
Pool guide
Pris
Hvis man vil have en RivieraPool, er man nødt til at have fokus på  
økonomien fra første spadestik. En RivieraPool er et absolut 
luksusprodukt, som kvalitetsmæssigt ikke kan sidestilles med 
andre færdig fabrikerede pools. Man er nødt til at acceptere et højt 
budget, hvis man vil have en RivieraPool.

Model
RivieraPools leveres i mange forskellige modeller. Det gør det 
lettere at finde lige præcis den model, som passer bedst til haven. 
Brug god tid på at gennemgå de forskellige modeller.

Dybde og bredde
En Rivierapool er altid 1,5 meter dyb. Det giver en vanddybde på ca. 
1,4 meter. En perfekt vanddybde til at svømme og lege i. 
Bredden på en normal RivieraPool er 3,7 meter. Man kan også få 
mindre RivieraPools hver bredden er 3,2 meter eller RivieraPool XL 
hvor bredden er 4,7 meter. 

Øvrigt tilbehør til poolen
Når man har valgt den RivieraPool som passer bedst, skal der 
suppleres med vandbehandling til poolen så vandet holdes rent. 
Dernæst skal vælges øvrigt tilbehør som f.eks. opvarmning og 
eksteriør (området omkring poolen). Denne del kan ofte være svær 
at klare selv, derfor hjælper vi gerne med at finde frem til de rigtige 
løsninger til den pool, der vælges. 

Selvbyg, medbyg eller totalbyg
Etableringen af poolen (udgravning, støbning, el arbejde osv.) er en 
nødvendig del når poolen skal etableres. De fleste RivieraPool 
projekter bygges som ”medbyg” hvor man som bygherre selv 
forestår arbejde såsom udgravning, støbning, opfyldning omkring 
poolen osv. I skal vurdere, hvor aktive I ønsker at være i projektet.  

Lad os komme i gang!
Det er nu tid til at komme i gang med projektet. Ring, skriv eller kig 
forbi butikken og få en snak.
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Længde
Alle RivieraPools fås i forskellige længder. Når længden på poolen 
vælges, er det vigtigt, at man på forhånd har målt haven op, så man 
vælger den længde, der passer bedst i haven.



Classic
Simpelt og smukt

Royal
Royal klasse

Modena
Elegance og stilrent design

Capri
Stil og funktionalitet

Florenz
Italiensk elegance

Rom
Klassisk og stilfuld

RivieraPool

Et bredt, stilfuldt udvalg af 
pools i verdensklasse.

RivieraPool har produceret helstøbte pools 
siden 1970. Alle Rivierapools bygges med tanke på 
god komfort, solid kvalitet og et stilrent design med en 
fantastisk finish.

Gå på opdagelse i alle modellerne. I vil med sikkerhed finde 
en pool, der matcher jeres behov.



D-Line ANCONA
5 trin - smart og rummelig

D-Line KARA
Moderne, lige linjer  

D-Line LINEAR
Moderne og stilfuld

Vinder af af Golden 
Wave prisen i 2011

D-Line kombinerer et stilrent 
design med funktionalitet.

Designet modtog Golden 
Wave prisen i 2011 for 
poolens innovative design 
hvor funktionalitet 
kombineres med et raffineret 
design i lige linjer.



Modena Swim & Fun
Vand, fitness og afslapning

Modena Small
Elegance og stilrent design

Ancona Small
Passer ind alle steder

Ancona Style
Opdateret pooldesign

Modena Style
Mere plads til work out

RivieraPool Style og Small

Pools som passer ind i enhver have. 
Modellerne forener afslapning, leg og 
motion.

RivieraPool leverer en serie af mindre pools som kan 
etableres i mindre haver eller steder hvor pladsen ikke er 
stor.

Modellerne supplerer RivieraPools øvrige poolmodeller og 
gør sortimentet komplet.



Fun Pak, modstrømsanlæg og 
massagesystem

Gør poolen mere levende med fuldt 
integreret tilbehør.

I alle RivieraPools kan tilvælges udstyr, som integreres i 
poolen. Udstyret giver ekstra muligheder for f.eks. leg, 
massage eller motion.

Masterjet massage Nakke massage

Turbojet massage Modstrømsanlæg
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Modstrømsanlæg

Kraftigt dobbelt
modstrømsanlæg. 
Anlægget kombinerer 
leg og motion i poolen.

Fun Pak systemet

Massageanlæg

Tilfør ekstra wellness 
til poolen med 

massagesystemet



Masterjet massage

RivieraPool Rollcover

Isolering, overdækning og 
sikkerhed i en løsning.

Lamelcoveret kan tilvælges til enhver RivieraPool. Coveret 
integreres i poolen og styres automatisk via en nøgleboks.

Lamelcoveret kan vælges i forskellige varianter og farver. Som 
ekstra mulighed kan lamelcoverne også leveres som solar 
udgave, hvor lamellerne absorberer solens stråler, når det 
ligger på vandoverfladen.



Kvalitet og garantier

Gode grunde til netop at vælge
en RivieraPool.

