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Vi har testat en rad leverantörer och 
minutiöst studerat detaljlösningar 
och materialkvalitet. Vi vill helt en-
kelt veta vad vi levererar till dig som 
kund. Du ska känna dig trygg när 
du gör affärer med oss, helt enkelt.

I den här katalogen hittar du pro-
dukter och lösningar som uppfyller 
våra benhårda krav när det gäller 
livslängd, kvalitet och upplevelse. Vi 
lovar att se till att du får en bra upp-
levelse från första kontakt tills du 
glider ner i premiärbadet, oavsett 
om det är en stor pool, spabad eller 

swimspa. Vi på Ellips Pool är myck-
et stolta över att vara generalagent 
i Sverige för spabad och swimspa 
från välrenommerade Master Spas 
i USA. De är en av världens största 
och mest prisbelönta tillverkare av 
spabad och världens största till-
verkare av swimspa. Vi och Master 
Spas värderar kvalitet och leve-
ranssäkerhet högt.

Gå gärna in på www.ellipspool.se 
och se filmer från vår fabrik i Luleå.
Tveka inte att höra av dig till oss om 
du har funderingar eller frågor!

När vi tillverkar våra swimmingpooler 
är vi stenhårda när det gäller kvaliteten 
på helheten och  varje delkomponent. 
Lika noggranna har vi varit när vi valt ut 
vårt sortiment av spabad och swimspa.

Välkommen till

Hasse Persson, Ägare
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VÅR HISTORIA
Nöjda poolkunder sedan 1989
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2001
Svenska Poolfabriken ombildas till 
aktiebolag. Henrik Andersson 
anställs. Henrik har lämnat 
poolbranschen idag men har lång 
erfarenhet och brukar delta vid 
Öppet Hus på vår anläggning i 
Upplands Väsby.

Michael och Hasse tillbringar hela sommaren i 
södra Sverige. De monterar pooler till nöjda 
kunder runt om i Sverige och återvänder till 
Norrbotten på hösten. Här grundläggs Hasses 
varumärke, helt enkelt "rejäla grejer och inget 
svammel – kunden i centrum!"

Tillverkning av den första stålstommen, 
som då var varmgalvaniserad. Än idag 
har ingen annan tillverkare ett lika 
flexibelt pool-modul-system där allt 
passar ihop.

Utveckling av det eldrivna automatiska 
poolskyddet påbörjas. Hasse slutar montera 
pooler själv och fristående montörer utbildas.

Poolstomme i rostfritt stål lanseras.

Lansering av färdigmonterade maskinrum i 
plast. Ett nyckelfärdigt system som är klart att 
anslutas till poolen.

Hasse Persson bygger sin 
första pool och den tillverkas i 

trä. Denna pool är nu 
plåtskodd. Nu vet vi bättre och 

tillverkar våra markpooler i 
andra och bättre material.

Tillverkning och monte-
ring av massagepooler 

startar och pågår fram till 
2009 då egen tillverkning 

av dessa avslutas.

Svenska Poolfabriken är först 
i landet med webb-butik. Den 

första offentliga 
simbassängen levereras.

Lansering av den isolerande 
bottenmattan. Det är en av många 

poolkomponenter som man varit i 
först i Sverige med.

Bo Hallman, som är ett logistikfeno-
men anställs för att hantera lagret. 
Bo jobbar fortfarande med Hasse.

Första poolkatalogen kommer ut. Första poolen till 
Afrika säljs. Olle Wennskog, som fortfarande 

jobbar med Hasse, anställs och ett av hans första 
projekt är att montera en pool i Gambia.

Den första poolen utanför Norrbotten säljs.

Förhöjd poolstomme lanseras.

1985



2014
Ellips Pool utökar sitt poolsortiment 
samtidigt som varumärket Ellips Pool 
kopplas ihop med begreppet ”Det Goda 
Livet”. Årets katalog och webb 
omarbetas för att erbjuda ännu bättre 
service till nya poolköpare. 
Modulpool-systemet kan nu även 
erbjudas med magnelisbehandlad 
stålstomme. Poolsortimentet utökas 
med badtunna för utomhusbruk.

2013
Företagsnamnet förkortas till Ellips Pool 

för att bättre passa den nya 
verksamheten där man går från att 

leverera poolkomponenter till att 
erbjuda garanterat kompletta 

poolpaket till slutkunderna. Ellips Pool 
ökar försäljningen av pooler och sätter 
full fart på tillverkningen vid fabriken i 

Luleå. Visningsanläggningen i 
UpplandsVäsby topprenoveras och blir 

Sveriges största i sitt slag.

2012
Svenska Poolfabriken AB, som Hasse sålde 
2009, går i konkurs. Konkursförvaltaren säljer 
allt till en annan av poolbranschens aktörer, 
som sedan beslutar sig för att lägga ner 
tillverkningen i Luleå. Hasse inser att många 
arbetstillfällen står på spel och bestämmer 
sig för att köpa tillbaka kärnan i bolaget och 
starta upp Ellips Pool (juridiska namnet Ellips 
Poolkomponenter AB)  och fortsätta sälja de 
välrenommerade poolerna baserade på 
marknadens bästa modulsystem.

2011
Några av Ellips 

Poolkomponenters 
designprodukter lanseras 

och säljs via ett 
återförsäljningsnät.

2010
Anders Öberg från Pahlens Fabriker 
anställs av  Abax, som byter namn till 
Ellips Poolkomponenter AB.  Företaget 
lägger fokus på att utveckla och 
designa ellipsformade poolprodukter.

2009
Hasse säljer Svenska Poolfabriken AB 

för att ge företaget chansen att med ny 
ägare utvecklas vidare. Hasse 

koncentrerar sig på sitt fastighetsbolag 
som bland annat har Svenska 

Poolfabriken AB som hyresgäster. 
Intresset för utveckling av designade 

poolkomponenter i företaget Abax Pool 
AB tar upp mycket tid.

2008

2006
Hasse köper fastigheten i Luleå 
på cirka 9000 m2 av Samhall. 
Fastigheten inrymmer bland 
annat hyresgästen Svenska 
Poolfabriken AB. Hasse blir ”Årets 
Entreprenör” i Norrbotten.

2007

2005
Hasse köper Poolkonsult, som 

startades av Pahlens fabriker 1976, 
samt Lagunpool som tidigare hette 

Mibis. Mibis har hållit på med 
vattenreningsanläggningar sedan 

1908 och var  landets absolut äldsta 
poolföretag.

