Proffs
Thermoblock Pool

Proffs Thermoblock Pooler
Koppla av vid din egen oas
Flexibelt och smart sätt att bygga
Det är Proffs thermoblocken som gör poolbyggandet enkelt,
stabilt och bäst isolerat. Tack vare en välbeprövad instickskonstruktion sätts blocken snabbt och enkelt ihop.
Byggstensystemet ger många valmöjligheter och mycket
flexibilitet. Du väljer själv storleken och formen på just din pool
och kan enkelt anpassa den efter trädgårdens förutsättningar.
En trappa kan enkelt byggas in.

Fantastisk värmeisolation
Främsta argumentet är värmeisolationen. Poolväggarna har
en fantastisk värmeisolering med ett k-värde på 0,29. Denna
isolationsförmåga utklassar andra typer av pooler. I och med
att värmen hålls i lite längre förlängs din poolsäsong och
uppvärmningskostnaden av poolen reduceras.

Thermoblocken
Poolstommen byggs med
thermo byggstenar och när
den är färdigställd och armerad
fylls dessa med betong.
Tack vara minimala skarvar och släta byggstenar behövs

ingen spackling eller liknande efterbehandling. Instickskonstruktionen ökar dessutom stabiliteten och gör poolen mycket
robust och tålig. Proffs Thermoblock Poolen är även en bra
lösning för sluttande tomter (iaktta högre armeringskrav).
Vår raka byggsten utmärker sig genom ett speciellt ytskikt
med mycket hög tryckfasthet. Stenen är på insidan av kvalitén P80 och därmed tillräckligt hård för att det inte ska uppstå
synliga bulor. Ett extra skyddsskikt (plexiglasskiva, spackling,
skyddsmatta eller liknande) är inte nödvändigt.
Runda former byggs med våra radiusstenar.
Fria former med en radius mellan 1 och 7 m
är möjliga. Radiusstenar är i tryckfasthet P25
(extra skyddsskikt är nödvändigt).

Thermo bottenplatta
Bästa möjliga isolering av poolen fås när även bottenplattan
isoleras. Thermo bottenplattor läggs på den
gjutna betongplattan och täcker eventuella
ojämnheter som uppstått. Att gå på en
thermo bottenplatta är dessutom en
mycket mer angenäm upplevelse än
att gå på en hård betongplatta.

Poolliner
Klär poolen
Alla våra liners är av PVC och köld- och
UV-beständiga. Materialvalet är viktigt
och vi använder oss av beprövad
AlkorPlan kvalitet som är konformad i
enlighet med den senaste europeiska
normen. Linerns tjocklek är 0,75 mm.
Tack vare snäpp-in listen av aluminium
är det enkelt att hänga i och sätta
linern på plats. Snäpp-in listen gör det
också enkelt att byta linern i efterhand
eftersom eventuella kantstenar då
inte behöver tas bort.
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Poolmontering
Proffs Thermoblock Poolen är ett bra val för dig som vill bygga själv och är lite händig. Detta är en grov beskrivning av hur
poolen monteras. Obs! Läs alltid igenom hela monteringsanvisningen samt säkerhetshänvisningarna innan du påbörjar
monteringen. M
 onteringsanvisning bifogas i alla
poolset.
• Utgrävning av en grop
• Byggnation av bottenplatta
• Byggstenar byggs upp på betongplattan
• Armeringsjärn monteras
• Inbyggnadsdelar monteras
• Stommen fylls med betong
(kan fyllas maskinellt med en fallbroms)
• Skyddsmattan limmas på insidan
• Snäpp-in listen monteras och poollinern hängs in
• Montering av flänsar på inbyggnadsdelarna
• Rördragning och installation av sandfilter
anläggningen
• Återfyllning och fyllning av poolen med vatten

