länge. 
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Matplats, sovrum och vardagsrum i trädgården
Att planera sin trädgård precis som man har det inne, med olika 

rum för olika sysslor är smart. Då får du till en oas runt poolen, 

precis som inomhus. Tänk att du vill ha en matplats, kanske till 

och med ett utekök, en soffhörna för att umgås och en vil-/sov-

plats, gärna i lövskugga där solens strålar kan skina igenom all-

deles lagom. Då kan ni flytta ut och ta tillvara på livet runt poolen 
hela dagarna. Matplatsen brukar vara skönt att placera i skuggan, 

under ett tak, parasoll eller i lövskugga. Samma sak gäller för vi-

loplatsen. Den kan dessutom med fördel ligga lite vid sidan av för 

att erbjuda lugn och ro. En soffgrupp och solstolar får gärna stå 

soligt men med möjlighet att skugga med ett parasoll. Tänk ock-

så på i vilket vädersträck ni vill möblera. Tar ni kanske alltid en 

eftermiddagskaffe i skuggan och gärna en frukostfralla i solen?

 en oas
Planera!
Planera poolområdet från början även om ni inte gör allting direkt. 

Att skapa lä och insynsskydd, vackra färgskalor och dofter som 

sträcker sig över hela sommarsäsongen ger er en oas att vilja åter-

komma till och vistas i. Att plocka upp poolens och vattnets färg-

skiftningar i växter spelar effektfullt och bidrar till semesterkänslan. 

För att göra det ska du välja blommande växter som har svala färgto-

ner i blått, vitt men också silver. Lavendel är en klassiker som aldrig 

går ur tiden och den passar fint i en rabatt runt poolen. Jobba gärna 
med olika nivåer på växterna och välj hellre lättskötta alternativ som 

inte kräver ständig vattning än att krångla till det. Extra fint är det 
att avgränsa områden med till exempel en rabatt med prydnadsgräs 

eller en låg häck. Tänk på att vissa växter skräpar ner mer än andra 

i poolen och att det är smart att placera dem på en bits avstånd. Ett 

pooltak skyddar också mot nedskräpning!

3D-skisser från 
pelargonien.se
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- I samband med att vi skulle göra en 
utbyggnad av huset så bestämde vi oss 
för att bygga pool, ett stort trädäck 
och ny stenläggning på altanen när vi 
ändå var i gång och trädgården skulle 
vara en stökig byggarbetsplats under 
en längre tid, berättar Roland.

Vi valde att bygga en stor pool med tillbehör som gör 

den väldigt lättskött och investerade även i ett spabad 

som vi placerade delvis inbyggt i trädäcket lättillgäng-

ligt nära altandörren. Vi ritade poolmiljön själva men 

la ut arbetet på entreprenad. Jag var dock närvarande 
som byggherre under hela projektet. 

Till pooldäcket valde vi ett träslag som heter Bangkirai. 

Det är ett tropiskt underhållsfritt hårdträ som motstår 

väder och vind. Den spårade ytan på trädäckets plan-

kor blir väldigt hala när de är blöta så vi valde att vända 

på dem och endast använda den spårade sidan uppåt 

som dekorativa avdelare. Vi la också plankorna i olika 

riktningar. Det blev en väldigt fin effekt och det stora 
trädäcket fick ett designat och exklusivt utseende. 

Eftersom vi bestämde oss för att köpa pool ganska 

sent på våren var alla poolbyggare redan uppbokade 

för sommaren, så vårt poolbygge kom igång först i 

början av hösten och blev klart i slutet av oktober. Vi 

hann dock bada under en vecka innan det var dags att 

vinterstänga poolen. Den här sommaren har vi hunnit 

utnyttja poolen desto mer. Det är här som vi tillbringar 

vår lediga tid numera och umgås med familj och vänner 

i alla åldrar. Vår baksida har verkligen fått ett rejält lyft 

och nytt liv!

Roland & Åsas råd:
När du gör ett omfattande bygge med 
många inblandade aktörer samtidigt, 
så är det viktigt att ha en byggherre 
som håller ihop hela projektet eller att 
ta den rollen själv så att bygget flyter 
på smidigt. 

Var också beredd på att trädgården 
kommer förvandlas till en lerig bygg-
arbetsplats under flera veckor och att 
det blir spår efter tunga fordon.

På bild:
Thermopool 5x10 med gaveltrappa 
och sandfärgad mosaik liner
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Badlycka och 
semesterkänsla!