2004

2015

2015
Ellips Pool lanserar två nya kompositpooler, 

GARBO 800 HT och GARBO 800 GT. Mats 
Lyngmark, som tidigare var VD på Svenska 

Poolfabriken AB, anställs
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Vi har också ett brett utbud av swimmingpooler 
för dig som vill ha ännu större badutrymme. Flex-
ibel modulpool med stålstomme, betongpool 
med självbärande konstruktion eller formgjuten 
pool. Tack vare vårt fokus på kvalitet i varje detalj 
får vi också leverera poollösningar till offentliga 
anläggningar. Beställ gärna vår 172-sidiga pool-
katalog eller läs den direkt på www.ellipspool.se. 
Där kan du även se film från vår fabrik i Luleå.

Vi har lång erfarenhet av att leverera garanterat kompletta poolpaket och spabads-
lösningar med erkänt hög kvalitet. Master Spas är en av världens ledande tillverkare 
av spabad och världens största tillverkare av swimspa. Vi har generalagenturen i Sve-
rige och kan erbjuda ett unikt utbud av badmöjligheter med allt från mindre spabad 
till fullfjädrade swimspa och swimmingpooler. Detta innebär att vi kan erbjuda ett hel-
täckande produktsortiment utan att tumma på våra stenhårda krav på kvalitet. Master 
Spas uppfyller de kraven och vi kan garantera ett tryggt köp oavsett om du väljer våra 
pooler eller spabadslösningar.

Välj mellan Ellips Pools 
olika spamöjligheter

Spabad & Swimspa Pooltyper
Vi erbjuder ett urval av dom bästa Spa-baden 
på marknaden till mycket förmånliga priser och 
villkor. Se sidorna 16-37. Alla Master Spas som 
Ellips Pool säljer har dessutom jetmunstycken 
tillverkade i rostfritt stål.

8
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Varför spabad?
Människan har i alla tider använt det 
varma badet som avkoppling, social 
samvaro och smärtlindring. Det råder 
inget tvivel om badets hälsobringande 
effekter och den senaste forskningen* 
visar att de som badar i spabad regel-
bundet minskar stress och ångest sam-
tidigt som sömnvanorna förbättras. 

Andra positiva effekter är bland annat 
sänkt blodtryck, förbättrad blodcirkula-
tion och starkare immunförsvar.

Som exempel kan nämnas vikingarnas 
laugurbadtunnor, romerska bad, turkiska 

bad, japanernas sentobad och varma 
källor förstås. Den rogivande muskelav-
slappningen som följer av värmen och 
massagen kan minska värk, smärta och 
vardaglig stress och därigenom samti-
digt bidra till att kroppens självläkande 
förmåga och hälsa stärks. 

Värmen gör att blodkärlen utvidgas och 
syretillförseln till musklerna ökar av mas-
sagen. Avfallsprodukter som till exempel 
mjölksyra drivs lättare ut ur musklerna 
och kroppen.

* ”Hot Water & Healthy Living” publicerad av NSPF
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Med upp till 72 jets på vissa av Master Spas modeller 
har man en variation i möjligheter av massage. Allt från 
fullkroppsmassage, koncentrerad StressRelief™ nack- 
och axelmassage till Master Blaster™ fotmassage med 
mera.

Med fullt justerbara jets – vilka finns på i stort sett alla 
Master Spas spabad – har du möjlighet att ställa in 
varje säte individuellt för anpassad massage. Flertalet 
av modellerna har även ett säte för ren avslappning 
utan massage.

Samtliga spabad från Master Spas har ett patenterat 
MasterForce™ biomagnetisk terapisystem. Systemet 
applicerar magnetterapi vid speciella tryckpunkter vid 
nacke och rygg, genom strategiskt placerade neo-
dynium magneter. Dessa sitter bakom sätet för både 
ryggen och/eller nacken beroende på modell. Många 
professionella idrottare använder i dag magnetterapi 
regelbundet för smärtlindring och för att stärka sin pre-
stationsförmåga.

Djupverkande 
hydroterapeutisk massage Biomagnetisk terapi

11
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Passform
Det absolut viktigaste är att du och din familj sitter 
eller ligger bekvämt i badet. Gör ett besök på 
visningsanläggningen och provsitt och provligg. Hur 
långa är personerna som ska bada? Vissa modeller 
som har måttet 239 x 239 cm eller större passar alla, 
men är framför allt att föredra för dig som är längre 
än 185 cm och vill ha liggsäte. De mindre modellernas 
liggsäten passar bättre för personer under 185 cm.
 
Placering
Spabad för utomhusbruk har egen bärande 
konstruktion och kräver ingen fast installation. Du 
behöver tillgång till ett plant, bärkraftigt underlag och 
tillgång till el. Ta hänsyn till eventuell insyn om du vill 
bada i avskildhet. Tänk också på hur vädret påverkar 
placeringen. Kalla vindar kan försämra upplevelsen.

Tömning och fyllning
Vid fyllning måste du ha tillgång till en vattenslang 
och tömning bör ske i närmaste avlopp.

Ljudnivå och vibrationer
Upplevelsen av ett avslappnande bad försämras 
rejält av ljud och vibrationer från maskineriet. Välj ett 
spabad med vibrationsfri upphängning av pumpar 
och bra isolering.

Funktion och storlek
Hur många personer kommer att bada samtidigt?
Vill du ha en liggplats? Flertalet spabadsmodeller 
finns med eller utan liggplats, där modellen utan 
liggplats har en extra sittplats. Om du vill kunna simma 
i badet är ett swimspa rätt lösning. Vi har swimspas 
som har både sittsektion och separat simsektion.

Tillgänglighet
Tänk på att det ska vara lätt att ta sig till och från 
badet oavsett väder. Ett lättillgängligt bad används 
oftare.

Leverantör
Direktleverans
Du gör din spabadsaffär direkt med Ellips Pool eller 
med någon av våra återförsäljare. Det innebär att vi 
kan hålla riktigt bra priser och att du som kund har en 
enda kontakt.

Leveranstid
Leveranstiden beror på leverantörens lagerhållning. 
När du väl bestämt dig så vill du nog gärna få en 
snabb leverans och det löser vi på Ellips Pool genom 
att ha ett rejält lager med de populäraste modellerna.

Reservdelar
Även om våra spabad håller absolut högsta kvalitet 
så kan det oväntade hända och då ska det finnas 
snabb tillgång till reservdelar och tillbehör. Vårt 
reservdelslager är nordens största och de spabad 
vi levererar drabbas aldrig av långa driftsstopp på 
grund av att det inte finns tillgång till reservdelar.

Försäljningsvillkor
Titta igenom leverantörens försäljningsvillkor så att 
du inte får några obehagliga överraskningar när det 
gäller betalningsvillkor, fraktkostnader eller andra 
tillkommande avgifter.

Det finns en mängd olika typer av spabad och innan du väljer modell ska du tänka på några saker. 
De här råden gäller oavsett vilken leverantör du väljer.