Bräddavlopp, inlopp och avlopp
Inbyggnadsdelar med hög kvalité
En bra cirkulation i poolen är viktig för att garantera en bra vatten
kvalité. Genom bräddavloppet leds vattnet till filtret och sedan
tillbaka till poolen genom inloppen. Bräddavloppet kallas också
för ytvattenrenare eftersom den drar bort smuts från vattenytan.
Som standard ingår ett bräddavlopp i poolsetet och två inlopp
och väggenomföringar i ABS-material. Ett ökat vattenflöde och
avsevärt bättre cirkulation uppnår du genom att uppgradera till
två bräddavlopp och 4 inlopp (i poolsetet 10 x 5 x 1,5 m ingår
2 bräddavlopp och 4 inlopp / väggenomföringar). Ett botten
avlopp säkerställer dessutom en enkel tömning av bassängen.
För alla pooler med överloppsränna är ett botteninlopp ett
måste för att uppnå en bra vattencirkulation.

Inbyggnadsdelar i ABS
ABS är ett mycket slag- och tryckfast material som är beständigt
mot kraftiga temperaturväxlingar och samtliga poolkemikalier.
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Rostfri täckram
En värdefull uppgradering som dessutom är prisvärd är att välja
en rostfri täckram och bakomliggande delar i ABS material.
Täckram och inlopp i en exklusiv rostfri finish med en mycket hög
kvalité i rostfritt stål, 1.4571.
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Rostfria inbyggnadsdelar
Inbyggnadsdelar genomgående i rostfritt stål SIS2348 med en
snygg högglanspolerad finish.
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Trappor
Mer än bara komfort
En trappa är mer än bara en entré till poolen.
Flera av våra trappor har en sitt- och vilodel som inbjuder till att njuta
lite extra av solskenet medan du sitter i den uppfriskande poolen.
Trapporna övertygar med en attraktiv design, genomtänkt teknik
och mycket flexibilitet. De produceras av glasfiberförstärkt polyester,
ett mycket robust och tåligt material. Ytan har en högglans finish som
inte bara är snygg utan också angenäm för huden. Som standard
levereras trappan och halkskyddet på trappstegen i vitt men kan
även fås i olika färger. På det sättet kan färgkontrasten mellan
trappan och linern minskas. Kontakta oss för mer information.
Samtliga trappor är färdiga enheter klara att integreras i poolen.
Stödfoten under trappan förenklar byggandet avsevärt. För pooler
med överloppsränna, eller för poolsanering och montering i
efterhand är trappan Octa Eck lämplig. Trappan står i vattnet och kan
monteras universellt.

Belysning
En stämningsfull badupplevelse hela dygnet

Malaga 225

Malaga 325

Kanto 250

Ravenna Eck 200

Rio 150

Octa Eck 140 U *

Integrera belysningen i din pool och gör kvälls- eller nattdoppen
till en skön upplevelse. Dessutom ger en upplyst pool en mysig
stämning när du njuter av en utekväll vid poolen.

300 W lampor
300 W lampor ger ett kraftigt ljus. Lampan finns tillgänglig i ABS,
alternativt i ABS med synliga delar i rostfritt stål, 1.4571.
Ytterligare ett alternativ är lampan i genomgående rostfritt stål
SIS2348 med en högglanspolerad finish.

Lampa ABS

Med rostfri täckram

Rostfri lampa

LED lampor
Energisnåla och miljövänliga LED lampor som ger ett mildare
ljus. Alla LED lampor innehåller en vit alternativt RGB ljuskälla
med fasta färger och färgspel. Lampan är tillgänglig i ABS, ABS
med synliga delar i rostfritt stål 1.4571 eller genomgående
rostfritt material SIS2348.

LED lampa

Med rostfri täckram

Rostfri lampa

* Kan fällas fram för rengöring

Proffs Overflow System
Sömlös övergång från trädgård till pool
En riktig härligt poollösning får du när vatten fylls ända upp
till poolkanten. Den sömlösa övergången från marken till
poolvattnet ger poolen en lyxigare känsla. Med en överloppsränna undviker man höjdskillnaden mellan vattenytan
och poolkanten som ett bräddavloppssystem alltid medför.
En överloppsränna garanterar en optimal genomströmning
av poolen. Vatten tillförs genom botteninlopp och smutsen
dras från vattenytan på bästa möjliga sätt. Tack vare en
speciell byggsten med en mycket bra tryckfasthet integreras överloppsrännan på ett enkelt och smidigt sätt.
För installationen behöver man dessutom vattenbehållare
och respektive utrustning.