Det är här som 
vi tillbringar 
vår lediga tid”
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På bild:
Thermopool 4x8 med gaveltrappa, blå mosaik liner 
och Walu Pool Starlight skydd.
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- Hela familjen tycker mycket om att  
sola och bada och vi hade länge pendlat mellan 
att köpa sommarhus vid vattnet  
eller bygga pool. Vi vill ha det enkelt när  
vi är lediga och slippa åka iväg för att bada, 
säger Jockum. 

När vår yngsta dotter kom hem från ett poolkalas förra året och 

frågade varför inte vi också kunde ha en pool tog det fart och vi 

kom äntligen till skott och bestämde oss för att bygga pool. Vi tog 

in offerter från de största poolleverantörerna och fastnade för Pool 

Store då vi fick ett engagerat och kunnigt bemötande från säljaren 
Jonas och blev övertygad om Thermopoolens fördelar. Vi hade inte 
bestämt oss vilken poolstomme vi skulle ha men fick rekommen-

dationer att satsa på en isolerad Thermopool som är mer bestän-

dig och ekonomisk även om den kostar lite mer att bygga.

Beträffande pris på träpool kontra betongpool så känns skillnaden 

mellan poolpaketen inte så stor. Det som kostar mest är grävning, 

tippavgifter, gjutning och återställande och bygge av miljön runt 
poolen, men jag lägger hellre en lite större summa initialt och får 

en låg driftskostnad och hållbar pool.

Poolen köpte vi från Pool Store, men ordnade med egen grävare. 

Poolbygget lade vi ut på entreprenad. Vi tog hjälp av en trädgårds-

designer för planering av trädgårdens växtdel, men ritade resten 

av utemiljön själva. Vår trädgård var tidigare en delvis svåranvänd 

sluttningstomt och vi var osäkra på var vi skulle placera poolen då 

den enda plana ytan var längst bort i trädgården. Men eftersom vi 

valde Thermopool som kan byggas fristående på suterängtomter 

så kunde vi placera den i direkt anslutning till huset. 

På den branta sluttningen anlade vi en vacker terassplantering. 

Vi inspirerades av en bild i en katalog från Pool Store där en familj 

byggt sin pool på en tomt liknande vår och där de utnyttjat ni-

våskillnaden på ett smart sätt. Nu har vi en underbar utemiljö med 

flera sköna sitt- och liggplatser i olika väderstreck. 

Ett stort trädäck och en stenläggning binder samman poolen med 

huset och trädgårdens alla delar. Den stora verandan under tak har 

även markiser som kan fällas ut och ge skugga och svalka under 

varma och soliga dagar.Trädgården känns mycket större nu och 

utnyttjas fullt ut. Varenda yta har fått en genomtänkt funktion.

DESIGN OCH FUNKTION

i varje detalj
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Det allra bästa med poolen är att 
det blev ett sådant lyft för huset, 
säger Malin i Vaxholm. Att ha pool 
känns verkligen som vardagslyx!  

Vi njuter både av bad och av att se vattnet utanför 

fönstret. Sedan är poolen som en magnet för bar-

nen och deras kompisar. De är riktiga vattendjur 

och det är härligt att se hur kul de har i poolen. 

Tanken på att skaffa pool föddes i samband med 

en tillbyggnad av huset.  

Vi tänkte att när vi ändå håller på så bygger vi en 

pool, säger Malin. Vårt önskemål var att bygga en 

gedigen och lite större pool. Gärna välisolerad och 

inga trägrejer nedgrävda i marken. Bygge av pool 

och omgivande terrass och trädäck skulle läggas 

ut på entreprenad.

När vi undersökte marknaden inför köpet träffade 

vi en säljare från Pool Store på en mässa och 

kände förtroende för honom. Pool Stores koncept 

kändes gediget, detaljerna var snygga och vi fick 
bra hjälp med planering. Det kändes tryggt och 

proffsigt och hela poolprojektet blev lättare än vi 

hade föreställt oss.

Vår sluttningstomt på 900 kvm var svåranvänd 

innan poolbygget och utnyttjades egentligen inte 

alls tidigare. Nu lever vi runt poolområdet. Allt 

från ett morgondopp innan vi åker till jobbet, till 

att hänga där på vår lediga tid. Poolen används 

flitigt från april till december. Vi har den upp-

värmd från maj till oktober men använder den 

ouppvärmd under övriga månader för dopp efter 

den vedeldade bastun.