Tips för dig som vill bli med spa
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Spabad anpassade för nordiska 
förhållanden
Samtliga spabad från Master Spas är anpassade för 
nordiska klimatförhållanden med avancerad isolering, 
Icynene Insulation System®, för lägsta möjliga 
energiförbrukning. Produkterna uppfyller den strikta 
energistandarden från California Energy Commission 
(CEC). 
Energiförbrukningen beror på var i landet man bor 
och på hur länge och ofta man badar samt vilken 
spabadsmodell man valt. Snittförbrukningen för 
ett medlestort spabad uppgår normalt sett till c:a 
250 kWh per månad, givet ett bad ett par gånger i 
veckan med en badtemperatur på 38 grader, samt en 
årsmedeltemperatur utomhus på 7 grader.
Spabadet har full isolering på de tre sidor som inte 
har el och pumpar, dvs att isoleringen bygger hela 
vägen ut till sidostyckena. Den mindre bottendelen 
av spabadet har en hårdare packad isolering som 
bygger cirka 5 cm mot bottenramen. Vid frontsidan, 
där styrning och pumparna är monterade, är 
det en isoleringsuppbyggnad och även en yttre 
isoleringsskiva.

Clarity
Clarity-serien har en klassisk, stilren design och 
erbjuder många olika modeller för 1-9 badande 
personer, beroende på önskemål. Serien är mycket 
populär till följd av dess konkurrenskraftiga pris. 
Läs mer på sidorna 16-20

Healthy Living
Healthy Living-serien har en modern design, separat 
cirkulationspump samt ställbara jets för individuellt 
anpassad massagestyrka för olika säten. Healthy 
Living Serien erbjuder en behaglig och djupverkande 
massage. Läs mer på sidorna 21-24

Twilight
Den flerfaldigt prisbelönta och mycket populära 
Twilight-serien har en tilltalande design, Orion Light 
System belysning och djupverkande massage 
med unik Master Blaster™ fotmassagesystem, 
StressRelief™ och högeffektiv nack- och axelmassage. 
Läs mer på sidorna 25-27

Michael Phelps Legend
Michael Phelps Legend-serien har en unik design med 
Xtreme Therapy Seat som ger dig en komplett tera-
peutisk behandling av nedre delen av ryggen, höften 
och benen. Legend-serien har fokus på djupverkande 
hydroterapeutisk massage med Master Blaster™ fot-
massagesystem, StressRelief™ högeffektiv nack- och 
axelmassage och upp till 72 jets på en specifik modell, 
för dig som vill ha den ultimata spabadsupplevelsen. 
Läs mer på sidorna 28-31

H2X Swimspa
H2X-serien är den perfekta lösningen för dig 
som söker en kostnadseffektiv kombination av 
avslappning, träning och simning. Det plana golvet 
ger dig fritt utrymme för träning eller lek och de 
ergonomiskt utformade sittplatserna erbjuder en oas 
för avslappning med skön terapeutisk massage.  
Läs mer på sidorna 32-33

Michael Phelps Swimspa
Ett swimspa är den perfekta kombinationen av 
swimmingpool och spabad, där du kan simma och 
fitnessträna, bada tillsammans med barnen och 
samtidigt njuta av en härligt, avslappande massage – 
365 dagar om året. Ett swimspa inomhus eller utomhus 
kan snabbt bli den naturliga samlingsplatsen för familj 
och vänner och en skapa en plats för nyttig motion, 
glädje och njutning. Läs mer på sidorna 34-37

Ellips Pool erbjuder fyra spabadsserier och två swimspaserier från välrenommerade Master Spas. 
Samtliga spabad är premiumspabad med fokus på genomgående hög kvalitet, modern design 
och prestanda i världsklass när det gäller skal, kabinett, isolering, elektronik, pumpar, jets och 
vattenreningssystem. Spabadsserierna skiljer sig främst åt vad gäller design och att den djupverkande 
massagen har varierande utformning.

Spabadsmodeller
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Vi på Ellips Pool är stolta över att vara generalagent i Sverige för Master 
Spas i USA, som  är en av världens största och mest prisbelönta tillver-
kare av spabad och världens största tillverkare av swimspa. Under de 
senaste 36 åren har Master Spas som teknikledande premiumtillverkare 
av spabad och swimspa introducerat många patenterade innovationer 
med fokus på hög kvalitet, design och djupverkande hydroterapeutisk 
massage. 

Miljövänlig tillverkning
Miljöcertifierad modern fabrik i Fort Wayne, Indiana, 
USA Master Spas med huvudkontor i Fort Wayne, 
Indiana, i nordöstra USA grundades 1978, då under 
firmanamnet Fort Wayne Pools, som sedan namn-
ändrades till Master Spas 1996. Master Spas har en 
modern produktionsanläggning på 23 000 kvm med 
ett två hektars stort distributionscenter. Master Spas 
använder i stor utsträckning återvunnet material och 
HFC-fri isolering i alla sina spabad.

Låg energiförbrukning
Tack var hög verkningsgrad på maskinutrustning-
en och extremt effektiv skumisolering uppfyller man 
Californian Energy Comission Standards hårda krav 
på energiförbrukning. 

Ergonomiskt utformade sitt- och 
liggplatser
Alla sitt och liggplatser i Master Spas spabad och 
swimspa är ergonomiskt utformade med sofisti-
kerad teknik för optimal komfort för stora och små.

Terapeutiskt utformade munstycken 
för hela kroppen
Master Spas patenterade system för biomagnetisk 
terapi – Master Force®, ger en extra dimension till 
upplevelsen och en energikick för kroppen.

Unik vattenrening
Det patenterate reningssystemet Eco Pur® med mi-
neralfilter som ger ett fräscht, absolut kristallklart 
vatten finns i alla produkter från Master Spas. Den 
automatiska ozonreningen minskar behovet av klor 
och ger ett badvatten som är vänligare mot kroppen.

Prisbelönt
Master Spas har vunnit en lång rad priser för 
sin höga kvalitet, innovativt tänkande och etiskt 
beteende.

Säkerhet och kvalitet
Alla spabad och swimspa genomgår en 100-punkts 
test där bland annat varje spabad fylls med vatten 
och testkörs i 24 timmar innan det lämnar fabriken. 
Inget annat företag i branschen har ett lika rigoröst 
kontrollprogram. 

Enkelt användning och underhåll
Högkvalitetsplast i skal och kar ger spabaden lång 
livslängd och enkelt underhåll. All maskinutrustning 
finns lätt åtkomlig utifrån via en enda panel på ska-
let. Användarvänliga reglage för automatisk tempe-
ratur och cirkulation.

