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Vi har jobbat stenhårt några säsonger för att 
vässa vår organisation och våra produkter. 
Gensvaret från er kunder har varit fantastiskt 
och vi har ökat vår försäljning med 50% varje 
år de senaste tre åren.

ELLIPS 
POOL
Välkommen till

Hasse Persson, Ägare
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Det är viktigt och kul att vi växer, 
men vår starkaste drivkraft är att 
skapa nöjda kunder och bidra 
till Det Goda Livet. En pool i 
trädgården blir en oas för nära 
och kära där ni kan samlas 
för umgänge, lek och motion. 
Bläddra gärna fram till sidan 
26 och läs om vad våra kunder 
tycker. 

Under vintern har vi förberett oss 
för säsongen och anställt Johan 
och Anki. Johan är en klippa 

på att bygga maskinrum och 
kommer att arbeta med Bosse, 
som ansvarar för lager, logistik 
och support. Anki har full fokus på 
all ekonomi och administration. 
Vi är helt enkelt väl förberedda 
för att ta hand om er och kommer 
att lägga all fokus på att uppfylla 
era pooldrömmar på bästa sätt. 
Låt oss hjälpa er till Det Goda 
Livet.

Trevlig läsning!

Pool Hasse



VÅR HISTORIA
Nöjda poolkunder sedan 1989
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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

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
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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

2016

2016
2015

Ellips Pool lanserar två nya 
kompositpooler, GARBO 800 HT och 

GARBO 800 GT. Mats Lyngmark, som 
tidigare var VD för Svenska 

Poolfabriken AB, anställs 
tillsammans med Anki som sköter 

ekonomi och administration.
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För att hålla en genomgående hög kvalitet måste vi kunna kontrollera 
hela kedjan från beställning till leverans. I vår egen fabrik i Luleå, som 

drivs av Ellips Pool Produktion, kan vi se till att varje detalj verkligen 
motsvarar de höga krav som vi och framförallt våra kunder ställer. 

Tack vare nordens största lager (totalt 3000 m2) kan vi också 
säkerställa snabba och säkra leveranser av reservdelar och tillbehör.

Tillverkningi Luleå

Se filmer från vår tillverkning på www.ellipspool.se/filmer
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Sveriges största 
visningsanläggning
I Upplands Väsby har vi Sveriges största visningsanläggning 
för Swimmingpooler. Visningsanläggning har även butik för 
pooltillbehör.
 
Under våra populära ”Öppet Hus” mässor erbjuder vi 
kampanjpriser på vårt stora sortiment, det lockar många nya och 
gamla kunder från hela Sverige.
 
Våra öppettider och mässdatum varierar beroende på säsong, 
vi hänvisar till vår hemsida www.ellipspool.se för aktuella 
öppettider och mässor.
 
Om du vill besöka anläggningen övriga tider är du välkommen 
att ringa oss för mer information.
 
Välkommen till oss!
 
Telefonnummer 08-594 108 30
Skattbondevägen 18, 194 54 Upplands Väsby
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Ellips Pools
olika badmöjligheter
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Med vårt flexibla modulsystem kan vi leverera en pool som passar dina behov och 
önskemål. Stommarna tillverkas i vår egen fabrik i Luleå och vi garanterar högsta 
kvalitet och perfekt passform. Alla detaljer i våra garanterat kompletta poolpaket är 
utvalda för att hålla samma kvalitet som stommen och du kan färdigställa poolen 
utan att behöva komplettera med en enda pryl. Vi ser till att du får en smidig resa från 
första spadtaget tills du äntligen får doppa tårna i din nya pool.
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Flexibel modulpool 
med stålstomme
Vår mest flexibla och populära pooltyp som finns i tre 
modeller; Ellips ADAMS med stomme i rostfritt stål, Ellips 
EKBERG med stomme i Magnelisbehandlat stål och Ellips 
BERGMAN med stomme i galvaniserat stål. Välj dessutom 
mellan tre stomhöjder. Se sidan 58.

Betongpool 
med självbärande konstruktion
Ellips KELLY har en självbärande konstruktion vilket innebär 
att den kan byggas fristående utan motfyllning. Det 
perfekta valet till suterrängtomten. Se sidan 70.

Formgjuten pool 
Ellips GARBO har dubbla väggar och dubbel botten av 
komposit och är fylld med 30 mm tjockt värmeisolerande 
material vilket innebär låga energikostnader. Poolens 
ytbeläggning är tålig och lätt att hålla ren. Ytan är resistent 
mot både kemikalier och UV-ljus. Se sidan 78.

Vi erbjuder ett urval av de bästa Spa-baden och badtunnor 
på marknaden till mycket förmånliga priser och villkor. 
Se vår separata 48-sidiga Spa-katalog och badtunne-
broschyr. Ellips pool är generalagent för Master Spas. 

Offentliga pooler

Övriga badmöjligheter

Tack vare vårt fokus på kvalitet i varje detalj får vi leverera 
våra pool-lösningar till offentliga anläggningar, som 
har extremt höga krav när det gäller materialkvalitet, 
leveranssäkerhet och tillgång till service och reservdelar. 
Det är framförallt pooler i rostfritt stål som används i dessa 
anläggningar. Se sidan 88.

ELLIPS POOL 2016  |  INSPIRATION



Att bli med pool tillhör Det Goda Livet. Här följer några 
sidor som förhoppningsvis får dig att drömma dig bort. 
Sommar, sol, bad och livet runt poolen, god mat och dryck 
tillsammans med dem man tycker om. Vi berättar också 
om några av dem som redan har gjort drömmen till 
verklighet. Låt dig inspireras.
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Det Goda Livet
börjar här.
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Simskola
på bakgården.
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Kvalitetstid med 
barnbarnen.
Mer än bara pannkakor och nybakade bullar.
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En sommarstuga 
utan pool
är som en sommar 
utan sol.
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Borta bra 
men hemma 

bäst.

Speciellt när man har en egen pool.
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Halv åtta
hemma hos 
oss? (Vi har pool)
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Ellips ADAMS 4x6m

22
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Poolen är lika viktig för vår familj som centercourten i Wimbledon. 
Om jag gjorde om min bakgård idag så skulle jag ha kvar lite mer 
av naturtomten, stenläggningen och så klart poolen men kanske 
skippa gräset. Jag tittar på rörelsemönster under sommaren och 
ser exakt var alla rör sig… två steg ifrån, runt och oftast i POOLEN. 
Storleken är viktig att anpassa till hus och tomt, men det viktigaste 
är placeringen. Nära huset och solläget - sol, sol åter sol är ett 

måste för en långvarig njutning. Daglig skötsel är lätt och ger oftast 
inga överraskningar. Checka pH värdet är grunden till en fräsch 
och lättskött pool. Min nästa pool kommer att bli mindre men 
djupare, dyka är underskattat. Förra sommaren låg väl snittet på 
8-10 dopp per dag bara för mig. Simma lugnt!

- Anders Levén
Kock, matkreatör, programledare, författare
 
Driver egen restaurang i Nacka och gör mängder av cateringjobb alltifrån små intima 
middagar till stora bröllop.

Nyfiken på mer?  
www.andersleven.se
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"Poolen är min egen gnistrande juvel på tomten."