Livskvalitet i Vaxholm!
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På bild: Thermopool 4,5x9 med 
hörntrappa. Blå mosaik på botten med 
enfärgade blåa väggar.
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Endless Pools kompletta sim- och vattenträningskoncept er-

bjuder dig skonsamma och mycket effektiva träningsmöjligheter 

med Aqua Fitness. Tack vare ett unikt vattenträningskoncept får 

du tillgång till bästa tänkbara träningsmöjlighet hemma när det 

passar dig. 

Med Aqua Fitness hemma kan du träna när du vill. Hur tufft eller 

lugnt du kör dina träningspass, om du simmar eller kör rodd, om du 

tränar innan frukosten eller efter jobbet, ja det är helt upp till dig. 

Våra träningskoncept passar vardagsmotionärer, triathleter och 

elitsimmare lika bra eftersom du ställer in träningen efter den som 

ska träna. Så vem är du och vad väljer du?

eller vanlig motionär 
spelar ingen roll

Elit
eller vanlig motionär 

spelar ingen roll
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Spa

Du hittar allt till ditt 
spabad på poolstore.se

Ett spabad hemma i trädgården betyder att ni kan njuta när ni vill, 

årets alla dagar. Hos oss hittar du kvalitetsspabad som ger dig 

mycket för pengarna. Här får du robusta, välisolerade och energis-

nåla spabad med många funktioner. Spabaden är lättskötta och 

kommer att ge dig många år av kvalitetsstunder.

Spabad med FreshWater Salt System™ kräver mindre skötsel och 

behöver färre kemikalier samtidigt som du slipper torr, kliande hud 

och ögon. Vattnet som blir rent, silkeslent och luktfritt både ser 

och känns fräscht att bada i.
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Egentillverkad!
Bra miljöval!
Bättre pris

Marknadens 
starkaste 

konstruktion.

Vår egenutvecklade och egentillverkade pool, Thermopool Urstark™ är en 

energibesparande pool, eftersom hela thermopoolen är som en stor termos i 

trädgården! Det är med andra ord en pool som är ett bra ekonomiskt val och 

ett bra miljöval. Här får du en mycket flexibel bygglösning med både ålders-

beständiga och miljövänliga material. Thermopoolen är en extremt stark, 

anpassningsbar och välisolerad konstruktion som kommer att stå stabilt i 

generationer framöver. Vill du välja en pool för framtiden, både den nära och 

den långsiktiga, då ska du välja Thermopool Urstark™

17



Våra egenutvecklade Thermoblock är enkla 

att stapla och ger mycket god isolering

Stark konstruktion

Isolerad betong-

platta med stark 

och jämn botten

Styv antibakteriell 

fiberduk förhindrar 
uppkomst av alger

Dränerande utsida

Vår linerlist förenklar montering 

inför gjutningen och underlättar 
montering av linern

Valfria mått på poolen – 25 cm intervall

Börja bygga pool inom 
10 dagar. Snabb leverans 
med egen tillverkning!

Thermoblock Urstark™ – en 
av våra många innovationer.

Med vår senast utvecklade innovation Thermopool Urstark bygger 

du pool  snabbare och billigare. Det kan du göra tack vare längre, 

125 cm x 30 cm, och hårdare block som också har en självdräne-

rande utsida. Istället för att kostsamt frakta bort allt som grävts 

upp återfyller vi runt poolen med redan uppgrävd jord. Din pool får 

låg driftkostnad och håller värmen kvar i poolen. Det här är en pool 

som består i generationer. Så när du bygger pool, bygg för hela livet.

Thermopool Urstark

18



Premium

VILKEN AV VÅRA

Luxuary

Value

3
Unikt skapat för dig! Du kan välja precis vad du vill ha. För att för-
enkla det för dig har vi skapat tre olika utrustningspaket; Value, 
Premium, och Luxury. På hemsidan poolstore.se hittar du exakt 
vad som ingår i de olika paketen och du kan enkelt jämföra skill-
naden mellan dem också. Önskar du en lösning någonstans mitt 
emellan så löser vi självklart det också!

SER I E R  PA S S A R  D
I G

?