Kvalitet og garanti prioriteres højt hos Rivierapool. F.eks. giver 
RivieraPool 20 års garanti på tæthed af glasfiberskallen. 

1. Duracolor 90 HD
Syntetisk overflade farve la-
vet specielt til pooloverflader. 
TÜV certificered imod 
blegning.

2. Cellelag
Fint cellelag, der fjerner 
glasfiber aftryk på 
pooloverfladen.

3. Glasfiber
Robust og slidstærkt lag af 
glasfiber der er resistent 
overfor kemikalier.

5. Keramisk lag
Laget sikrer en homogen og 
langtidsholdbar struktur i 
glasfiberkonstruktionen.

4. Glasfiber
Fint lag glasfiber

6. Isolering
Integreret isolering. Poly-
urethan 0,3 W/m2 - k. (bedre 
isolering end et lav energi
vindue med 3 lag glas).

7. Membran
Afsluttende membran, der 
lukker poolens bagside og 
integrerer stålrammen, der 
bygges ind i poolkonstruktio-
nen.

RivieraPools  langtidsholdbare garantier

20 år på vandtæthed af glasfiberkonstruktionen.

10 år mod delaminering og blærer i 
  glasfiberskallen.

5 år  mod defekter i indbyggede komponenter 
  og rør.

2 år  på defekter på elektriske komponenter 
  som f.eks. pumper, motorer og varme-
  legemer.



Tjekliste 

Poolen er valgt. Hvad gør vi 
for at komme videre?

For at hjælpe jer på bedst mulig vis har vi lavet en afkrydsnings-
liste som kan hjælpe jer med at komme videre i ”projekt ny 
swimmingpool”. Brug gerne listen som guide.

Placering af 
arbejdsopgaver

Hvem 
graver?

Hvem 
støber?

Hvem 
laver el 

arbejde?

Hvem 
Reetablerer?

Hvem 
holder 

overblikket?

Hvem 
leverer 
vand?

Afkrydsningsliste

Vælg poolmodel.
Vælg om poolen skal have Fun Pak, massageanlæg
eller modstrømsanlæg.
Vælg om poolen skal have integreret rollcover.
Vælg sandfilter og pumpe til rensning af poolens vand.
Vælg evt. tilbehør til vandbehandlingen (f.eks. klorinator 
eller pH anlæg).
Vælg evt. anden overdækning end rollcover.
Vælg hvilken opvarmning poolen skal have.
Vælg ekstra tilbehør til poolen (f.eks. ekstra lys eller en aut. 

støvsuger til rensning af poolen). 

Vælg eksteriør til poolen.

Vælg hvem der skal grave ud til poolen.

Vælg hvem der skal bortkører opgravningsjord.

Vælg hvem der skal støbe omkring poolen.

Vælg hvem der skal hejse poolen ind efter levering (evt. iPool).

Vælg hvem der skal montere poolen (evt. iPool).

Vælg hvem der skal montere vandbehandlingen til poolen. (evt. 

iPool)

Vælg hvor vandbehandlingsanlægget skal stå.

Vælg hvem der skal montere strøm til alle el komponenter.

Vælg hvem der reetablerer omkring poolen og laver terrasse-

arbejde samt finish arbejde.

Vælg tilbehør

Florida - Poolkant 1

Helsinki - Poolkant 2

Athen - Poolkant 3

Kiruna - Poolkant 4

Sparta - Poolkant 5

Roma - Poolkant 6

Solvarme

Varmepumpe

Varmeveksler

Modstrømsanlæg

Massage anlæg

Fun Pak

Evt. gelænder



Glasfiberpoolen
Sådan vælger du din pool

Vælg din pool

Vælg vandbehandling

Vælg overdækningVælg opvarmning

Vælg tilbehør

Vælg eksteriør 1

2

34

5

6

Easy guide
6 trin til en ny glasfiberpool

De 6 trin hjælper jer med at sammensætte jeres nye 
pool. 

Ligesom på iPool.dk hedder trinene: Vælg pool, vælg 
vandbehandling, vælg overdækning, vælg opvarmning, 

vælg tilbehør og vælg eksteriør.

Brug vores hjemmeside www.ipool.dk til at se på alle 
valgmulighederne. Husk at vi meget gerne vil 

hjælpe jer med projektet. I er altid meget 
velkomne til at kontakte os for at 

få rådgivning.

RivieraPool 

RivieraPool XL

RivieraPool Style

Pumpe og sandfilter

Klorinator 

pH-anlæg (aut. dosering)

Saltgenerator (halv aut.)

Aut. klor- og pH-dosering

Intellipool system

Florida - Poolkant 1

Helsinki - Poolkant 2

Athen - Poolkant 3

Kiruna - Poolkant 4

Sparta - Poolkant 5

Roma - Poolkant 6

RivieraPool S

Vurdér samtidig hvilke 
arbejdsopgaver I som 
bygherre skal stå for.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lamelcover (integreret i pool)

Termotæppe

Safetycover

Glasoverdækning

Solvarme

Varmepumpe

Varmeveksler

Modstrømsanlæg

Massage anlæg

Fun Pak

Evt. gelænder


