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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.

Dybde på poolen
Vanddybden på poolen er normalt ca. 10 cm. lavere end pool-
dybden. Tænk over hvem der skal bruge poolen og beslut derefter 
hvilken dybde, der passer bedst. Standard dybde i betonpools er 1,5 
meter.

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.

Selvbyg, medbyg eller totalbyg
Hvor meget vil I selv lave og hvad vil I eventuelt have hjælp til? 
Man kan faktisk lave op til 80% af arbejdet selv når man laver en 
betonpool. 

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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BETONPOOLEN
DET STÆRKESTE VALG

Lidt om betonpoolen

Betonpoolen er den stærkeste poolløsning der findes. 
Betonkonstruktionen gør det muligt at konstruere 
holdbare løsninger til ethvert projekt. 

Normalt bygger man betonpoolen i standard størrelser. 
Men faktisk har betonpoolen ingen begrænsninger. Man 
kan nemlig bygge poolen i den størrelse og form man 
ønsker.

Betonpoolen er en langsigtet og stabil løsning, som 
altid kan renoveres eller f.eks. ombygges. Levetiden på en 
standard betonpool er ca. 35-40 år før den skal 
renoveres.

 

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.



Standard 
Betonpool Beton

poolVærd at vide om standard betonpool

Som selvbygger opbygges betonpoolen af H-blok-
ke (fundamentsblokke). Inden blokkene opstilles 
har man støbt et terrændæk (poolens bund), som 

H-blokkene kan stå på. 

I forbindelse med opbygning af poolens sider i 
H-blokke indstøber man poolens indstøbningsdele 

(indløbsdyser, skimmere, undervandslys m.m.).

Når poolens sider er bygget færdige bliver bunden 
og siderne pudset og filset, så overfladen er plan og 
ensartet. Man kan anvende selvnivellerende beton 
hvis man vil undgå at pudse bunden. Poolens sider 
kan også nøjes med at blive spartlet og slebet hvis 

H-blokkene er stillet tilstrækkelig lige.

Herefter svejses en speciel liner (dug) i poolen for at 
gøre den tæt. Rørene til/fra poolen trækkes til filter-
installation, som opbygges efter rørene er trukket.

Til sidst afsluttes med kantfliser og belægningssten 
omkring poolen. Alternativt træterrasse e-lign..



Infinity 
Betonpool

Infinity
Værd at vide om infinity betonpool

Infinity poolen er en udbygning af en standard 
betonpool. Infinity betyder at vandet i poolen løber 

over én af poolens sider.   

Udbygningen består i den overløbskasse som 
poolvandet løber over i, når vandet løber over 

kanten på poolsiden. Fremgangsmåden ved opbyg-
ning af poolen er ellers som ved opbygningen af en 

standard betonpool, bortset fra der tilbygges en 
overløbskasse til poolvandet.

Denne pool løsning henvender sig især til haver med 
niveauforskel. Betonkonstruktionen gør poolen langt 

stærkere end andre poolløsninger som stålpools, 
PP-pools (polypropylen pools) og glasfiberpools. 

Styrken i konstruktionen gør det muligt at etablere 
holdbare terrasseanlæg m.m. op til poolen.

En stilren løsning som samtidig danner fornødent 
grundlag for stabilitet i det omkringliggende terræn.



Infinity 
Ultra

Infinity
Ultra

Værd at vide om infinity ultra

Infinity ultra betyder at poolens vand løber over 
kanten på minimum 3 af poolens 4 sider. 

Konstruktionsopbygningen af poolen gør at 
vandstanden flugter med det omkringliggende 

terræn.  

Infinity ultra er en udbygning af infinity poolen. Som 
tillæg til infinity poolen etableres der overløbsren-

der på poolens sider som tillader poolvandet at løbe 
over flere af poolens sider. Overløbsrenderne dæk-
kes enten af pæne overløbsriste, belægningsfliser 

eller træ.

Denne poolløsning kan både etableres i flugt med 
det omkringliggende  terræn og over det omkring-
liggende terræn. Det er kun fantasien, der sætter 

grænserne med en infinity ultra betonpool. 

Styrken og stabiliteten i betonen gør løsningen 
usammenlignelig med andre poolløsninger.



Betonpoolen 
Sådan vælger du din pool

Vælg din pool
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Lidt ekstra info

Ved at bruge denne vejledning kan du/I selv 
skabe jeres egen betonpool. Følg uret rundt trin for trin. 
På den måde får man samlet sin egen komplette pool. 

Husk at man i mange tilfælde kan vælge at tilbygge valgene 
efter poolen er etableret. F.eks. kan poolen etableres uden 
der er valgt en opvarmningsform. Det er dog vigtigt at man 

har gjort sig tanker om de ønsker man har, inden man 
bygger poolen, så man evt. kan klargøre til dem.

Vi har lavet færdige poolpakker til standard pools, som 
er inkluderer alle de materialer der skal bruges til 

etablering (færdige i foråret 2015).

Se mere på iPool.dk under betonpools

Standard (selvbyg, medbyg el. totalbyg)

Infinity (selvbyg, medbyg el. totalbyg)

Ultra (selvbyg, medbyg el. totalbyg)

Manuel/ingen 

Klorinator (Nature 2 Pro)

pH-anlæg (aut. dosering)

Saltgenerator

Aut. klor- og pH-dosering

Intellipool 

Ingen
Termotæppe
Safetycover
Lamelcover
Glasoverdækning

Florida - Poolkant 1

Helsinki - Poolkant 2

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

Roma - Poolkant 6

Ingen

LED lys

Springvand

Aut. bundstøvsuger

Trappe eller stige

Ingen

Modstrømsanlæg/svømmetræner

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

(el) Veksler
(el) Varmepumpe

solvarme