På hemsidan poolstore.se 
hittar du exakt vad som 
ingår i de olika paketen!
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DETALJERNA
SKAPAR 
HELHETEN

I de snygga, utvalda detaljerna 
skapas helhetsintrycket. Det är 
alltid bra att visualisera slutmålet 
när du skapar din oas. Då väljer 
du automatiskt rätt design och 
rätt detaljer och får det precis 
så som du vill ha det.
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ERNA
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Formsvetsad
poolduk med
hög slitstyrka

22



Att välja en snygg liner är en väldigt rolig del i hela poolbygget. Med linern ska-

par du den känsla du önskar få, om det är medelhavsblått semestervatten eller 

sobrare ton väljer du. Kika på alla våra liners på hemsidan. Linerfärgen upplevs 

olika i olika ljussättning. Tänk på att solens strålar tar fram och förstärker färgen, 

medan kvällsbelysningen ger ett mer dämpat färgintryck. För pooler som byggs i 

vårt klimat, där det kommer att frysa, är en liner som tätskikt det mest praktiska 

och ekonomiska valet. En liner är en PVC-folie som formsvetsas exakt till poolens 

storlek och har en hög slitstyrka.

Blå medelhavskänsla 
eller sober grå, vilken 
väljer du?
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Marknadens mest
äventyrståliga pool.
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Vi har trappor som tillverkas lokalt i Sverige. Det gör att vi 

kan erbjuda ett bättre miljöval då vi slipper transporter 

från Europa. När du väljer trapp ska du fundera på både 

användning och utseende. Kanske är du en trappbadare 

som gärna sitter och drömmer i trappkanten innan 

du går i. Kanske är du den som alltid hoppar i och bara 

använder trappen för att gå upp, om ens då! Trappans 

skuggning ändras med solen under dagen och skapar en 

vacker siluett i poolen.

01. Hörntrappa

02. Gaveltrapp med avsats

03. Romantrappa

04. Rak utvändig trappa

05. Hel gaveltrappa

01

03

05

02

04

Skona miljön!
Köp en lokalt 
producerad 

trappa

Ingen rost, unikt på marknaden! 
För att slippa att rost eventuellt uppstår på trapporna 

vid linerbyte har vi nu pulverlackerat plåtarna till våra 

trappor. Den här lösningen finner du i dagsläget bara 
hos oss. Med pulverlackerade plåtar förlänger vi livs-

längden på din pooltrapp.
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Omtanke i 
varje steg!

27



En stensarg runt poolen är precis lika 

snyggt och hållbart som det låter. Du 

undviker halkigt underlag och får en 

supersnygg inramning av poolen. Vårt 

fulla utbud hittar du på hemsidan där du 

också hittar ännu mer snygg inspiration 

som skapar sommarlängtan. Du är också 

välkommen in i butik för att se och känna 

på materialet innan du väljer. Du kan välja 

mellan stensarg i våtgjuten betong, sten 
eller granit i en mängd olika färger och 

nyanser. Vi har också stenar för romerska 

trappor och raka utvändiga trappor. 

Upptäck våra stensargar på

poolstore.se

Stensarg

Köp med monteringskit 
och få rätt mängd!
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Belysning 
Att belysningen är en viktig del av 

inredningen har vi fått lära oss. 

Det gäller lika mycket utomhus när 

man belyser poolen och området 

runt poolen. För att du ska få den 

bästa och snyggaste belysningen i 

din pool har vi, i ett nära samarbete 

med Pahlén, tagit fram vår egen be-

lysning och bräddavlopp i rostfritt 

med Pool Store-logo. Vi har valt 

att fokusera på LED-belysning för 

mindre driftskostnad och längre 

hållbarhet. Snygg och miljövänlig 

lösning.  LED-lamporna drar 1/10 så 

mycket som en halogenlampa och 

håller  betydligt längre. 

Belysningen under vattnet ger 

inte bara ett snyggt och exklusivt 

intryck när det lyser upp och skapar 

magi i trädgården. Du kan med en 

knapptryckning ändra färgen på 

poolbelysningen efter stämning 

eller smak. Den gör det också 

 tryggare att bada om kvällarna.

Detaljer
Nu till det där som bara ska fung-

era; in- och utlopp där vattnet ska 

passera för att nå reningssystemet. 

I en optimal pool bör allt vatten 

 passera reningssystemet 5-6 gånger 

varje dygn för att hålla vattnet 

rent och klart. För dig som väljer 

klor  rekommenderar vi detaljer i 

rostfritt stål. Vi har även alternativ i 

plast, som passar bättre till saltklo-

rinator. De är tillverkade i slitstark 

ABS-plast och är ett prisvärt 

alternativ.