Medlem i IHTA (International Hot Tub 
Association)
Branschorganisation där bara de leverantörer som 
uppfyller de högsta kraven på säkerhet och hållbar-
het erbjuds medlemskap.

Tillverkat i USA
USA har en lång tradition och unik kompetens när 
det gäller spabad  och all den erfarenheten finns in-
byggd i produkterna från Master Spas, som har 36 
års erfarenhet i branschen. Många aktörer på mark-
naden har sina produktionsanläggningar utspridda 
i världen medan Master Spas har hela sin verksam-
het samlad i Fort Wayne med full kontroll på allt från 
produktion till distribution. 

GODA SKÄL ATT 
VÄLJA MASTER SPAS
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DESIGN&kvalitet
i världsklass. Du ser skillnad.
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Clarity-serien innehåller exklusivt designade premiumspabad som 
levererar en djupverkande hydroterapeutisk massage, avslappning och 
en härlig spabadsupplevelse till ett konkurrenskraftigt pris. Clarity-serien 
har en klassisk, stilren design och erbjuder många olika modeller för 1-9 
badande personer, beroende på önskemål.

CLARITY
Hög prestanda till lågt pris

• Ergonomiskt utformade sitt- och liggsäten för djup-
verkande hydroterapeutisk massage av hela kroppen, 
inklusive nacke, rygg, armar, ben och fötter. 

• Rostfria jets med 1-2 pumpar som standard beroende på 
modell. 

• Programmerbar LED belysning längs med vattenlinje på 
modellerna CLS 738, CLS 738L, CLS 855, CLS 855L, CLS 
1055 och colourscape LED belysning med olika färger i 
sittbrunn för modellerna CLS 360, CLS 415, CLS 524, CLS 
730, CLS 730L.

• Patenterat Eco Pur™ filtreringssystem som håller vattnet 
kristallklart. 

• Patenterat MasterForce™ biomagnetisk terapisystem 
för nacke och rygg. 

• Icynene Insulation System®, är ett isoleringssystem för 
lägsta möjliga energiförbrukning och som uppfyller den 
strikta energistandarden från California Energy Com-
mission (CEC). 

• Tillval; integrerad ljudanläggning finns som tillval.

16



Storsäljare!

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:

6 (varav 1 liggplats)
213 x 213 x 91 cm
318 kg
1306 liter
2
38
Ingår
Ingår

CLS 738 L

Njut av ett helande spabad! 
I Clarity 738 L finner du allt du be-
höver. Sex massageplatser, varav en 
liggplats. Integrerad nack- och axel-
massage för bästa avkoppling. 86 400 kr

17
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Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:

I Clarity 524 kan tre personer 
drömma sig bort från vardagen. 
Slå dig ner i en av de två fåtöljer-
na eller sträck ut i liggdelen och 
lyssna till ljudet av det porlande 
vattenfallet. 

3
167 x 214 x 81 cm
234 kg
814 liter
1
30
Ingår
Tillval

94 700 kr
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Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Ozonator:

2
127 x 216 x 74 cm
193 kg
568 liter
1
15
Tillval

CLS 415

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Ozonator:

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Ozonator:

7
214 x 214 x 91 cm
286 kg
1363 liter
1
30
Tillval

6 (varav 1 liggplats)
214 x 214 x 91 cm
299 kg
1306 liter
1
30
Tillval

CLS 730

CLS 730 L

Clarity 415 inbjuder till avkopplande och 
njutbara timmar för två personer. Med totalt 
femton jets och två fåtöljer med ryggmassage 
är detta det perfekta spabadet för den lilla 
familjen.

Detta är den klassiska ingångsmodellen 
till spabadsvärlden. I Clarity 730 finns sex 
nedsänkta fåtöljer samt en upphöjd plats 
till minstingen i familjen. 30 jetstrålar ger 
alla massage samtidigt.  

Köp ett Clarity 730L och frigör energi. Känn 
hur drygt 1300 liter perfekt tempererat 
vatten omsluter dig och din familj. Njut av 
en lugn stund som gör under för både kropp 
och själ.

88 400 kr

101 000 kr

101 000 kr
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Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:

7
214 x 214 x 91 cm
304 kg
1363 liter
2
38
Ingår
Ingår

7
239 x 239 x 91 cm
352 kg
1363 liter
2
55
Ingår
Ingår

6 (varav 1 liggplats)
239 x 239 x 91 cm
340 kg
1609 liter
2
55
Ingår
Ingår

9
239 x 305  x 99 cm
440 kg
2347 liter
2
55
Ingår
Ingår

CLS 738

CLS 855

CLS 855 L

CLS 1055

I Clarity 738 finns det gott om plats för 
avkoppling. 38 jetstrålar ökar cirkulationen 
och gör gott för hälsan för upp till sju 
personer. 

Här snackar vi rekreation! Med ett Clarity 
855 spabad blir livet enkelt. Bjud in 
hela familjen till en härlig stund i totalt 
avslappnande miljö.  

Nu kan du få massage varje dag. Dina nära 
och kära också! Clarity 855L har med sina 
55 jets och programmerbara LED-belysning 
möjlighet att ge dig en djupverkande 
massage OCH ljusterapi! 

Alla kommer att minnas upplevelsen! Luta 
dig tillbaka i en av åtta fåtöljer, unna dig en 
härlig ryggmassage, lyssna till ljudet av 
porlande vatten, slut ögonen och njut.

107 400 kr

120 000 kr

120 000 kr

164 300 kr
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HEALTHY LIVING
Investering i din hälsa

Healthy Living-serien innehåller exklusivt designade premiumspabad 
som levererar en djupverkande hydroterapeutisk massage, avslappning 
och en härlig spabadsupplevelse.  Healthy Living-serien har en modern 
design, separat cirkulationspump samt ställbara jets för individuellt 
anpassad massagestyrka för olika säten. Healthy Living-serien erbjuder 
djupverkande massage.

• Ergonomiskt utformade sitt- och liggsäten för djup-
verkande hydroterapeutisk massage av hela kroppen, 
inklusive nacke, rygg, armar, ben och fötter.

• Ställbara, rostfria jets som kan anpassas med mellan 
10-100% i styrka för olika säten. 2 pumpar som standard 
för samtliga modeller.

• Programmerbar LED belysning längs med vattenlinje.
• Separat vibrationsdämpad cirkulationspump med        

reningscykler för optimal och energisparande rening. 

• Patenterat Eco Pur™ filtreringssystem som håller vattnet 
kristallklart. 

• Patenterat MasterForce™ biomagnetisk terapisystem 
för nacke och rygg.

• Icynene Insulation System®, är ett isoleringssystem för 
lägsta möjliga energiförbrukning och som uppfyller den 
strikta energistandarden från California Energy Com-
mission (CEC). 