Vatten leds via överloppsrännan till en behållare som har
följande utrustning: Vattenståndsmätare, styrenhet för filter
inklusive kontroll för att filtret stängs av i fall vattenståndet är
under minimum nivå. Dessutom behövs rör- och kopplingsdelar
i Ø 63 mm. Iaktta att linern för en pool med
överloppsränna måste svetsas på plats.

Överloppsränna
P100

Överlopps- Vattenståndsmätare Vattengaller
och styrenhet
behållare

Proffs Thermoblock
Pool Paket
Standard setet innehåller
Poolbygge
Antal byggstenar P80 och slutelement
för respektive poolstorlek. Skyddsmatta
för inklädning av väggar och botten
inklusive fleece-lim för fästning av
skyddsmattan.
Betong och armering ingår ej i poolsetet.

Poolliner
Poolliner 0,75 mm, enfärgad
inklusive snäpp-in list
för liner monteringen.
Mönstrad liner som tillval.

Sandfilteranläggning

Jet Stream och Fontän
Motion och en härlig atmosfär
En jet stream möjliggör oändlig simning även i de minsta poolerna.
Motströmsstyrkan kan anpassas till den egna konditionen.
Jet streamen är väl beprövad med en kraftfull pump och en bra
kapacitet. Missa inte att bygga in en jet stream vid poolbygget.
Är du osäker rekommenderar vi att du integrerar inbyggnads
satsen som möjliggör att jet streamen kan inbyggas vid ett
senare tillfälle. Handtaget finns tillgängligt i rostfritt stål eller
rostfritt stål med ett vitt ytskikt.

Motström ABS

Motström rostfritt

Handtag

Bjud dig själv på en härlig atmosfär och äkta spa-feeling.
Fontäner ger inte bara optiskt ett härligt intryck utan även
en spännande upplevelse vid poolen.
Kontakta oss för ett brett urval av
eleganta och sköna former.
Fontän Cobra i spegelpolerat rostfritt
stål med en höjd på 650 mm och
duschbredd 390 mm.
Fontän
Kompletteras med monteringssats.
Cobra

Sandfilteranläggning anpassad efter
poolstorlek. Sandfilter med en kraftfull
pump för att få en bra cirkulation i
bassängen. Filtertanken av polypropylen
har en 6-vägs-toppventil som är
förberedd för 50 mm rörkoppling.
Kvartssand medföljer, mängden är
anpassad till filtertankens storlek.
Exempelfoto
Samtliga sandfilter har ett förfilter och
levereras med filterplatta. Anpassad
efter poolstorlek har sandfilterpumpen
följande specifikationer (info om vilken
pump som medföljer finns i tabellen).
Pump 8 m3/h: 600 W / 0,8 hk, självsugande
Pump 11 m3/h: 690 W / 0,92 hk, självsugande

Rostfri stege
Stege i rostfritt V2A stål.
Lejdarna är 43 mm
tjocka och trappstegen är utrustade
med halkskydd. Stege för nedgrävda
modeller med 4 steg vid 150 cm
djup pool.

Inbyggnadsdelar
Bräddavlopp med förlängd hals i
materialet ABS.
Inlopp 18 mm i ABS, 2 st.
Väggenomföringar i ABS, 2 st
Rostfria alternativ som tillval. I poolsetet
10 x 5 x 1,5 m ingår 2 bräddavlopp,
4 väggenomföringar och 4 inlopp.

PVC delar och kopplingar
PVC slang Ø 50 mm, kulventil, vinklar
och kopplingar som behövs för att
koppla ihop poolen med filtret ingår.
Delarna är anpassade till poolsetet och
levereras inklusive PVC r engöringsvätska
och lim.