Belysning och detaljer

LED-lamporna 

drar 1/10 så 
mycket!

Samarbeten är guld värda!
Vi är noga med kvalitet och leveranssäker heten. 
Därför väljer vi våra underleverantörer mycket 
noga. En av våra proffsiga partners är Pahlén, som 
arbetat med pooltillbehör i över 50 år. Med dem kan 
vi erbjuda dig komplett sortiment med poolutrust-
ning: sandfilter, värmeprodukt, belysning m.m. och 
helhets lösningar för ett bekymmersfritt poolägande.NYORDSLISTAN:

Pooldagsmys
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Pooltäckning och skydd behövs för att poolen ska hållas säker 
och trygg, det är lagstiftat. Det skyddar också mot smuts på 
ett smidigt och naturligt sätt och gör så att värmen stannar 
kvar i poolen när den är täckt, något som är viktigt nattetid då 
värmen annars sjunker och försvinner i nattluften. Vilken typ 
av skydd du vill ha bestämmer du själv.

Smart och trygg 
pooltäckning!
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Walu Pool
Walupoolskydden är mycket populära poolskydd som upp-

fyller säkerhetskraven som finns på marknaden! Skyddet 
rullas enkelt upp på 1–2 minuter av en person med en vev. 

Skyddet består av aluminiumstänger som går från långsida 

till långsida. Den förstärkta duken mellan stängerna har 

dräneringshål så att regnvattnet rinner undan. 

Walupoolskydden finns i två olika utföranden. Starlight, 
som har en stilrenare design där stängerna är platta på 

ovansidan och runda på undersidan vilket gör skyddet nå-

got enklare att rulla upp. Och Evolution som har den runda 

delen uppåt på stängerna.

Lamellskydd 
Lamellskydd är ett populärt, automatiskt poolskydd som 

är lättanvänt och välisolerat. Med en nyckelbrytare öppnar 

och stänger man skyddet. De luftfyllda lamellerna glider 

ut på vattenytan och täcker poolen och eventuell utvändig 

trappa, som Romantrappa och rak trappa.

Lamellskydden finns i två utföranden. Walu Roll Jr där skyd-

det rullas upp på en rulle på ena kortsidan ovan pool och 

Walu Roll Axio där skyddet rullas upp dolt under pooldäcket. 

Walu lock
Walu Lock är ett helautomatiskt poolskydd som löper

på skenor under poolens sarg. Snabb, trygg motordriven 

öppning och stängning.

Poolskyddet levereras med en pump för att automatiskt

ta bort regnvatten uppe på skyddet.

31



Med ett pooltak över poolen förlänger man säsongen markant. 

Taket skyddar även poolen naturligt mot smuts, vilket bidrar till 

en lägre kemförbrukning och gör det lättare att hålla poolen ren. 

Värmeförlusten blir också mindre med ett pooltak. 

Våra pooltak är av hög kvalitet. Alla pooltak är designade så att de 

har lång livslängd tack vare robusta konstruktioner, förstärkta 

 aluminiumprofiler och paneler med UV-skydd på båda sidor. Rost-

fria nitar och skruvar sitter till största  delen dolda och har stabila 

lösningar för de mer utsatta funktionerna, som lås och gångjärn.

Se hela vårt utbud av 
pooltak på poolstore.se
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Pooltak förlänger 
badsäsongen!
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Miljövänlig 
uppvärmning!
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Koppla in mot 
berg- eller fjärr-

värme? Välj 
värmeväxlare!

För att få en kostnads- och energieffektiv upp-
värmning och en jämn och behaglig badtem-
peratur är det viktigt att tänka långsiktigt och 
investera i rätt typ av poolvärmare. 

Titta på vad du har för uppvärmning till huset idag och se om det 

går att utnyttja den med hjälp av en värmeväxlare eller om det 

finns möjlighet att installera en poolvärmepump eller solfångare.

Vad som är rätt värmesystem är individuellt  

och avgörs av flera olika faktorer:

•  Hur stor poolen är

•  Vilken typ av poolskydd  

som används

•  Hur lång badsäsong du önskar

•  Om det är en inomhus-  

eller utomhuspool

•  Om det går att utnyttja det  

befintliga värmesystemet i huset

Värmepump 
Pool Store Inverter 
Miljösmart poolvärmepump med inverterkompressor för högsta 

möjliga värmeeffekt, verkningsgrad och energibesparing. Med 

Silent-läge får du en öronbedövande tyst drift och lägsta möjliga 

ljudnivå. 3 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti för 

kompressorn. WiFi-kompatibel.