GRILLTIPS FRÅN 
ANDERS LEVÉN
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Poolsäsong är lika med Grillsäsong. 
Förhoppningsvis är frysen full efter en lyckad 
jaktsäsong för er som jagar. Använd allt och 
skapa dig/er själva en liten känsla av vad ni 
gillar bäst. Man behöver inte blanda älgfärsen 
med fläskfärs utan den blir ”supernice” 
som den är. Använd gärna ett metallbleck 
(plåtform) som din grillkompis. Där kan all 
efterstekning ske i lite olja för att ge en 
långsam och saftig hantering samt att allt 
kan vila där, vilket oftast ger en mörare köttbit. 
Krydda gärna en stund innan och vänta med 
att salta till precis innan grillning. Låt köttet få 
rumstemperatur innan du lägger det på grillen 
för att temperaturskillnaden inte skall bli för 
stor och förlänga grilltiden. Varma tallrikar 
skänker grillkvällen mer känsla och läckerhet. 
Marinera gärna i förväg (plastpåse är bra och 
praktiskt). Torka eller skrapa av köttet innan 
grillning för att minska risken att köttet fattar 
eld och avsluta med att pensla på mot slutet. 
Du som gillar kolgrillning kan prova indirekt 
värme och grilla under lock, men inte direkt 
ovanför glöden. Använd termometer.
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SUPER SALLAD MED SOYAGRAVAD 
SALMALAX, 4 PERS.
400 g salmalax
1 dl rökt soya
1 msk salt, 1 tsk socker, 1 tsk grovmald vitpeppar
½ gurka i tunna strimlor
1 morot i tunna strimlor
1 st ursprungsmorot vinröd
1 dl vatten, 1 tsk salt, 1msk ättika
12 blad endivesallad
12 blad hjärtsallad
6 st rädisor
20 blad spenat
1 dl wasabirom (tångkaviar)
3 st steklök delad och fördelad i små båtar 
stekt i olivolja

Salt, svartpeppar, rapsolja

Grava laxen i två dygn (salt,peppar,socker,soya), 

strimla gurka och morot och syra den i ett par timmar. 

Bygg sedan en sallad med skivad lax, rom och 

picklade grönsaker.

LEVÉNS GRILLOLJA
1 dl rapsolja
1 dl chilisås (Heinz)
2 msk sesamolja
2 vitlöksklyftor rostade och hackade
1 tsk riven lime
1 tsk havssalt
1 tsk hel spiskummin (mortlad)
Några stänk Tabasco garlic pepper sauce

GRILLAD HÖGREVSFÄRS SOM 
HAMBURGARE, 4 PERS.
600 g högrevsfärs
2 msk rapsolja
1 msk svartpeppar nymald
1 msk havssalt
Blanda, pressa ut till hamburgare och grilla
3 dl förvällda savoykål skuren i bitar
1 st äpple i tunna skivor
1 stor rödlök i skivor
1 msk tabasco vitlök
2 msk skuren yellow vaxchili inlagd
2 dl majonäs
Blanda som en sallad med majonäs som bas
salt, rapsolja,peppar
färsk timjan
8 st knapriga baconskivor
8 skivor surdegsbröd

Bygg med grillat surdegsbröd ,hamburgare, 

bacon, timjan samt sallad.
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1 st mogen mango
1 st banan
8 blad mynta
1 msk riven färsk ingefära
1 msk råsocker
2 dl färsk apelsinjuice
Mixa med is och njut

GODA SMOOTHIES, 4 PERS.
3 st morötter (juice)
1 st papaya 
10 st bladspenatblad 
½ dl chiafrön
1 dl färsk apelsinjuice
Mixa med is och njut
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Jag köpte min första pool från 
Hasse 2002 och det första som 
slog mig var vilket fantastiskt 
bemötande jag fick. Hans 
kunskap av poolbranschen och 
alla råd och tips jag fick gjorde 
mitt beslut att köpa pool från 
Hasse enkelt. Det var mer än just 
en kvalitetsprodukt jag köpte. 
Det ingick även  personlig service 
utöver det vanliga."

Kunderberättar
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- Dermot Clemenger

(Specialdesignad pool)
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berättar
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Vi köpte vår pool 2005 av Hasse från Luleå. Bestämde 

oss direkt för deras poolupplägg, vi ville ha en rejäl 

pool med kvalitet som håller. Vår pool är 4,5 x 9m 

med halvrund pooltrappa och med en poolstomme i 

rostfritt stål. Vi monterade allt själva tack vare jättebra 

instruktioner och att alla håltagningar i stommen var 

gjorda i fabriken. Poolköpet är nog det bästa vi gjort 

förutom att skaffa barn. Poolen har aldrig strulat, känns 

genomtänkt i alla detaljer. Vi hade då fyra barn, idag har 

Vi bor centralt i stan och när saknaden efter vatten-

vy blev för stor bestämde vi oss för att flytta havet till 

trädgården. Nu är det åtta år sedan vi träffade Hasse 

och hans gäng på fabriken i Luleå första gången och 

ganska snart efter det mötet bestämde vi oss för en 

Ellips ADAMS med rostfri stomme. Vi fick förtroende för 

Hasse från dag 1 och har inte haft anledning att ändra 

uppfattning under alla år med poolen, som vi byggde 

själva. Perfekt passform, enkel montering, all håltagning 

"Poolen har aldrig strulat."

"Åtta problemfria pool-år."
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vi sex stycken. Barnen och deras kompisar har i princip 

bott i poolen under sommaren, vi har dessutom haft ett 

flertal företagsfester i och vid poolen. Även vuxna måste 

ju få ha riktigt kul. Våra barn vill inte att vi ska flytta in 

närmare Ljusdals samhälle för då går de miste om 

poolen. Och varför inte, om några år kommer kanske 

våra barn med deras barn. Vilka härliga poolfester...”

Lena och Jan-Ove Estebring
(Ellips ADAMS 4,5 x 9m)

Torgny och Ann-Kristine Ring
(Ellips ADAMS 4 x 8)

gjord i fabriken och som grädde på moset – förstklassig 

support från laget på Ellips Pool under hela resan. Vi är 

helt enkelt supernöjda med vårt eget hav i trädgården, 

som är en samlingspunkt för hela vår stora familj och 

våra vänner."
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Livet är fullt av vägskäl och i vår familj kom vi till ett 

sådant när jag efter en lång och slitsam kamp slutligen 

besegrade en svår sjukdom under våren 2012. Då 

satte vi oss ner och funderade på hur vi ville leva vårt 

liv tillsammans och skapade en önskelista. En pool 

hamnade högt på den listan och vi kontaktade Hasse 

på Ellips Pool. 

Resultatet överträffade till och med våra högt ställda 

förväntningar. Det som Ellips Pool levererat är inte bara 

produkter av yppersta kvalitet utan också ett bemötande 

och en servicekänsla i världsklass. Vår poolsäsong 

startar 1:a juni och vi håller behagliga 29,5 grader i 

vattnet ända fram till sista september med hjälp av vår 

bergvärmepump. Pooltaket gör att vi kan nyttja poolen 

oavsett väder, spara en massa energi och framförallt 

slippa skräp och löv i poolen. Vi är 110 % nöjda med vår 

pool, som blev precis den oas och samlingspunkt som 

vi hoppades."

"Vi är 110% nöjda med vår pool."
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Jimmy och Ann Kjellgren
(Ellips ADAMS 4 x 8m med pooltak)
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där vi umgås med grannar, släkt och vänner. Våra fem 

barnbarn leker i poolen från morgon till kväll och jag och 

frugan startar vår Jetswim och kör ett rejält träningspass 

varje dag. Poolvärmepumpen och den automatiska 

reningsanläggningen gör att vi har behagligt varmt och 

kristallklart vatten hela säsongen. Tack vare pooltaket 

förlänger vi säsongen och kan bada oavsett väder. 

Hela anläggningen är en klockren investering och vi kan 

knappt bärga oss inför nästa poolsommar."

Poolen är en fantastisk tillgång där vi spenderar stora 

delar av vår fritid under säsongen som sträcker sig från 

maj till september. För några år sedan stod valet mellan 

att skaffa ett fritidshus eller bygga en pool och vi ångrar 

inte en sekund att vi valde det senare. Vi bestämde 

oss för en välisolerad betongpool, som vi kunde bygga 

själva och hittade ett företag med egen tillverkning i 

Luleå – Ellips Pool. Det engagemang och den support 

Redan för tio år sedan började vi fundera på pool, 

men det var först våren 2014 som vi gjorde slag i saken 

och byggde en. Vi kollade runt lite i pooldjungeln och 

pratade med vänner och bekanta innan vi bestämde 

oss för Ellips Pool som leverantör, dels för att de har 

egen fabrik i Luleå och dels för att många talade väl om 

dem. Ett val som vi aldrig ångrat. Från första kontakten 

visade Ellips Pool att de är en pålitlig leverantör 

med väldigt hög servicenivå och högsta kvalitet på 

produkterna. Vår pool har blivit en naturlig mötesplats 

”En social succé”

"Stuga blev pool!"

