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Pool guide
Form på poolen
Tænk over hvilken form poolen skal have (bredde og længde). Det 
er vigtigt at poolen passer til det miljø, der skal være omkring 
poolen.

Størrelse på poolen
Hvad skal poolen bruges til? Størrelsen på poolen definerer brugen 
af poolen.

Farve på lineren/dugen
Farven på lineren er med til at danne udtrykket i poolens vand. De 
fleste vælger en standard blå liner men der findes faktisk mange 
forskellige farver. Tænk især på miljøet omkring poolen når farven 
vælges.

Tilbehør til poolen
Skal der lys i poolen? Skal poolen overdækkes og måske opvarmes 
med solvarme? Vil I have kantfliser op til poolvandet og kunne I 
måske tænke jer, at poolen blev støvsuget automatisk når det var 
nødvendigt? Gå på opdagelse i tilbehør til poolen. 

Vandbehandling af poolen
Når poolen er valgt, skal man tænke vandbehandling af poolvandet. 
Pumpen og sandfilteret dimensioneres efter størrelsen. Derefter 
vælger man om man f.eks. vil have aut. styring af pH værdien eller 
måske hjælp til dosering af klor i poolvandet. Forsøg at tænk på 
hvilke hjælpemidler, der kunne have relevans for jer.

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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Dybde på poolen
Stålpools fås i 1,2 og 1,5 meter. Vanddybden på poolen er normalt 
ca. 10 cm. lavere end pooldybden. Tænk over hvem der skal bruge 
poolen og beslut derefter hvilken dybde, der passer bedst.

Selvbyg eller medbyg
”Stålpoolen” er et fantastisk koncept, der giver jer gode muligheder 
for at bidrage med arbejdet omkring opbygningen af poolen. Hvor 
meget vil I selv lave og hvad vil I eventuelt have hjælp til? 



STÅLPOOLEN

Lidt om stålpoolpakkerne

Stålpoolpakkerne indeholder de materialer, der er 
nødvendige for at etablere en stålpool. Ved at vælge en 
poolpakke får man altså en færdig pakkeløsning. 

På de næste sider kan I læse mere om indholdet i pool-
pakkerne og samtidig få et overblik over det udstyr man 
kan tilvælge til sin pool (f.eks. overdækning og opvarm-
ning).

Poolpakkerne er især lavet til dem som ønsker at stå for 
størstedelen af etableringen selv. Pakkerne giver den 
fornødne sikkerhed for at de ting I vælger passer 
sammen. 

 

Selvbyg, medbyg eller totalbyg

Når poolen skal bygges skal man beslutte om man selv 
vil bygge poolen (selvbyg), om man vil have hjælp til at 
bygge poolen (medbyg) eller om iPool skal bygge poolen 
(totalbyg).

Ved at bygge poolen selv kan man spare penge på f.eks. 
arbejdsløn. Der er ofte mange penge at spare hvis man 
vælger helt eller delvist at stå for etableringen af poolen.

Uanset hvilken løsning I vælger, så vil vi altid vejlede og 
hjælpe igennem hele byggeprocessen. I kan derfor trygt 
vælge den byggeform, der passer jer bedst.



Hurtigt og simpelt! POOLPAKKER - RUND STÅLPOOL
Ø 4,2 x 1,2

Komplet stålpool
(blå liner  - 0,6 mm)

Vandbehandling (vælg)
•Øko •Standard •Pro

Tilbehørspakke (vælg)
•Standard •Standard plus

Kemipakke
•Opstart  •Sæson

Fra kr. 19.995

Ø 5,0 x 1,2

Komplet stålpool
(blå liner  - 0,6 mm)

Vandbehandling (vælg)
•Øko •Standard •Pro

Tilbehørspakke (vælg)
•Standard •Standard plus

Kemipakke
•Opstart  •Sæson

Fra kr. 22.195

Ø 6,0 x 1,2

Komplet stålpool
(blå liner  - 0,6 mm)

Vandbehandling (vælg)
•Øko •Standard •Pro

Tilbehørspakke (vælg)
•Standard •Standard plus

Kemipakke
•Opstart  •Sæson

Fra kr. 24.095

1.

3.
2.

4.

Vælg pool!

Vælg 
vandbehandling!Vælg tilbehør!

Vælg kemipakke!