Poolvärmepumpen är unikt framtagen tillsammans med Gullberg 

& Janssons och passar poolen med vattenvolymen 35–55 m3.

Värmeväxlare 
Det vanligaste sättet att värma upp en pool är med en luftvärme-

pump men i vissa fall kan det vara önskvärt att använda husets 

värmekälla, då behövs en värmeväxlare. 

Med en värmeväxlare kopplas poolvärmesystemet till  husets eget 

värmesystem. Har du t.ex en bergvärmepump installerad i ditt hus 

kan du utnyttja den under sommarmånaderna för att värma din pool.

Få miljövänlig 
uppvärmning 
med värme-
pumpen Pool 

Store inverter.

WiFi-kompatibel
STYR MED DIN SMARTPHONE

HÖGKVALITATIVA VÄRMEVÄXLARE 

FRÅN VÅR SVENSKA LEVERANTÖR

Minskar 
uppvärmnings-
kostnaden med 

75-85%
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1. En ständig rening av poolvattnet 
Med rätt dimensionerat cirkulationssystem renas allt  vatten i poo-

len 5-6 gånger per dygn.

2. Bräddavlopp för ytrening 
Bräddavloppet suger upp skräp, löv, barr m.m. från  vattenytan och 

skräpet samlas i en korg som rengörs regelbundet.

3. Pump & filter – poolens hjärta 
Poolens hjärta består av pump och filter som säkerställer ett rent 
och fräscht vatten.

4. Extra vattenrening 
För enklare skötsel av poolen kan extra rening kopplas till. Utöka 

systemet med UV-rening för att ha en lägre klorhalt eller Control 

Station för automatisk justering av klor och pH. Ett annat alterna-

tiv är Saltklorinator som skapar en underklorsyra som renar vatten 

miljövänligt.

5. Uppvärmning
Värm upp poolen effektivt med en poolvärmepump eller anslut din 

pool till husets bergvärme/fjärrvärme.

6. Inlopp till poolen 
När poolvattnet passerat reningssystemet sprutar det rena, varma 

vattnet in i poolen via inloppmunstyckena.

1

2

3

4
5

6
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En variabelpump håller 
vattenkvalitén på topp 
när många badar!

Med olika hastigheter kan man anpassa effekten 

på pumpen. En variabelpump har vanligen 3-5 

förprogrammerade hastigheter. Fördelarna med 

olika hastigheter är:

1.  Kalla nätter cirkulerar vattnet på mycket lägre 

hastighet än dagtid och variabelpumpen för-

hindrar att poolens vatten kyls av så mycket

2.  Effektiv filtrering under normal drift 

3.  Vid backspolning av filter körs variabelpumpen 
på hög fart. Då går det åt mindre mängd vatten 

och backspolningen går också snabbare

4.  Längre livslängd än en pump med endast en 

hastighet

•  Filtret ska rena vattnet från 

smutspartiklar som hår och 

hudpartiklar. Sand filtrerar 
partiklar från 20-100 mik-

rometer stora beroende på 

hur fin sanden är. Glas ligger 
mellan 5-20 mikrometer, och 

fångar ännu mindre partiklar 

vilket gör vattnet kristallklart.

•  Glas filtrerar jämnare fördelat 
över hela glasbädden än sand 

och ger effektivare rening. Det 

betyder att man kan spara upp 

till 30 % energi då pumpen 

inte behöver jobba så hårt och 

inte heller så ofta. 

•  Sand ska bytas omkring var 

5:e till 8:e år. Glas har en livs-

längd på 10 år eller mer.

•  En av fördelarna med glas är 

det kräver färre backspolning-

ar och går snabbare. Partiklar 

fastnar inte heller lika lätt på 

glas som på sand. Följden blir 

minskad vattenåtgång, vilket 

i sin tur minskar påverkan på 

miljön.

•  Glas är effektivare och det går 

åt omkring 15-20% mindre 

mängd glas än sand.

•  Glaset i sig tar bort fler smut-

spartiklar utan så stort behov 

av kemikalier som exempelvis 

klor. Klorförbrukningen kan 

minska upp till 25 %.

Hållbarhet på 10 år. Wow!
Renare och klarare vatten, mindre 
mängd kemikalier och färre back-
spolningar – med filtering med glas!