Leif och Yvonne Nordström
(Ellips Kelly 4 x 8,5m med pooltak och Jetswim)

Jimmie och Lotta Berglund
(Ellips Kelly 4 x 8m med pooltak och Jetswim)

som Hasse och hans gäng visade upp gjorde valet lätt. 

Sedan visade det sig också att grejerna de levererar 

håller världsklass. Poolen, pooltaket, cirkulations- och 

värmesystemet ger oss ett bekymmersfritt pool-liv och 

en fantastisk oas för hela familjen (Behöver jag säga 

att vi inte behöver tjata på barnbarnen för att de ska 

komma på besök?)"
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Vi har levererat och monterat pooler till 
privatpersoner och offentliga anläggningar 
i Europa och andra delar av världen. Det har 
gett oss värdefulla kunskaper som vi gärna 
delar med oss av till alla kunder.  Vi har nöjda 
poolkunder från Norge till Gambia.

Världen
som marknad
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Tips för dig 
som vill bli 
med pool
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Att bygga en Ellips Pool är inte svårt men det kräver en 
del planering och förberedelser för att det ska bli ett 
lyckat slutresultat oavsett om du bygger själv eller tar 
hjälp av en entreprenör. Vi har tagit fram en detaljerad 
monteringsanvisning som vägleder dig när du väl 
startar arbetet och här kommer några värdefulla tips 
på vägen mot härliga bad. De här råden gäller oavsett 
vilken pool-leverantör du väljer.
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Poolvattnet strömmar ut genom 
ytvattenrenaren där det finns en silkorg som 
samlar upp flytande föremål som löv och 
annat skräp. Till ytvattenrenare ansluter du 
pooldammsugaren när du rengör poolen.

Sandfiltret fångar upp alla partiklar 
som passerat genom silkorgen i 
ytvattenrenaren. Rening av sandfiltret sker 
genom backspolning. Mängden sand i 
filtret avgör hur ofta man behöver utföra 
backspolning.
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Så fungerarpoolen

Pumpen är cirkulationssystemets hjärta som 
suger in vattnet genom ytvattenrenaren 
och trycker det vidare genom sandfiltret, 
uppvärmningsaggregatet och eventuell 
doseringsutrustning. Det renade poolvattnet 
trycks sedan tillbaka ut i poolen genom 
inloppen.
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Uppvärmningen kan ske på olika sätt. Elvärmare är 
relativt billiga i inköp och enkla att installera, men ger 
betydligt högre driftkostnader än t.ex. poolvärmepump 
och solfångare. Om man har berg- eller jordvärme kan 
poolen värmas med hjälp av en värmeväxlare. 

Mät- och doseringsutrustning 
används när man automatiskt 
vill reglera poolvattnets kvalitet. 
Aggregatet doserar rätt mängd 
kemikalier för ett rent och fräscht 
poolvatten.

Inloppet återför det uppvärmda och 
renade vattnet tillbaka till poolen. 
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Förarbete
 Tips för dig som vill bli med pool

Poolens placering är viktig av flera skäl. Givetvis 
ska det vara ett läge där du har sol största delen 
av dagen men du måste också ta hänsyn till 
markens beskaffenhet och lutning samt hur du 
ska ordna med el- och värmeförsörjning. Tänk 
också på hur du vill ha utrymme för samvaron 
kring poolen. Poolen blir ett smycke i din trädgård 
om den placeras rätt och harmoniserar med 
omgivningen.

PROJEKTERING

POOLGRUND
 
Ett ekonomiskt sätt att få en stabil grund. 
Ofta behöver man två olika sorters grus- och 
sandkvaliteter. Kontrollera att du tar hem 
tillräckligt med fyllningsmassor. Sand ska 
ibland även användas för bottenutjämning på 
poolbottnen. Hör med din poolleverantör vilken 
typ av material och var det skall användas så 
går det lätt att räkna ut hur mycket massor som 
behövs. Fundera även hur lastbil/traktor enklast 
tar sig till platsen där poolen skall vara, kan 
vara bra att veta när man ska begära in pris på 
leveransen av fyllnadsmassorna.

 
En del poolleverantörer har poolstommar som 
kräver grundläggning med gjuten betongplatta, 
vilket är kostsamt och kräver en hel del jobb. Ta in 
offerter från flera företag för att hitta bästa priset. 
Alternativet är att hitta en poolkonstruktion som 
inte behöver gjuten platta. Även här bör man 
kontrollera ifall dränering är nödvändig. Gjuten 
platta behövs normalt inte för Ellips Pools pooler 
med undantag för större betongpooler.

Måste man bygga en stödmur innebär det en 
hel del extra arbete och extra kostnader. Begär 
in offerter från flera företag för att finna billigaste 
alternativet. Behövs inte på Ellips Pools pooler 
om hela poolen sänks ned.

Kontakta gärna 
byggnadskontoret i din 
kommun om du är osäker 
på vad som gäller!

Normalt behövs inget bygglov för att 
anlägga en pool om inte placeringen är 
nära en tomtgäns eller att anläggningen 
förändrar tomtens topografi. Om poolen 
byggs inom stadsplanerat område krävs 
ofta marklov.

BYGGNADSTILLSTÅND

SCHAKT- OCH 
GRUNDLÄGGNING
De allra flesta överlåter schakt- och 
grundläggningsarbete åt en entreprenör. 
Tänk på att det blir en avsevärd volym på 
de massor som grävs upp. Antingen måste 
de forslas bort eller användas för utfyllnad 
av tomten. 

I vår monteringsanvisning finns detaljerad 
information om grundläggning och dräne-
ring. Om du har hög grundvattennivå mås-
te du lägga ner dränering i anslutning till 
poolen. Se till så att det finns möjlighet för 
en grävmaskin att ta sig fram till poolgro-
pen och om du måste forsla bort massor 
är det optimalt om du kan köra in en lastbil 
nära gropen.
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GRUS- OCH SANDBÄDD 

GJUTEN PLATTA

STÖDMUR 



38

Standardliner som följer med är ofta enfärgad. 
Vill man sätta sin personliga prägel på poolen 
väljer man en mönstrad liner.

 
Tjockleken på en standardliner bör vara 0,75 
mm för att ha bättre motståndskraft mot yttre 
åverkan.

Poolstommen
 Tips för dig som vill bli med pool
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FÄRG OCH MÖNSTER

TJOCKLEK

En isolerad pool förlänger badsäsongen och 
minskar energiförbrukningen. Dessutom fördelas 
trycket från omkringliggande fyllnadsmassor 
bättre.

FORMSKUREN ISOLERING 
FÖR POOLVÄGGAR

Normalt baddjup 137-145 cm och fullt tillräckligt 
för de flesta aktiviteter. Om du vill ha lite större 
baddjup måste det finnas möjlighet att välja 
förhöjd poolstomme.

Tag reda på poolens totala vattenvolym, 
den påverkar storleken på pumpar och filter.

BADDJUP

VATTENVOLYM

Bottenmattan isolerar från markkylan och gör att 
det blir lättare att få poolbotten jämn. Då blir det 
också skönare att gå i poolen.

Om du beställer montage av din nya pool så ska 
du kontrollera vad som ingår i arbetet. Se till att 
få en utförlig lista på vad som ingår och vad som 
måste kompletteras för att få en badfärdig pool. 
Ellips Pool har ett stort nätverk med fristående 
montörer runt om i landet och garanterar att de 
stannar tills allt är helt klart.

Ellips Pool skickar med en utförlig manual i 
fyrfärg för montering av poolen som steg för steg 
leder dig genom poolmonteringen och som du 
kan ha med dig ute när du bygger poolen. Den 
innehåller också värdefulla tips som är bra att 
känna till och tänka på under poolbygget.

Oftast är det en trä- eller plastsarg som ingår 
i poolpaketet. Stensarg är något dyrare men 
håller mycket längre och är underhållsfritt 
förutom rengöring. Dessutom ger det en extra 
lyxig känsla. Kontrollera att poolskyddet passar 
med aktuell sarg.

En pooltrappa förhöjer utseendet och du får 
några sittplatser i poolen. Det blir också lättare 
att ta sig i och ur poolen än med poolstege. Med 
belysning i trappan blir det extra snyggt och 
mysigt. Kontrollera att alla monteringsdetaljer 
och anpassad stagsats ingår i trappleveransen, 
så att du får en enkel och stabil montering.