Den runde pool er hurtig og let at opsætte. Poolen kan 
placeres på jorden (fritstående), delvist nedgravet og helt 
nedgravet. Poolens runde form gør den let at holde ren.

Den runde pool ”inviterer” til leg og afslapning. Et fantastisk 
valg til dem som ønsker fuld afslapning. Den runde form gør 
poolen let at integrere i terrasseanlæg og andre havemiljøer.

En hurtig og prisbevidst måde at få en kvalitets pool i haven.

I finder poolpakkerne på www.ipool.dk under ”stålpools”. 

God fornøjelse!

Sådan vælger du poolpakke:



Funktionel og pæn POOLPAKKER - OVAL STÅLPOOL
3,5 x 7,5 X 1,2

Komplet stålpool
(blå liner  - 0,6 mm)

Vandbehandling (vælg)
•Øko •Standard •Pro

Tilbehørspakke (vælg)
•Standard •Standard plus

Kemipakke
•Opstart  •Sæson

Fra kr. 24.995

4,2 x 8,2 X 1,2

Komplet stålpool
(blå liner  - 0,6 mm)

Vandbehandling (vælg)
•Øko •Standard •Pro

Tilbehørspakke (vælg)
•Standard •Standard plus

Kemipakke
•Opstart  •Sæson

Fra kr. 26.695

4,2 x 9,5 X 1,2

Komplet stålpool
(blå liner  - 0,6 mm)

Vandbehandling (vælg)
•Øko •Standard •Pro

Tilbehørspakke (vælg)
•Standard •Standard plus

Kemipakke
•Opstart  •Sæson

Fra kr. 28.895

1.

3.
2.

4.

Vælg pool!

Vælg 
vandbehandling!Vælg tilbehør!

Vælg kemipakke!

Den ovale pool er funktionel og let at opsætte . Poolen kan 
placeres enten delvist nedgravet eller helt nedgravet. Poolens 
ovale form gør den let at holde ren pga. rundingerne.

Den ovale pool kombinerer leg og svømning. Formen passer 
næsten ind i enhver have. Poolen kan evt. kombineres med 
en trappe på poolens langside for at gøre poolen endnu mere 
funktionel.

I finder poolpakkerne på www.ipool.dk under ”stålpools”. 

God fornøjelse!

Sådan vælger du poolpakke:



Økonomisk vandbehandlingspakke

Indhold:
• Mega V sandfilter Ø460 mm inkl. filtersand*
• Optima poolpumpe 3/4 hK - 230 volt*
• Standard skimmer
• 2 x indløbsdyser (til liner)
• 25 m. flex rør - 50 mm (pvc)
• 2 m. fast rør - 50 mm (pvc)
• 1 x tee fitting - 50 mm.
• 2 x ”pibe-vinkel” - 50 mm (pvc)
• 3 x vinkel - 50 mm (pvc)
• Kugleventil - 50 mm (pvc)
• Lim (til pvc)

*Poolpakken Ø 4,2 x 1,2 indeholder et Mega V sandfilter ø410 mm og en 1/2 hK Optima poolpumpe.
** Poolpakken Ø 4,2 x 1,2 indeholder et Mega MFS sandfilter ø 425 mm og en 1/2 hK 230 volt Superflo poolpumpe.

ØKO

Standard vandbehandlingspakke

Indhold:
• Mega MFS sandfilter Ø 500 mm inkl. filtersand**
• Superflo poolpumpe 3/4 hK - 230/400 volt**
• Hayward 3111 skimmer
• 2 x indløbsdyser (til liner)
• 25 m. flex rør - 50 mm (pvc)
• 2 m. fast rør - 50 mm (pvc)
• 1 x tee fitting - 50 mm.
• 2 x ”pibe-vinkel” - 50 mm (pvc)
• 3 x vinkel - 50 mm (pvc)
• Kugleventil - 50 mm (pvc)
• Lim (til pvc)

STAN-
DARD

Prisen
i fokus

Kvalitet
i fokus

Prof. vandbehandlingspakke

Indhold:
• Triton II sandfilter Ø 480 mm inkl. filtersand
• Hayward Dual poolpumpe 2 speed - 230 volt
• Hayward bredmundet skimmer
• 2 x indløbsdyser (til liner)
• 25 m. flex rør - 50 mm (pvc)
• 2 m. fast rør - 50 mm (pvc)
• 1 x tee fitting - 50 mm.
• 2 x ”pibe-vinkel” - 50 mm (pvc)
• 3 x vinkel - 50 mm (pvc)
• Kugleventil - 50 mm (pvc)
• Lim (til pvc)