• Tillval; integrerad ljudanläggning finns som tillval.
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HL 7

Känn massagens mirakel i Healthy Liv-
ing 7. Här pratar vi extrem hydroterapi! 
Ergonomiska säten omsluter dig med 
en behaglig känsla och 42 jetstrålar 
ger dig och dina vänner ny energi. 

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:

5 (varav 1 liggplats)
214 x 214 x 94 cm
342 kg
1363 liter
2
42
Ingår
Ingår

Ku dfavorit!

HEALTHY
LIVING

Visning i Luleå

126 300 kr
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HL 7.5

Med en Healthy Living 7.5 blir 
spaupplevelsen total. Spabadet 
utstrålar kvalitet och hela 42 kraft-
fulla massagestrålar tar hand om 
upp till sju badgäster. Hoppa i och 
njut!

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:

7
214 x 214 x 94 cm
356 kg
1401 liter
2
42
Ingår
Ingår

LIVING

Visning i Upplands Väsby

126 300 kr
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Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall: 
Ozonator:

6 (varav 1 liggplats)
239 x 239 x 94 cm
365 kg
1666 liter
2
50
Ingår
Ingår

7
239 x 239 x 94 cm
379 kg
1703 liter
2
50
Ingår
Ingår

HL 8

HL 8.5

Ta fram badkläderna och upplev det ulti-
mata spabadet. Healthy Living 8.5 inbjuder 
på grund av sin storlek till socialt umgänge. 
Till och med grannarna får plats!

Känn hur drygt 1600 liter vatten omsluter 
dig. Koppla av och njut av 50 jets som ger 
nytt liv till både kropp och själ! Vill du så 
bjuder du in fem andra.

145 300 kr

145 300 kr
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TWILIGHT
Massage i världsklass

Twilight-serien innehåller exklusivt designade premiumspabad som 
levererar en djupverkande hydroterapeutisk massage, avslappning 
och en härlig spabadsupplevelse.  Twilight-serien har en tilltalande 
design, Orion Light System belysning, och djupverkande massage 
med unik Master Blaster fotmassagesystem och högeffektiv nack-
massage, som är mer kraftfull jämfört med konkurrerande spabad i 
denna prisklass.

• Ergonomiskt utformade sitt- och liggsäten för djup-
verkande hydroterapeutisk massage av hela kroppen, 
inklusive nacke, rygg, armar, ben och fötter.

• Ställbara, rostfria jets som kan anpassas med mellan 
10-100% i styrka för olika säten. 1-3 pumpar som 
standard beroende på modell.

• Master Blaster™ fotmassagesystem med 14 individu-
ella små, kraftfulla jets. Vissa modeller har två Master 
Blasters vilket ger totalt 28 extra små, kraftfulla jets 
enbart för fötterna.

• Högeffektiv nackmassage med jets som strålar ner 
mot nacke och skuldror för maximal avslappning.

• Orion Light System med programmerbar LED be-
lysning längs med vattenlinje, i vred, sittbrunn och 
vattenfall, där man kan välja färg eller färgspel med 
en knapptryckning på kontrollpanelen.

• Separat vibrationsdämpad cirkulationspump med 
reningscykler för optimal och energisparande rening. 

• Patenterat Eco Pur™ filtreringssystem som håller 
vattnet kristallklart. 

• Patenterat MasterForce™ biomagnetisk terapisystem 
för nacke och rygg.

• Icynene Insulation System®, är ett isoleringssys-
tem för lägsta möjliga energiförbrukning och som 
uppfyller den strikta energistandarden från California 
Energy Commission (CEC). 

• Tillval; integrerad ljudanläggning, rostfri ram och 
Afterglow jet package med belysning i olika färger 
genom jetsen.
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TWILIGHT 7.2

Hoppa ner i drygt 1500 liter vatten 
och njut i Twilight 7.2. Den ergonomis-
ka designen och det liggande sätet 
med hydroterapeutiska jets ger dig 
en helkroppsmassage. Känn stressen 
försvinna!

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Master blasters:
Vattenfall:
Ozonator:

5-6 (varav 1 liggplats)
213 x 213 x 97 cm
342 kg
1552 liter
2
36
2
Ingår
Ingår

Visning i Upplands Väsby

Ku dfavorit!
128 600 kr
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Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Master blasters:
Vattenfall:
Ozonator:

Antal platser: 
Mått :
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Master blasters:
Vattenfall:
Ozonator:

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Master blasters:
Vattenfall:
Ozonator:

6-7
213 x 213 x 97 cm
356 kg
1647 liter
2
36
2
Ingår
Ingår

6 (varav 1 liggplats)
239 x 239 x 97 cm
365 kg
1836 liter
3
50
2
Ingår
Ingår

7
239 x 239 x 97 cm
365 kg
1931 liter
3
53
2
Ingår
Ingår

TWILIGHT 7.25

TWILIGHT 8.3

TWILIGHT 8.35

Visning i Upplands Väsby

Visning i Luleå

Här är spabadet som är idealiskt för 
en familjekväll eller en kväll med goda 
vänner. Badet rymmer upp till sju personer. 
36 jetstrålar, två Master Blasters, Master 
Spas patenterade fotmassagesystem, och 
skiftande ljus gör att den trista vardagen 
snabbt försvinner. 

Här ger vi er lyx och komfort! Twilight 8.3 
har hela 50 jets och tre upplysta vattenfall. 
I det liggande sätet kan du belöna dina lår 
med extra massage. Självklart får fötterna 
också sig en omgång i en av badets två 
Master Blasters, Master Spas patenterade 
fotmassagesystem. 

Med Twilight 8.35 behöver man knappast 
en semester. I vart fall ingen som sträcker 
sig längre bort en till trädgården. Upp till sju 
personer kan samtidigt drömma sig bort till 
ljudet av porlande vatten och känslan av 53 
kraftfulla massagestrålar. 

164 300 kr

183 300 kr

183 300 kr
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Michael Phelps 
Den ultimata spabadsupplevelsen

LEGEND

Legend-serien innehåller exklusivt designade premiumspabad som 
levererar en djupverkande hydroterapeutisk massage, avslappning 
och en härlig spabadsupplevelse. Legend-serien har en unik design 
med Xtreme Therapy Seat som ger dig en komplett terapeutisk 
behandling av nedre delen av ryggen, höften och benen. Legend-serien 
har fokus på djupverkande hydroterapeutisk massage med Master 
Blasterfotmassagesystem, effektiv nackmassage och upp till 109 jets på 
en specifik modell, för dig som vill ha den ultimata spabadsupplevelsen.

• Ergonomiskt utformade sitt- och liggsäten för djup-
verkande hydroterapeutisk massage av hela kroppen, 
inklusive nacke, rygg, armar, ben och fötter.