Materialet i stommen påverkar i allra högsta 
grad poolens livslängd. En pool är en stor 
investering och man bör satsa på en rejäl 
stomme i ett material som inte påverkas av 
fukt, är tåligt mot markrörelser, tål kyla och 
har beprövad konstruktion för att poolen 
ska vara en bra investering även på sikt.

ISOLERANDE BOTTENMATTA

MONTAGE AV POOLEN

MONTERINGSANVISNING

POOLSARG

POOLTRAPPA

VAL AV STOMME

LINER (POOLENS YTSKIKT)
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Kontrollera att stegen är stadig. Har stegen 
en vek konstruktion nöter den mot poolen 
när man klättrar upp och ner, med skador på 
linern som följd. En vikbar stege underlättar 
när poolen skall täckas. Kontrollera även att 
hela stegen är i rostfritt stål.

Vid bygget av poolen är det alltid en trygghet 
att veta att hjälpen är nära till hands ifall 
det trots allt uppstår frågor. Många jobbar 
med sitt poolbygge under kvällar och 
helger så kolla upp om din leverantör kan 
tillhandahålla support.

STEGE I ROSTFRITT STÅL

TELEFONSUPPORT

Läs mer om vår poolstege 
i rostfritt stål på s.106
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Maskinutrustning
Tips för dig som vill bli med pool

Man bör kontrollera att alla kopplingar och slangar under jord är fryssäkra så att de inte fryser 
sönder ifall det är vatten kvar i systemet under vintern. Det kan bli mycket besvär om man måste 
gräva upp runt poolen. Har man dessutom stenläggning runt poolen kan det bli dyrt och en helt 
onödig skada.

FRYSSÄKRA KOPPLINGAR & FRYSSÄKER SLANG

Köp inte en för liten pump. Vattnet i poolen bör renas minst 5 gånger per dygn. Om pumpen är för 
klen riskerar man att den får gå kontinuerligt utan uppehåll och kanske ändå inte klarar av att rena 
poolvattnet fullt ut. Funktioner som bottensugning är dessutom mycket effektivare med en kraftfull 
pump. 

POOLPUMP
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En elvärmare med för låg effekt värmer inte poolen tillräckligt snabbt och orkar kanske inte ens hålla 
poolens temperatur konstant under nattkylan. Ett morgondopp i en kall pool uppskattas inte av alla. 
Är poolen oisolerad så behöver man en ännu kraftigare värmare. Elvärmare är en billig investering 
men man får räkna med avsevärt högre driftkostnad än om man väljer en modern poolvärmepump.

ELVÄRMARE, EFFEKT

Luftvärmepump är det moderna sättet att värma poolvattnet istället för med elvärmare. En 
luftvärmepump sparar 65-80% energi jämfört med elvärmare. Om man väljer en värmepump med 
låg effekt kan det krävas stödvärme med något annat, mindre ekonomiskt värmesystem, vilket 
innebär att driftkostnaden snabbt äter upp den marginella prisskillnaden mellan den mindre och 
större värmepumpen.

LUFTVÄRMEPUMP

Ett färdigmonterat maskinrum, som är anpassat efter maskinutrustningen och underlättar 
monteringen av poolen. Maskinrummet grävs ned i anslutning till poolen. Ett alternativ är att 
skapa ett litet utrymme under vattenlinjen för  poolpumpen och placera resten av utrustningen i en 
närliggande byggnad. Men tänk på att poolpumpen absolut bör ligga under poolens vattenlinje 
för bästa funktion.

MASKINRUM
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Sanden i filtret renar vattnet från smuts. Ju större filter man har desto effektivare blir vattenreningen 
och man slipper backspola filtret lika ofta. Välj alltid ett överdimensionerat sandfilter.

SANDFILTER

Poolskydd som följer med är ofta en stark duk som fästs runt poolen med gummistroppar. Kontrollera 
ifall det duger som vintertäckning eller om vinterplåtar måste köpas in. Standardskydden är oftast 
genomtrampningssäkra och ger fullgott skydd, men är besvärligare att hantera än poolskydd som 
löper i skenor som man drar ut och vevar in. Kontrollera att poolskyddet fungerar tillsammans med 
den sarg du valt. Om du har en poolstege krävs det att den kan vikas upp för att poolen lätt ska 
kunna täckas med poolskyddet.

POOLSKYDD

Solfångare är det absolut energisnålaste och mest miljövänliga sättet att värma poolvattnet. Tyvärr 
är det väldigt väderberoende och måste betraktas som ett komplement till andra värmesystem om 
man vill ha en pool som ständigt är redo för varma bad. Placeringen av solfångarna är avgörande 
för effekten och söderläge är givetvis optimalt. En solfångare bör kompletteras med ett reglersystem 
som stryper flödet när temperaturen sjunker så att inte poolvattnet kyls.

SOLFÅNGARE

Ta reda på om poolen måste tömmas helt eller delvis inför vintern. Om du kan behålla vattnet 
i poolen så räcker standardpoolskyddet som vintertäckning. Annars måste du antagligen täcka 
poolen med vinterplåtar. Se också till att din pool har fryssäkra kopplingar och slangar.

VINTERSTÄLLNING
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Pooltillbehör
Tips för dig som vill bli med pool

Ett ytvattenrenare i plast av bra kvalitet håller mycket bra och funktionen är 
densamma som dem i rostfritt stål. Vill man ha ett exklusivare utseende på 
sin pool kan man uppgradera till en ytvattenrenare i rostfritt stål.

YTVATTENRENARE

POOLVÅRDSUTRUSTNING
Som nybliven poolägare behöver man ett startset med rengöringsutrustning, 
lövhåv och bottensug med mera. Kontrollera att det följer med i poolpaketet.
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ANTAL

EFFEKT

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

Till en liten och mellanstor pool räcker det ofta med en ljuskälla. Har man 
belyst pooltrapp så lyser den också upp. I en större pool krävs två eller fler 
ljuskällor. Se till att placera dem så att man undviker att bli bländad.

De flesta poolbelysningarna är på 300W och har 12 V transformatorer.

En belysning i plast av bra kvalitet fungerar bra. Vill man ha ett exklusivare 
utseende på sin pool kan man beställa belysning med sarg och belysningshus 
i rostfritt stål. Standard är oftast belysning i plast.

Ett inlopp av högkvalitativ plast håller bra och funktionen är densamma som 
inlopp i rostfritt stål. Rostfria inlopp ser dock mer exklusiva ut.

BELYSNING

INLOPP 
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Sist men inte minst...

Kontrollera kostnaden för att få poolen levererad till avsedd 

plats. Kontrollera även ifall det tillkommer emballeringskostnader, 

expeditionsavgifter, postförskottsavgifter m.m.
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KVALITETSKONTROLL

FRAKT OCH ÖVRIGA KOSTNADER

De pooler som utsätts för mest slitage och högst belastning 

är offentliga pooler i badhus och utomhusanläggningar. För 

att du ska få ett behagligt pool-liv utan krångel ska det vara 

samma kvalitet på dina pooldetaljer.  Kontakta gärna närmaste 

kommunala anläggning och kolla vilka krav som ställs när 

det gäller detaljkvalitet och jämför med det som din nya 

poolleverantör skickar med i sin leverans.

Vi kan garantera att du inte hittar en enda kommunal anläggning 

som har en kombination av följande:

• Delbara sandfilter.

• Limmade slangkopplingar.

• Bubbelpoolslang under jord.

• Pool- eller bassängstege som sviktar och skadar 

poolväggen.
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Poolsarg

Solfångare

Poolvärmepump

Elvärmare

Värmeväxlare

Trappor
och stegar

Liner
Belysning

Ytvattenrenare 
och inlopp

Pooltäckning

JetSwim

Värmealternativ (se sid. 130-137)

Poolstomme (se sid. 48-51)

Detaljer Poolstomme (se sid. 94-109)
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Poolensbeståndsdelar
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Pooltak

Poolpump

SandfilterDoseringsutrustning

Städrobot

Solvärmedusch

Vattencirkulation och rening (se sid. 138-151)

Poolvård och drift (se sid. 152-159)

Poolskydd (se sid. 110-121)

Badlek 
och miljö 

(se sid. 160-161)
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Att åtgärda läckande slangar och kopplingar 
som ligger nergrävda är kostsamma 
operationer. Därför innehåller alla Ellips 
kompletta poolpaket fryssäkra slangar och 
kopplingar för alla markinstallationer. Ingen 
av våra poolkunder har någonsin drabbats av 
några läckage i kopplingar eller slangar i mark. 
 