Særklasse

PROF

Vandbehandling til poolpakker



Tilbehør til poolpakker Kemi til poolpakker

Standard
Plus

Opstarts
pakke

Standard tilbehørspakke

Indhold:
• Net
• Børste
• Bundsugemundstykke
• Støvsugerslange 
• Teleskopstang
• 3 trins rustfri stige

Standard

Standard Plus tilbehørspakke

Indhold:
• Indhold i standard tilbehørspakke
• Filt/geotekstil (beskytter dugen)
• Hayward undervandslys inkl. transformator - 300 w

Sæson
pakke

Klor sæsonpakke

Indhold:
• 10 kg. ustabiliseret klor
• 7 kg. pH minus
• 5 liter algemiddel
• Testsæt

Klorfri sæsonpakke

Indhold:
• 20 liter Baquacil Shock
• 2 x 3 liter Baquacil PHMB
• 2 x 1 liter Baquacil Check
• Testsæt

Klor opstartspakke

Indhold:
• 5 kg. ustabiliseret klor
• 1,5 kg. pH minus
• Testsæt

Klorfri opstartspakke

Indhold:
• 10 liter Baquacil Shock
• 3 liter Baquacil PHMB
• 1 liter Baquacil Check
• Testsæt (Tilvalg) Vælg tilbehør

Florida - Poolkant 1

Helsinki - Poolkant 2

Athen - Poolkant 3
Kiruna - Poolkant 4
Sparta - Poolkant 5

Roma - Poolkant 6

LED lys

Springvand

Aut. bundstøvsuger

Aut. doseringsanlæg
(Findes under kategorien Vandbehandling) 

Modstrømsanlæg

(olie, gas, solvarme) Veksler
(Jordvarme) Veksler

(el) Veksler

(el) Varmepumpe
solvarme



Kemi til poolpakker

Opstarts
pakke

Sæson
pakke

Stålpoolen 
Sådan vælger du din pool

Vælg din poolpakke

Vælg vandbehandling

Vælg overdækning (Tilvalg)(Tilvalg)Vælg opvarmning

(Tilvalg) Vælg tilbehør

(Tilvalg) Vælg eksteriør 1

2

34

5

6

Sådan kommer du i gang

Ved at bruge denne vejledning kan du/I selv 
samle jeres nye pool. Følg uret rundt trin for trin. 

På den måde får man samlet sin egen komplette pool. 

Punkt 1 og punkt 2 er inklusiv i den poolpakke man vælger.  
De følgende punkter (3, 4, 5 og 6) er alle tilvalg man kan 

vælge til sin pool. 

Poolpakkerne kan enten købes via webshoppen eller i 
butikken i Smørum. Normal leveringstid er 3-5 dage. 

Se mere om linere, stålpools og tilbehør til 
stålpools på iPool.dk under ”stålpools”

 

Rund (Ø 4,2, Ø 5,0 el. Ø 6,0)

Oval (3,5 x 7,5, 4,2 x 8,2 el. 4,2 x 9,5)

Vandbehandlingspakke
ØKO, Standard eller PRO

Ingen
Termotæppe
Safetycover
Lamelcover
Glasoverdækning

Florida - Poolkant 1

Helsinki - Poolkant 2

Athen - Poolkant 3
Kiruna - Poolkant 4
Sparta - Poolkant 5

Roma - Poolkant 6

LED lys

Springvand

Aut. bundstøvsuger

Aut. doseringsanlæg
(Findes under kategorien Vandbehandling) 

Modstrømsanlæg

(olie, gas, solvarme) Veksler
(Jordvarme) Veksler

(el) Veksler

(el) Varmepumpe
solvarme

Tilbehørspakke
Standard eller Standard plus

Kemipakke
Opstartspakke eller Sæsonpakke

Læs mere 
om opvarnings-
kilder på www.

ipool.dk

Læs mere 
om overdæk-

ninger på www.
ipool.dk

Se mere under 
tilbehør på 

hjemmesiden.