• Xtreme Therapy Seat ger en komplett terapeutisk be-
handling av nedre delen av ryggen, höften och benen.

• Unik utformning och design av Legend-serien med fo-
kus på djupverkande hydroterapeutisk massage med 
upp till 109 jets på en modell.

• Ställbara, rostfria jets som kan anpassas med mellan 
10-100% i styrka för olika säten. 4-5 pumpar som stan-
dard beroende på modell.

• Unik Master Blaster™ fotmassagesystem med 14 extra 
individuella jets. Samtliga har två Master Blasters 
vilket ger totalt 28 extra, individuella jets enbart för 
fötterna.

• Högeffektiv nackmassagesystem med jets som strålar 
ner mot nacke och skuldror för maximal avslappning.

• Orion Light System med programmerbar LED be-
lysning längs med vattenlinje, i vred, sittbrunn och 
vattenfall, där man kan välja färg eller färgspel med en 
knapptryckning på kontrollpanelen.

• Rostfri stålram som standard.
• Separat cirkulationspump (24-timmars) för minskat 

vibrationsljud.
• Patenterat Eco Pur™ filtreringssystem som håller vatt-

net kristallklart. 
• Patenterat MasterForce™ biomagnetisk terapisystem 

för nacke och rygg.
• Icynene Insulation System®, är ett isoleringssystem för 

lägsta möjliga energiförbrukning och som uppfyller 
den strikta energistandarden från California Energy 
Commission (CEC).

• Tillval; integrerad ljudanläggning.
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DESIGN&kvalitet
i världsklass. Du ser skillnad.
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MPL 800

Med 70 kraftfulla jetstrålar, StressRelief™ 
nack- och axel¬massage samt Master 
Blaster™ fotmassagesystem, ger MPL 800 
en fantastisk spaupplevelse för upp till sex 
personer. Alla jets är ställbara och rostfria, 
separat cirkulationspump, Master Pure vat-
tenreningssystem och Orion Light system. 
Optimal njutning för hela familjen!

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Master blasters:
Vattenfall:
Ozonator:
UV-renare:

5-6 (varav 1 liggplats)
239 x 239 x 97 cm
379 kg
1571 liter
4
70
2
Ingår
Ingår
Ingår

Visning i Upplands Väsby & Luleå

198 400 kr
Bästa köp!
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Antal platser: 
Mått :
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Master blasters:
Ozonator:
UV-renare:

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Master blasters:
Ozonator:
UV-renare:

7-8 (varav 1 liggplats)
274 x 239 x 99 cm
435 kg
2006 liter
4
72
2
Ingår
Ingår

4-5 (varav 1 liggplats)
214 x 214 x 97 cm
356 kg
1344 liter
4
62
2
Ingår
Ingår

MPL 900

MPL 700

En av Master Spas storsäljare! MPL 700 
kombinerar modern design med den senaste 
teknologin. Via dokningsstationen kan du 
njuta av din favoritmusik och koppla av 
med en härlig djupverkande massage med 
StressRelief™ nack- och axelmassage samt 
Master Blaster™, Master Spas patenterade 
fotmassage-system. Alla jets är ställbara 
och rostfria, separat cirkulationspump, 
Master Pure vattenreningssystem och Orion 
Light system.

Här har vi spabadet för den stora familjen. 
MPL 900 är laddad med den bästa te-
knologin inklusive StressRelief™ nack- och 
axelmassage samt Master Blaster™, Mas-
ter Spas patenterade fotmassagesystem. 
Massor med kraft från 72 jetstrålar ger 
en underbar hydraterapeutisk massage. 
Alla jets är ställbara och rostfria, separat 
cirkulationspump, Master Pure vattenren-
ingssystem och Orion Light system. Och 
det bästa är att alla får plats!

189 600 kr

246 500 kr
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Antal platser: 
Mått :
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Master blasters:
Vattenfall:
Ozonator:
UV-renare:

Antal platser: 
Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Master blasters:
Vattenfall:
Ozonator:
UV-renare:

7-8 (varav 1 liggplats)
274 x 239 x 99 cm
435 kg
2006 liter
4
72
2
Ingår
Ingår
Ingår

4-5 (varav 1 liggplats)
214 x 214 x 97 cm
356 kg
1344 liter
4
62
2
Ingår
Ingår
Ingår

MPL 900

MPL 700

En av Master Spas storsäljare! MPL 700 
kombinerar modern design med den 
senaste teknologin. Koppla av med en 
härligt djupverkande massage med 
StressRelief™ nack- och axelmassage samt 
Master Blaster™, Master Spas patenterade 
fotmassage-system. Alla jets är ställbara 
och rostfria, separat cirkulationspump, 
Master Pure vattenreningssystem och 
Orion Light system.

Här har vi spabadet för den stora famil-
jen. MPL 900 är laddad med den bästa 
teknologin inklusive StressRelief™ nack- 
och axelmassage samt Master Blaster™, 
Master Spas patenterade fotmassagesys-
tem. Massor med kraft från 72 jetstrålar ger 
en underbar hydraterapeutisk massage. 
Alla jets är ställbara och rostfria, separat 
cirkulationspump, Master Pure vattenren-
ingssystem och Orion Light system. Och 
det bästa är att alla får plats!

189 600 kr

246 500 kr
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H2X SWIMSPA
Premiumswimspa till låg kostnad

H2X-serien är den perfekta lösningen för dig som söker en kostnads-
effektiv kombination av avslappning, träning och simning. Det plana 
golvet ger dig fritt utrymme för träning eller lek och de ergonomiskt 
utformade sittplatserna erbjuder en oas för avslappning med skön 
terapeutisk massage. Materialen och ytskikten är utformade för lång 
livslängd och minimalt underhåll.  

• Ergonomiskt utformade sittplatser för djupverkande 
hydroterapeutisk massage av hela kroppen, inklusive 
nacke, rygg, armar, ben och fötter.

• Ställbara, rostfria jets som kan anpassas med mellan 
10-100% i styrka för olika säten. 2-4 pumpar som 
standard beroende på modell.

• Högeffektiv nackmassage med jets som strålar ner 
mot nacke och skuldror för maximal avslappning.

• Separat vibrationsdämpad cirkulationspump med 
reningscykler för optimal och energisparande rening. 

• Patenterat Eco Pur™ filtreringssystem som håller 
vattnet kristallklart. 

• Patenterat MasterForce™ biomagnetisk terapisystem 
för nacke och rygg.

• Icynene Insulation System®, är ett isoleringssys-
tem för lägsta möjliga energiförbrukning och som 
uppfyller den strikta energistandarden från California 
Energy Commission (CEC). 