För att slippa onödigt slitage på poolpumpen 
levererar vi alltid en överdimensionerad pump 
som klarar cirkulationskravet utan att den 
behöver gå kontinuerligt.  
 
Storleken på sandfiltret avgör hur ofta du måste 
backspola filtret för att det ska fungera bra. 
Därför ingår ett överdimensionerat sandfilter i 
våra kompletta poolpaket. Värmeväxlare eller 
elvärmare med tillräcklig kapacitet ingår alltid i 
poolpaketet. 

Om du väljer värmeväxlare kan du komplettera 
med styrning, som är ett tillval. Maskinutrustningen 
placeras lämpligtvis i ett maskinrum i anslutning 
till poolen. Antingen bygger du utrymmet själv eller 
så kompletterar du poolpaketet med ett av våra 
fabrikstillverkade maskinrum i rostfritt stål.

Poolvårdsutrustning och en uppsättning kemikalier 
ingår i alla poolpaket

Med undantag för Ellips GARBO levererar vi alla 
poolpaket och tillval fraktfritt med emballage 
inom Sveriges fastland. Om du köper ett pooltak 
tillkommer frakten för detta. 

Betalningen av poolpaketet sker vid leverans. 
Inga förskottsbetalningar behöver göras.

Våra poolpaket 
Garanterat kompletta



47

Specifikation poolpaket ADAMS EKBERG BERGMAN KELLY  GARBO

Poolstomme material 1 Rostfritt  Magnelis  Varmgalv. Betong  Komposit

Gjuten betongplatta

Poolvärme

Standardhöjd stomme (cm)

Kan poolen tömmas när som 
helst?

Stomstag runt om

Vattendjup (cm)

Tillval förhöjd stomme, max 
(cm)

Kraftig stege i rostfritt

Kraftigt vikfäste i rostfritt för 
stegen

Förstärkt stegstomme

Pooltrappa bredd 3 m

Behövs ej Behövs ej Behövs ej Behövs ej 4 Behövs ej

153  153  153  150  145/160

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja

Ja  Ja  Ja  Behövs ej Behövs ej

c:a 140  c:a 140  c:a 140  c:a 140  c:a 130/145

Ja - 173  Ja - 173  Ja - 173  Ja - 200  Nej

Ingår  Ingår  Ingår  Ingår  Behövs ej

Ja  Ja  Ja  Ja  Behövs ej

Tillval  Tillval  Tillval  Tillval  Ingår

Formskuren isolering till 
poolväggar

Tjock isolerande bottenmatta

Poolsarg impregnerat trä

Svensktillverkad liner (0,75 mm) 
– blå eller turkos

Poolskydd

Vintertäckning 2

Vintertömning av poolen

Belysning, inlopp och brädd- 
avlopp3

Tillval  Tillval  Tillval  Behövs ej Ingår

Ingår  Ingår  Ingår  Ingår  Behövs ej

Ingår  Ingår  Ingår  Nej  Nej

Ingår  Ingår  Ingår  Ingår  Behövs ej

Ingår  Ingår  Ingår  Ingår  Ingår

Behövs ej Behövs ej Behövs ej Behövs ej Behövs ej

Ingår  Ingår  Ingår  Ingår  Ingår

Ingår  Ingår  Ingår  Ingår  Ingår

Ja  Ja  Ja  Ja  Behövs ej

Ingår  Ingår  Ingår  Ingår  Ingår

1.  Ellips Pools stomkonstruktion etablerades i början av 1990-talet och har utvecklats under 25 år. Flera tusen pooler är byggda 
med denna konstruktion.
2. Om Jetswin är installerad måste vinterplåtar köpas till.
3. Vi har använt oss av komponenter i ABS-plast sedan 1990-talet och har ännu inte fått en enda reklamation.
4. För pool som är 4 x 8 m eller större krävs gjuten platta.
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Egentillverkat
Alla poolsektioner och stag skruvas enkelt ihop med bult, bricka och mutter. 
Stommen är alltid förberedd med stansad håltagning för de komponenter 
ni valt i ert poolpaket. Det här är bara några exempel på våra produkters 
genomtänkta design och funktion. Alla delar och tillbehör till din pool har 
perfekt passform vilket gör montaget till ett rent nöje.
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unikt modulsystem

Vi stansar hålen direkt i vår fabrik i Luleå

Färdigstansade hål i poolstommen för ytvattenrenare.

Hål för Inlopp, belysning och JetSwim stansas redan i vår fabrik i Luleå.
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Sidan av en poolsektion. På 
överkanten ska poolsargen, som 
löper runt hela poolen, monteras. 
Alla hål är stansade för att passa 
automatiskt poolskydd och 
andra tillval till poolen.

Poolstommens stag är helt mon-
teringsfärdiga med håltagning 
och anslutningar.

Den äkta granitsargen är special-
tillverkad för Ellips pool.

Färdigmonterat maskinrum som 
förenklar monteringen.

Pooltrappans stabiliseringsstag 
är enkla att skruva ihop med 
stommen. 

Det automatiska poolskyddet är 
monterat i en kassett som enkelt 
monteras på stommen. 

Mycket lättmonterad låda till 
JetSwim aggregatet.

Vår isolering är formskuren och klar att sätta in i facken.
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Flexibilitet åt alla håll

Med vårt flexibla modulsystem, med enheter 
från 25 cm bredd upp till 100 cm bredd och 
med ett antal olika typer av vinklar, tillverkar 
vi enkelt en pool som passar just dig och 
ditt poolområde.

Du kan också välja poolstommens höjd 
mellan 153, 163 och 173 cm. Vi kan t.ex. tillverka 
en pool med mått 8,25 x 3,75 m eller varför 
inte en L-formad pool i valfri storlek ifall du 
vill låta poolen gå runt hörnet på altanen.

Naturligtvis är poolen lika lättmonterad 
och har samma perfekta passform som en 
rektangulär pool. 

Du kan även göra en del av poolen grund 
och en annan del djup. Prata med någon av 
våra säljare och begär offert. Valfriheten är 
obegränsad. Rita gärna en skiss och skicka 
till oss så ser vi hur det går att genomföra 
den specifika utformningen på poolen. Då 
får du även en prisuppgift för din nya pool.
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STOMMODULER MED 
OLIKA BREDD OCH HÖJD
Tack vare att vi har sektioner som kan vinklas 
både in och ut från poolen i valfria vinklar blir 
vårt poolsystem oerhört flexibelt när det gäller 
variation på poolformer. Standardhöjden på 
våra poolstommar är 153 cm, men vill du ha en 
djupare pool kan vi leverera förhöjda stommar 
i höjden 163 eller 173 cm.
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När poolen levereras till dig så kan vi försäk-
ra att allt du behöver för att montera poolen 
är med i paketet. Vi värdesätter din tid och 
ser till att du inte behöver ägna den åt kom-
pletterande inköp när du väl går igång med 
montaget av din nya pool. Med komplett 
menar vi verkligen komplett in i minsta detalj, 
vilket du säkert upptäcker när PVC-koppling-
arna ska limmas och du hittar den lilla än-
damålsenliga limpenseln i vårt paket. Vi kan 
garantera kvalitet och leveranssäkerhet tack 
vare att all tillverkning sker under samma tak 
i vår fabrik i Luleå. Vi har full kontroll på både 
produktion och leveranslogistik och kan lova 
leveranstider på maximalt 10 arbetsdagar 
under högsäsong (exklusive transporttid).

POOLSTOMMEN
Du kan välja mellan tre olika stommaterial för din mo-
dulpool – varmgalvaniserat stål, Magnelisbehandlat 
stål eller rostfritt stål. Oavsett vilket material du väljer 
kan vi garantera att det håller högsta möjliga kvalitet. 