En poolpump med variabel hastighet, är ett bättre 
val ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. 
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Utöver att mäta och kontrollera poolens 

vattenvärden (redox pH) kan Control 

Station även styra en variabel cirkualtions-

pump, styra belysning, mäta temperaturen 

och styra andra poolfunktioner.

Produktinformation:

Styrning och funktioner: 
•  Pumpstyrning: fungerar med pumpar med 

variabel- och enstegs-hastighet

•  Filtreringskontroll: 5 filtreringsprogram
•  Värmepump: Slå på/av

•  Belysning: Slå på/av, tidsplan, ändra 
färger

•  Hjälpmedel: kontrollera upp till 2 extra 
kontakter (UV, belysning i trädgård)

Innehåll i paketet:
•  Control Station huvudcentral

•  Elektroder: pH-sond, ORP/Redox-sond
•  Doseringspumpar för pH-justering och 

klor-justering

•  Flödesvakt och temperaturgivare

•  Wifi-modul

Tillval
•  Köp till nivåsensor för pH eller klortank 

och få notifiering i din mobiltelefon när 
dunken är slut

Control station- Nivåsensor för tank

•  Koppla ihop Control Station med den 

frekvensstyrda pumpen

Pump KORAL EVO VS 1-fas

Mäter och kontrollerar 
poolens vattenvärden.
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1) Välj kvalitet
Ta reda på vad som ingår i olika 

paketen och vilken kvalitet ni får för 

pengarna.

6) Gräv ner kvalitet
En av poolens viktigaste komponenter 

är stommen. Välj en välisolerad stomme 

som inte rostar, ruttnar eller avger gifter 

i marken. Det är också viktigt att stom-

men är stabil så att den kan tömmas på 

vatten utan att riskera att tryckas ihop.

4) Anpassa poolen efter  
markförutsättningarna
Välj en pool som passar bäst på er 

tomt. Det finns bygglösningar för alla 
underlag, även för den ”hopplösa” slutt-

ningstomten. 

3) Kontrollera om mark- eller  
bygglov krävs
För att bygga en pool behövs i regel 

inget bygglov, men för att vara på säkra 

sidan kan det vara klokt att kontakta 

byggnadsnämnden i er kommun för att 

få besked om vad som gäller i just ert 

fall. Inom ett område med detaljplan 

behöver ni marklov om ni vill ändra 

tomtens höjdläge avsevärt.

2) Gör en budget
Priset för en färdig pool varierar stort 

och beror på:

Markförutsättningarna 

MATERIALKOSTNADEN
Vilken poolmodell och vilka pooltillbe-

hör ni väljer. Snåla inte in på poolstom-

men utan välj en stark och energismart 

modell. Som Thermopool Urstark t.ex. 

EVENTUELL ARBETSKOSTNAD
Ska ni göra arbetet själv eller köper ni in?

5) Hur vill NI ha ER pool?
Tänk efter hur ni vill använda er pool. 

Många väljer att bygga sin pool smalare 

och längre för att kunna motions-

simma. Kanske kan invändig trappa i 

samma färg, motiv och material som 

linern i resten av poolen passa!

Våra poolexperter finns här för att 
svara på frågor längs vägen!

INFÖR POOLKÖPChecklista
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Huvudkontor 
Pool Store Sverige AB

Parmvägen 10, 187 53 Täby

Tel: 08-510 759 10
E-post: info@poolstore.se
Webb: www.poolstore.se
Org.nr: 556712-1362

Pool Store Täby
Parmvägen 10, 

187 53 Täby

Tel: 08 – 511 759 10
E-post: info@poolstore.se

Pool Store Uppsala
Vaksala Fridhem 38 A
755 94 Uppsala

Tel: 018 – 40 42 60
E-post: uppsala@poolstore.se

Pool Store Göteborg
August barks gata 1

421 32 Västra Frölunda

Tel: 031 – 26 40 30
E-post: gbg@poolstore.se

Pool Store Malmö
Terminalgatan 22

235 39 Vellinge

Tel: 040 – 21 61 55
E-post: malmo@poolstore.se

Pool Store Kungens Kurva
Månskärsvägen 10, 

141 75 Kungens kurva

Tel: 08 – 559 279 00
E-post: kurvan@poolstore.se

Vi arbetar aktivt 
med att förbättra 

logistiken för 
miljöns skull!