• Tillval; integrerad ljudanläggning, rostfri ram och 
Afterglow jet package med belysning i olika färger 
genom jetsen.



33

Mått :
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:
UV-renare:

Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:
UV-renare:

457 x 239 x 152 cm
1383 kg
7173 liter
2
43
Ingår
Ingår
Ingår

366 x 239 x 130 cm
735 kg
4713 liter
2
54
Ingår
Ingår
Ingår

H2X Trainer 15D

H2X Trainer 12

TRAINER 12 levereras med hydrofitness-
utrustning  för stärkande vattenträning och 
exklusiva sittplatser med avslappnande 
hydroterapi för hela kroppen. 

TRAINER 15D är den djupaste modellen 
i H2X-serien och ger en stor yta med ökat 
djup som är perfekt för konditionsträning, 
vattenmotion, och lek. Med VIP-teknologin 
har vi ökat jetprestandan med 45% jämfört 
med andra standardswimpsa.

289 900 kr

349 900 kr

Finns även med höjd 130 cm.

Världsledande på Swimspa 
sedan 1978.



Michael Phelps 
För träning och njutning

SWIMSPA

Ett swimspa är den perfekta kombinationen av swimmingpool och 
spabad, där du kan simma och fitnessträna, bada tillsammans med 
barnen och samtidigt njuta av en härligt, avslappande massage - 365 
dagar om året. Ett swimspa inomhus eller utomhus kan snabbt bli den 
naturliga samlingsplatsen för familj och vänner och skapa en plats för 
nyttig motion, glädje och njutning. 
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Hoppa i och låt musklerna arbeta 
i stark motström i MP Momentum 
deep som är extra djup. Belöna dig 
sedan i spadelen där du kan luta dig 
tillbaka och njuta av en djupverkande 
ryggmassage. Fötterna får också en 
omgång av Master Spas patenterade 
MasterBlaster. 

MP MOMENTUM DEEP

Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Master blasters:
Vattenfall:
Ozonator:
UV-renare:

587 x 239 x 153 cm
1315 kg
8592 liter
3
45
2
Ingår
Ingår
Ingår

Världe  s bästa 

jetswim!

569 100 kr

Finns även med höjd 130 cm.
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MP MOMENTUM

36



Mått :
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:
UV-renare:

Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:
UV-renare:

Mått:
Torrvikt:
Vattenvolym:
Antal pumpar:
Antal jets:
Vattenfall:
Ozonator:
UV-renare:

546 x 239 x 153 cm
1470 kg
9464 liter
2
39
Ingår
Ingår
Ingår

511 x 239 x 130 cm
1225 kg
7287 liter
2
41
Ingår
Ingår
Ingår

442 x 239 x 130 cm
1116 kg
5773 liter
2
51
Ingår
Ingår
Ingår

MP SIGNATURE

MP FORCE

MP IMPACT

MP Impact är en upplevelse för hela familjen 
och perfekt när du vill träna utan att behöva 
ta dig till gymmet. Hoppa i och ta ett 
simpass, stäng av motströmmen och låt 
barnen leka i pooldelen medan dina muskler 
slappnar av i spadelen!

Extra djupt och rymligt swimspa designad 
för eliten, perfekt för både fysisk och men-
tal träning. Simma och låt sedan musklerna 
koppla av i den hydroterapeutiska spadelen. 

Detta är swimspat för simträning och avslapp-
ning. Se simmaren i familjen genomgå ett 
träningspass, luta dig själv tillbaka, koppla av 
och njut av en härlig massage.

Vi har även andra modeller av swimspas, 
kontakta oss på Ellips Pool för mer information.

442 600 kr

543 800 kr

502 000 kr

Finns även med höjd 153 cm.
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Tillval och tillbehör till spabad
Vi lagerför många modeller i kombinationen Sterling Silver skal (insida) och Portabello 
kabinett (utsida). Det finns ett antal färgval för både skal och kabinett som kan beställas 
utan extra kostnad, dessa har dock lite längre leveranstid. Samtliga skal, kabinett och lock 
är av högsta kvalitet. Alla kabinett är tillverkade av  UV-resistent material och är anpassade 
för nordiska klimatförhållanden. Isolerat lock ingår i samtliga modeller.

* Standardfärg. Övriga färger kan beställas utan extra kostnad.

Skal (insida)

Kabinett (utsida)

Oceanwave Opal

Portabello*

Sterling Silver*

Desert

Midnight Canyon

Granite

Tuscan Sun

Black

Cameo Winter Solstice

White Pearl

Espresso

Storm Clouds

Walnut Grove

Sierra

Driftwood

Silk
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Övriga tillval

Deluxe Fusion - Integrerad ljudanläggning med Bluetooth, inbyggda högtalare, vat-tentålig fjärrkontroll, dockningsstation samt FM-radio. 

8 970 kr

After Glow (LED-upplysta jets) per spabad.

8 750 kr

Fler tillval
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Blaster städrobot (uppladdningsbar)
Med Blastern städar du spabadet på nolltid. Sand 
och andra föroreningar sugs upp i filterpåsen som 
du enkelt tömmer efteråt.  

3 600 SEK

Locklyftar 
Locklyftar som tar liten plats och är enkla att manövrera. Finns i tre modeller 
- Bästsäljaren Covermate I, Covermate II för dig som vill se så lite som möjligt 
av lyften och Covermate III som tar minst plats om det är trångt runt spaba-
det.

Covermate I Master Covermate II Understyle         Covermate III Exclusive

2 870 SEK  3 870 SEK         5 370 SEK

Teleskopstång
Mått: 260-480cm 

385 SEK

Handi Step trappa
Espesso

2 050 SEK

Handi Step trappa
Portabello

2 050 SEK

PoolMate, flytande poolbar 
som håller drycken kall eller varm 
i sommar.

Färg: Svart eller Blå

750 SEK 

Flytande och vattentät trådlös högtalare 
med basstation som kopplas till mp3-spelare 
eller dator. Släng högtalaren i poolen och 
lyssna på de bästa låtarna när du badar. 
Batteri AA (ingår ej). 

1 149 SEK

Solvärmedusch 
SD-11, 110mm, 
20 L, Plast

2 219 SEK 
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Snabbverkande klor (chockklor) 1kg
Granulat som löser sig snabbt i vattnet och används 
när man önskar snabb effekt. Kalciumhypoklorit 70%. 

139 SEK

pH höjande medel 1kg

89 SEK
pH sänkande medel 1,5kg

99 SEK

Autocheck
Elektronisk utrustning för fotometrisk mätning av klor, 
pH och cyanursyra. Autocheck mäter enkelt och med 
stor noggrannhet vattnets klor- (fritt och totalt), pH- och 
cyanursyrainnehåll fotometriskt. Värden visas digitalt. 
Mätområden: Klor 0,05-6,0 mg/l, pH 6,5-8,4, Cyanursyra 
1-80 mg/l. 