Materialet rostfritt stål väljs för längsta möjliga livs-
längd. Poolstommen, samtliga stag, muttrar och bultar 
är tillverkade av rostfritt stål av högsta kvalitet. Vi läm-
nar 35 års reklamationsrätt på den rostfria poolstom-
men. 

Varje sektion är maximalt en meter bred, vilket innebär 
att det blir en förstärkning samt stag minst varje meter 
runt poolen förutom i hörnen där det är hörnlist. Även 
sektioner som är kortare än 1 meter är stagade. Högst 
upp och längst ned på varje sektion finns en profilerad 
förstärkning där över- och underliggare samt träsarg 
skruvas genom i fabriksstansade hål. Varje sektion är 

tillverkad i ett stycke för att få högsta möjliga stabilitet 
och bärighet. Poolstommen är mycket lättmonterad. 
Sektionerna skruvas enkelt ihop i färdigstansade hål 
tillsammans med stagen. All håltagning i stommen är 
anpassad till beställd utrustning och tillbehör.

POOLBOTTEN UTAN GJUTNING

Om du beställer en Ellips Pool behöver du inte gjuta 
en bottenplatta utan det räcker med en väl packad 
sandbotten som underlag för vår tjocka isolerande 
bottenmatta, som monteras enligt vår tydliga mon-
teringsanvisning. Naturligtvis fungerar det även med 
gjuten platta. Reklamationsrätten på poolstommen 
gäller i båda fallen.
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MASKINUTRUSTNINGEN
Maskinutrustningen är väl dimensionerad för varje 
poolstorlek och utvald som allt annat i våra poolpaket 
efter få eller inga reklamationer genom åren. Välj mellan 
hetvattenvärmeväxlare eller elvärmare i rostfritt syrafast 
stål. Med elvärmare ingår flödesvakt, som stänger av 
om inget vatten cirkulerar genom den för att förhindra 
överhettning. Elvärmaren har givetvis både justerbar 
termostat och överhettningsskydd. Våra poolpumpar 
och sandfilter är överdimensionerade för varje 
poolvolym. Vi väljer pumpeffekt som med god marginal 
klarar cirkulationskravet utan att pumpen måste gå 
kontinuerligt. Det innebär lägre energiförbrukning och 
avsevärt bättre funktion bland annat när det gäller 
bottensugning. Dessutom tillåter en större pump också 
ett längre avstånd till poolen, vilket innebär att den kan 
installeras en bit ifrån poolen i en intilliggande byggnad 
om så önskas. Sandtanken i alla våra sandfilter är 
spunna, vilket ger avsevärt bättre hållbarhet och 
livslängd än gjutna behållare.

KOPPLINGAR OCH 
SLANGAR
Alla kopplingar som ligger i marken är tillverkade i en 
speciell plast som både är fryssäker och mycket tålig 
mot slag och stötar. Under årens lopp har vi aldrig 
upplevt några läckage från nergrävda kopplingar 
och slangar. Den typen av läckage kan bli mycket 
kostsamma att åtgärda. Även slangarna i marken är 
av högsta kvalitet och fryssäkra. De klarar tryckklass 
PN10 och är mycket kraftiga för att minska risken 
att skadas vid återfyllnad. Till maskinutrustningen 
använder vi tryckkemirör av högsta kvalitet och alla 
PVC-kopplingar limmas ihop med ett speciallim som 
"svetsar" ihop kopplingarna. Den metodiken används 
också i stora offentliga badanläggningar där det ställs 
de högsta kraven på tillförlitlighet. 
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Garanterad leveranstid 
10 arbetsdagar från fabrik

(transporttid tillkommer)
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POOLSKYDDET
Det är viktigt med ett bra poolskydd så att 
inte barn eller djur av misstag hamnar i poo-
len. Vattenavdunstningen och klorförbrukning 
minskar och det hindrar löv och annat skräp 
att hamna i poolen. Dessutom hindrar pool-
skyddet att värme strömmar ut från poolvatt-
net och man kan spara uppemot 70-80% av 
uppvärmningsenergin. Poolskyddet som ingår 
i våra poolpaket är ett standard-skydd tillver-
kat av armerat starkt PVC-material, som också 
fungerar som vintertäckning. Du behöver allt-
så inte komplettera med vinterplåtar.

LINER
Linern, som utgör poolens invändiga ytskikt, 
är en formsvetsad kraftig duk. I poolpaketen 
ingår som standard en enfärgad turkos liner. 
Alla våra liners är ytbehandlade. Läs mer på 
sidorna 74-75.

POOLSTEGEN
Stegen med trappsteg och låsbara vikfästen, 
som levereras i våra poolpaket, är tillverkade i 
rostfritt stål. Stegen har ett extra förstärknings-
rör i bågen som gör den extra stadig. En för 
klen stege utan förstärkningsrör kan ge med 
sig och riskerar då att skada linern. Det krafti-
ga vikfästet innebär att du enkelt kan låsa ste-
gen i uppfällt läge vid pooltäckning.

POOLDETALJER
I poolpaketen ingår inlopp i högkvalitativ 
kraftig ABS-plast. Ytvattenrenaren (bräddav-
loppet) är av stor modell med en öppning på 
38,5 x 17 cm, som medger effektiv rening av 
ytvattnet. Belysningen är på 300 W och leve-
reras med 12 V transformator, kopplingsbox, 
kabelrör samt kabel mellan belysning och 
kopplingsbox. Pooler större än 4 x 8 m levere-
ras med fler belysningar.

POOLISOLERING
Poolpaketens isolerande bottenmatta, som 
läggs på poolbotten är ett riktig bra underlag 
för linern. Den isolerar mot kylan från marken 
och minskar risken för skador på linern. Som 
tillval kan du komplettera poolväggarna med 
våra formskurna och lättmonterade isoler-
block, som sparar mängder av energi och för-
länger din poolsäsong. 

55ELLIPS POOL 2016  |  POOLTYPER



När poolen levereras till dig så kan vi försäkra att 
allt du behöver för att montera poolen är med i 
paketet. Vi värdesätter din tid och ser till att du 
inte behöver ägna den åt kompletterande inköp 
när du väl går igång med montaget av din nya 
pool. Med komplett menar vi verkligen komplett 
in i minsta detalj, vilket du säkert upptäcker när 
PVC-kopplingarna ska limmas och du hittar den 
lilla ändamålsenliga limpenseln i vårt paket. 

Vi kan garantera kvalitet och leveranssäkerhet 
tack vare att all tillverkning sker under samma 
tak i vår fabrik i Luleå. Vi har full kontroll på både 
produktion och leveranslogistik och kan lova 
leveranstider på maximalt 10 arbetsdagar under 
högsäsong (exklusive transporttid).

Det Goda 
Livet på väg
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Våra poolpaket är garanterat kompletta och innehåller 
många detaljer som normalt är tillval hos andra 
poolleverantörer. I vårt paket ingår alltid poolskydd som 
håller att gå på, poolvärme, isolerande bottenmatta och 
träsarg. Jämför gärna vårt innehåll och vår detaljkvalitet 
med andra leverantörer.

Vi har högsta kvalitet på alla ingående komponenter och 
utlovar 35 års reklamationsrätt på poolstommen om du väljer 
en Ellips ADAMS.

Exklusivt poolpaket 
med stomme i rostfritt 
stål
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I poolpaketet Ellips ADAMS ingår följande

• Lättmonterade väggsektioner, kraftiga stag och fästdetaljer helt i rostfritt stål,  
se sidorna 48-51.

• Poolsarg av tryckimpregnerad furu 45 x 195 mm.
• Tjock isolerande bottenmatta, se sidan 94. 
• Vävtejp, armeringsjärn och fyra säckar cement. 
• Tydliga monterings- och skötselanvisningar i toppklass.

POOLSTOMME

• Komplett belysningspaket 300 W i höghållfast ABS-plast med 12 V transformator och 
kopplingsbox. (1-3 belysningar beroende på poolstorlek)

• Ytvattenrenare av stor modell i höghållfast ABS-plast. En beprövad modell av märket Astral, 
som vi levererat i mer än 25 år utan en enda reklamation.

• 2 st inlopp i ABS-plast med riktbara  munstycken samt 2 st frostpluggar.
• Poolstege NR1 tillverkad helt i rostfritt stål med förstärkningsrör i bågen, kraftigt vikfäste och 

trappsteg i samma material. Se sidan 106.
• Turkos formsvetsad 0,75 mm skyddsbehandlad pool-liner. Mönstrad liner finns som tillval  

se sidan 74-75.

DETALJER POOLSTOMME

• Värmeväxlare för bergvärme, fjärrvärme eller vedpanna alternativt elvärmare 6 kW med 
flödesvakt. Styrning av värmeväxlaren är ett tillval som du antingen köper av oss eller din 
VVS-montör. För pooler från 5,0 x 10,0 m och större väljer du mellan 12 kW elvärmare eller 
värmeväxlare för aktuell värmekälla enligt ovan.

VÄRMEALTERNATIV

• Cirkulationspump och komplett sandfilter i storlek enligt poolspecifikationen.
• Komplett rörkopplingspaket PROFFS innehållande fryssäker slang för ledningsdragning 

under jord samt 6 st fryssäkra klämkopplingar under jord.
• I maskinutrustningen ingår 4 m tryckkemi-rör och kopplingar för limning, speciallim, 

pensel samt gängtejp. Den typen av kopplingar och rör används alltid i större offentliga 
badanläggningar, där det ställs de högsta kraven på kvalitet och läckagesäkerhet.

VATTENCIRKULATION OCH RENING

• Komplett poolvårdspaket med bottensugmunstycke, flytslang, skim-vac (anslutning för 
flytslangen till ytvattenrenaren) teleskopstång, lövhåv och poolborste, som passar till 
teleskopstång samt termometer.

• Startkit med alla kemikalier du behöver för att komma igång med poolen samt ett testset.

POOLVÅRD OCH DRIFT

Ellips ADAMS

POOLSKYDD
• Poolskydd standard, se sidan 113.

Ingår!
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Poolmått
(m)

2,5 x 5,0

Ellips ADAMS – komplett poolpaket med fraktfri leverans

Standard stomhöjd är 153 cm, vilket ger ett baddjup på 140 cm. Stomhöjden kan ökas med 10 eller 20 
cm med pristillägg enligt tabellen. I priserna ingår våra garanterat kompletta Ellips ADAMS poolpaket.

Art.nr. Poolvolym
(m3)

Effekt pool-
pump
(hk/kW)

Sandfilter 
diameter 
(mm) 
Sandvikt (kg)

Belysning 
antal (st)

Stomhöjd 
(cm)

Pris    
(SEK, inkl. 
moms)

RF-2550 18 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

99 250 
103 300 
110 350

3,0 x 5,0 RF-3050 21 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

105 950 
109 220 
116 740

3,0 x 6,0 RF-3060 26 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

108 700 
117 160 
125 620

3,0 x 7,0 RF-3070 30 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

118 200 
127 600 
137 000

3,5 x 7,0 RF-3570 35 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

121 700 
131 570 
141 440

4,0 x 6,0 RF-4060 34 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

119 600 
129 000 
138 400

4,0 x 7,0 RF-4070 40 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

126 300 
136 640 
146 980

4,0 x 8,0 RF-4080 46 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

131 700 
142 980 
154 260

4,0 x 10,0 RF-40100 57 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

2 153 
163 
173

147 200 
160 360 
173 520

4,5 x 9,0 RF-4590 58 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

2 153 
163 
173

147 200 
159 890 
172 580

5,0 x 10,0 RF-50100 72 1,5 / 1,1 700 mm
300 kg

2 153 
163 
173

167 600 
181 700 
195 800

6,0 x 12,0 RF-60120 103 1,5 / 1,1 700 mm
300 kg

3 153 
163 
173

186 200 
203 120 
220 040

Poolstomme i rostfritt stål
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Våra poolpaket är garanterat kompletta och innehåller många 
detaljer som normalt är tillval hos andra poolleverantörer. I vårt paket 
ingår alltid poolskydd som håller att gå på, poolvärme, isolerande 
bottenmatta och träsarg. Jämför gärna vårt innehåll och vår 
detaljkvalitet med andra leverantörer.

Poolstommen i Ellips EKBERG är tillverkad av 2 mm 
Magnelisbehandlad stålplåt av högsta kvalitet. Ytbehandlingen 
med Magneslis® ger ett tio gånger högre korossionsmotstånd 
än varmgalvaniserad plåt. Du får en pool som kan gå i arv i flera 
generationer.

Exklusivt poolpaket med 
stomme i Magnelisbehandlat 
stål
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I poolpaketet Ellips EKBERG ingår följande

• Lättmonterade väggsektioner, kraftiga stag och fästdetaljer i Magnelisbehandlat stål, se 
sidorna 48-51. 

• Poolsarg av tryckimpregnerad furu 45 x 195 mm.
• Tjock isolerande bottenmatta, se sidan 94.
• Vävtejp, armeringsjärn och fyra säckar cement.
• Tydliga monterings- och skötselanvisningar i toppklass. 

• Komplett belysningspaket 300 W i höghållfast ABS-plats med 12 V transformator och 
kopplingsbox. (1-3 belysningar beroende på poolstorlek)

• Ytvattenrenare av stor modell i höghållfast ABS-plast. En beprövad modell av märket Astral, 
som vi levererat i mer än 25 år utan en enda reklamation.

• 2 st inlopp i ABS-plast med riktbara  munstycken samt 2 st frostpluggar.
• Poolstege NR1 tillverkad helt i rostfritt stål med förstärkningsrör i bågen, kraftigt vikfäste och 

trappsteg i samma material. Se sidan 106.
• Turkos formsvetsad 0,75 mm skyddsbehandlad pool-liner. Mönstrad liner finns som tillval, se 

sidan 74-75.

• Värmeväxlare för bergvärme, fjärrvärme eller vedpanna alternativt elvärmare 6 kW med 
flödesvakt. Styrning av värmeväxlaren är ett tillval som du antingen köper av oss eller din 
VVS-montör. För pooler från 5,0 x 10,0 m och större väljer du mellan 12 kW elvärmare eller 
värmeväxlare för aktuell värmekälla enligt ovan.

• Cirkulationspump och komplett sandfilter i storlek enligt poolspecifikationen.
• Komplett rörkopplingspaket PROFFS innehållande fryssäker slang för ledningsdragning 

under jord samt 6 st fryssäkra klämkopplingar under jord.
• I maskinutrustningen ingår 4 m tryckkemi-rör och kopplingar för limning, speciallim, 

pensel samt gängtejp. Den typen av kopplingar och rör används alltid i större offentliga 
badanläggningar, där det ställs de högsta kraven på kvalitet och läckagesäkerhet.

• Komplett poolvårdspaket med bottensugmunstycke, flytslang, skim-vac (anslutning för 
flytslangen till ytvattenrenaren) teleskopstång, lövhåv och poolborste, som passar till 
teleskopstång samt termometer.

• Startkit med alla kemikalier du behöver för att komma igång med poolen samt ett testset.

Ellips EKBERG

• Poolskydd standard, se sidan 113.

POOLSTOMME

DETALJER POOLSTOMME

VÄRMEALTERNATIV

VATTENCIRKULATION OCH RENING

POOLVÅRD OCH DRIFT

POOLSKYDD

Ingår!
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Poolmått
(m)

2,5 x 5,0

Magnelis® poolstomme
Standard stomhöjd är 153 cm, vilket ger ett baddjup på cirka 140 cm. Stomhöjden kan ökas med 10 
eller 20 cm med pristillägg enligt tabellen. I priserna ingår våra garanterat kompletta Ellips EKBERG 
poolpaket.