2 595 SEK

Teststrips för fritt klor, pH samt alkalinitet
Detta testset är mycket enkelt att använda. Doppa ner 
en testremsa i poolvattnet och läs sedan av mot en 
färgskala. 50 testremsor per förpackning.

139 SEK

Testset med tabletter som indikatorer, TST-100

180 SEK

Indikatortabletter till testset 
TST-100 ( ark om 10st tabletter)

Testtabletter DPD 1 för kontroll av fritt klor         30 SEK  

Testtabletter för kontroll av  pH-värdet          30 SEK
Testtabletter DPD 3 för kontroll av totalt klor    30 SEK

Poolkemikalier

Vi har filter i lager till de flesta 
modeller, hör av dig till oss för 
filter till just din pool.
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Finansiering
Om du vill sprida ut kostnaden för din nya pool så finns 
det möjlighet till delbetalning eller räntefri finansiering. 
Vi samarbetar med Handelsbanken Finans och kan ta 
fram en lösning som passar dig. Kontakta oss för mer 

information.

i samarbete med
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TELEFONTIDER
Våra telefontider är:
Måndag till torsdag kl 08.00-17.00.  
Fredag kl. 08.00-15.00.

BETALNINGSVILLKOR
Alla varor expedieras mot postförskott d.v.s. 
efterkrav (kontant betalning vid leveransen). 
Ingen handpenning vid beställning förut-
om när det gäller enstaka produkter som 
måste specialbeställas. Full betalning med 
postväxel vid leverans. 

FRAKTPRISER
Fraktkostnad tillkommer. Vid vissa leveran-
ser kan transportören behöva hjälp med 
lossning, alternativt pristillägg för kranbil. 
Köparen tillhandahåller då lossningshjälp 
och eventuella kostnader för lossning. Inga 
andra avgifter tillkommer. Leveranser sker 
i huvudsak med DHL, Posten och LH Trans-
port.

PRISER 
Priserna i den här katalogen gäller tills vida-
re, dock längst till 2015-06-30. Moms (25,00 
%) är inräknad i alla priser. Om momsen änd-
ras, justeras våra priser motsvarande.

UPPSÄTTNING OCH MONTERING
Montage ingår ej i leveransen. Köparen ombe-
sörjer inkoppling av el till spabadet.

FÖRBEHÅLL
Vi förbehåller oss rätten att ändra i kon-
struktioner, dimensioner och beteckningar 
i denna katalog. Vi reserverar oss för even-
tuella tryck- och sättningsfel. Vid garantire-
paration/service av spabad står kunden för 
demontage av trall etc eller för lyft av spa-
bad om detta skulle krävas. Det åligger kund 
att se till att en tekniker har lätt åtkomst till 
spabadet för att kunna genomföra nödvän-
dig service. Restnoteringar och delleveranser 
kan förekomma i undantagsfall.

Försäljningsvillkor 
som tål att jämföras. 
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Montering
Spabaden levereras kompletta och du behöver 
bara fylla på vatten och ansluta strömförsörjning-
en så är de badklara. 

Support
I leveransen från Ellips Pool ingår detaljerade 
skötselanvisningar. Om du följer anvisningarna 
så kommer ditt spabad och all kringutrustning att 
må bra. På vår webb kan du dessutom få många 
tips och råd om poolvatten och annat som rör din 
badanläggning. Du kan alltid kontakta oss om du 
undrar över något, vi finns till hands för att hjälpa 
dig. Ända in i ”pool-kaklet”.
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Showroom och fabrik

Midgårdsvägen 3 

973 34 Luleå 

Telefon: 0920 - 23 80 50

Visningsanläggning

Skattbondevägen 18

194 54 Upplands Väsby

Telefon: 08 - 594 108 30

Om du vill titta närmare på våra spabad kan du besöka vår unika visnings-
anläggning i Upplands Väsby, som är Sveriges största i sitt slag eller vårt 
showroom och vår poolfabrik i Luleå. Upplev den utsökta designen, detalj-
kvaliteten och ta ett provdopp.

VISNINGSANLÄGGNINGAR
Välkommen till våra 

SE FILMER PÅ VÅR WEBB!
www.ellipspool.se/filmer

47







Bo Hallman
Logistik sedan 2004.

bo@ellipspool.se

Anders Öberg
Säljare & ansvarig för visningsan-

läggningen i Upplands Väsby

anders@ellipspool.se

Ellinor Persson
Poolsäljare sedan 1989.

ellinor@ellipspool.se

Michael Eriksson
Säljare & pooltekniker 

sedan 1989.

michael@ellipspool.se

Olle Wennskog
Säljare, pooltekniker & support 

sedan 1999.

olle@ellipspool.se

www.ellipspool.se

Hans Persson
Koncernchef sedan 1989 & 

poolbyggare sedan 1985.

hans@ellipspool.se

Rikstäckande montörer finns när du vill ha hjälp med att montera din nya pool

Vi är
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Ellips Pool består av hela nyckelteamet från Svenska 
Poolfabriken AB (företaget Hans Persson bildade 1989 och 
sålde 2009). Med mer än 25 års erfarenhet och mer än 
4000 nöjda poolkunder kan du tryggt lita på att din pool 
kommer att överträffa alla förväntningar.

Kaarlo Koivumaa
Maskinoperatör / konstruktör 

sedan 2004

produktion@ellipspool.se

Samir Gabrail
Maskinoperatör / konstruktör 

sedan 2004

produktion@ellipspool.se

Anki Nilimaa
Ekonomi/Administration 

sedan 2015.

ekonomi@ellipspool.se

Mats Lyngmark
Verksamhetschef sedan 2015. 

Tidigare VD på Svenska 

Poolfabriken AB.

mats@ellipspool.se

Ante Olesen
Montering, fabrik sedan 2006

produktion@ellipspool.se

0920–23 80 50

08-594 108 30
 (Visningsanläggning och butik, Upplands Väsby)

info@ellipspool.se

 (Huvudkontor och fabrik, Luleå)

RING ELLER MAILA OSS

Sven-Olov Ek
Montering, fabrik sedan 2006.

produktion@ellipspool.se

LULEÅ : Midgårdsvägen 3, 973 34 Luleå     STOCKHOLM : Skattbondevägen 18, 194 54 Upplands Väsby
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www.ellipspool.se

HUVUDKONTOR/FABRIK : 0920 - 23 80 50, Midgårdsvägen 3, 973 34 Luleå

VISNINGSANLÄGGNING/BUTIK : 08 - 594 108 30, Skattbondevägen 18, 194 54 Upplands Väsby