Art.nr. Poolvolym
(m3)

Effekt pool-
pump
(hk/kW)

Sandfilter 
diameter 
(mm) 
Sandvikt (kg)

Belysning 
antal (st)

Stomhöjd 
(cm)

Pris    
(SEK, inkl. 
moms)

MP-2550 18 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

98 900 
104 450 
110 000

3,0 x 5,0 MP-3050 21 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

102 700 
108 620 
114 540

3,0 x 6,0 MP-3060 26 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

105 500 
112 160 
118 760

3,0 x 7,0 MP-3070 30 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

110 600 
118 000 
125 400

3,5 x 7,0 MP-3570 35 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

113 400 
121 140 
128 880

4,0 x 6,0 MP-4060 34 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

112 800 
120 200 
127 600

4,0 x 7,0 MP-4070 40 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

116 600 
124 740 
132 880

4,0 x 8,0 MP-4080 46 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

118 900 
127 780 
136 660

4,0 x 10,0 MP-40100 57 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

2 153 
163 
173

128 900 
139 260 
149 620

4,5 x 9,0 MP-4590 58 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

2 153 
163 
173

128 900 
139 260 
149 620

5,0 x 10,0 MP-50100 72 1,5 / 1,1 700 mm
300 kg

2 153 
163 
173

136 800 
147 900 
158 900

6,0 x 12,0 MP-60120 103 1,5 / 1,1 700 mm
300 kg

3 153 
163 
173

156 600 
169 920 
183 240
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Våra poolpaket är garanterat kompletta och innehåller 
många detaljer som normalt är tillval hos andra 
poolleverantörer. I vårt paket ingår alltid poolskydd som 
håller att gå på, poolvärme, isolerande bottenmatta 
och träsarg. Jämför gärna vårt innehåll och vår 
detaljkvalitet med andra leverantörer.

Poolstommen i Ellips BERGMAN är tillverkad av 2 mm 
varmgalvaniserad stålplåt av högsta kvalitet.  Vi har 
valt högsta möjliga kvalitet när det gäller material 
och galvaniseringsmetod för längsta livslängd. 
Poolstommen har samma gedigna konstruktion som 
våra pooler i rostfritt och Magnelisbehandlat stål med 
profilerade förstärkningar och stag.

Exklusivt poolpaket 
med poolstomme i 
varmgalvaniserat stål
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I poolpaketet Ellips BERGMAN ingår följande

• Lättmonterade väggsektioner, kraftiga stag och fästdetaljer i varmgalvaniserat stål, se 
sidorna 48-51.

• Poolsarg av tryckimpregnerad furu 45 x 195 mm.
• Tjock isolerande bottenmatta, se sidan 94.
• Vävtejp, armeringsjärn och fyra säckar cement.
• Tydliga monterings- och skötselanvisningar i toppklass. 

• Komplett belysningspaket 300 W i höghållfast ABS-plast med 12 V transformator och 
kopplingsbox. (1-3 belysningar beroende på poolstorlek)

• Ytvattenrenare av stor modell i höghållfast ABS-plast. En beprövad modell av märket Astral, 
som vi levererat i mer än 25 år utan en enda reklamation.

• 2 st inlopp i ABS-plast med riktbara  munstycken samt 2 st frostpluggar.
• Poolstege NR1 tillverkad helt i rostfritt stål med förstärkningsrör i bågen, kraftigt vikfäste och 

trappsteg i samma material. Se sidan 106.
• Turkos formsvetsad 0,75 mm skyddsbehandlad pool-liner. Mönstrad liner finns som tillval, se 

sidan 74-75.

• Värmeväxlare för bergvärme, fjärrvärme eller vedpanna alternativt elvärmare 6 kW med 
flödesvakt. Styrning av värmeväxlaren är ett tillval som du antingen köper av oss eller din 
VVS-montör. För pooler från 5,0 x 10,0 m och större har väljer du mellan 12 kW elvärmare eller 
värmeväxlare för aktuell värmekälla enligt ovan.

• Cirkulationspump och komplett sandfilter i storlek enligt poolspecifikationen.
• Komplett rörkopplingspaket PROFFS innehållande fryssäker slang för ledningsdragning 

under jord samt 6 st fryssäkra klämkopplingar under jord.
• I maskinutrustningen ingår 4 m tryckkemi-rör och kopplingar för limning, speciallim, 

pensel samt gängtejp. Den typen av kopplingar och rör används alltid i större offentliga 
badanläggningar, där det ställs de högsta kraven på kvalitet och läckagesäkerhet.

• Komplett poolvårdspaket med bottensugmunstycke, flytslang, skim-vac (anslutning för 
flytslangen till ytvattenrenaren) teleskopstång, lövhåv och poolborste, som passar till 
teleskopstång samt termometer.

• Startkit med alla kemikalier du behöver för att komma igång med poolen samt ett testset.

Ellips BERGMAN

• Poolskydd standard, se sidan 113.

POOLSTOMME

DETALJER POOLSTOMME

VÄRMEALTERNATIV

VATTENCIRKULATION OCH RENING

POOLVÅRD OCH DRIFT

POOLSKYDD

Ingår!
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Poolmått
(m)

2,5 x 5,0

Varmgalvaniserad poolstomme
Standard stomhöjd är 153 cm, vilket ger ett baddjup på 140 cm. Stomhöjden kan ökas med 10 eller 
20 cm med pristillägg enligt tabellen. I priserna ingår våra garanterat kompletta Ellips BERGMAN 
poolpaket.

Art.nr. Poolvolym
(m3)

Effekt pool-
pump
(hk/kW)

Sandfilter 
diameter 
(mm) 
Sandvikt (kg)

Belysning 
antal (st)

Stomhöjd 
(cm)

Pris    
(SEK, inkl. 
moms)

SP-2550 18 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

89 900
95 450 
101 000

3,0 x 5,0 SP-3050 21 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

93 700
99 620 
105 540

3,0 x 6,0 SP-3060 26 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

96 500 
103 160 
109 760

3,0 x 7,0 SP-3070 30 0,75 / 0,55 500 mm 
 
100 kg

1 153 
163 
173

101 600 
109 000 
116 400

3,5 x 7,0 SP-3570 35 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

104 400 
112 140 
119 880

4,0 x 6,0 SP-4060 34 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

103 800 
111 200 
118 600

4,0 x 7,0 SP-4070 40 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

107 600 
115 740 
123 880

4,0 x 8,0 SP-4080 46 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 153 
163 
173

109 900
118 780 
127 660

4,0 x 10,0 SP-40100 57 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

2 153 
163 
173

119 900 
130 260 
140 620

4,5 x 9,0 SP-4590 58 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

2 153 
163 
173

119 900
129 890 
139 880

5,0 x 10,0 SP-50100 72 1,5 / 1,1 700 mm
300 kg

2 153 
163 
173

127 800 
138 900 
149 900

6,0 x 12,0 SP-60120 103 1,5 / 1,1 700 mm
300 kg

3 153 
163 
173

147 600 
160 920 
174 240
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Våra garanterat kompletta poolpaket innehåller många detaljer 
som normalt är tillval hos andra poolleverantörer. Jämför 
gärna innehåll och detaljkvalitet. I vårt poolpaket KELLY ingår 
alltid poolskydd som håller att gå på, poolvärme, isolerande 
bottenmatta och kraftiga PVC-skivor som limmas mot innerytan 
på poolen för att få en slät och slitstark yta. Ellips KELLY har 
en självbärande konstruktion av separata frigolitblock med 
flexibla former som armeras och fylls med betong vilket innebär 
att den kan byggas fristående utan motfyllning - Perfekt för 
suterrängtomten. Konstruktionen ger oändliga möjligheter när det 
gäller storlek och djup. Betong och armering köper du lokalt eller 
beställer via en markentreprenör.

Välisolerad betongpool för 
dig som har sluttningstomt

ELLIPS POOL 2016  |  POOLTYPER70



ELLIPS POOL 2016  |  POOLTYPER 71



I poolpaketet Ellips KELLY Standard ingår följande

• Isolerblock och kraftiga PVC-skivor med tillhörande lim.
• Tjock isolerande bottenmatta, se sidan 94. 
• Tydliga monterings- och skötselanvisningar i toppklass. 

• Komplett belysningspaket 300 W i höghållfast ABS-plast med 12 V transformator och 
kopplingsbox. (1-3 belysningar beroende på poolstorlek)

• Ytvattenrenare av stor modell i höghållfast ABS-plast. En beprövad modell av märket Astral, 
som vi levererat i mer än 25 år utan en enda reklamation.

• 2 st ingjutningsrör till inlopp.
• 2 st inlopp i ABS-plast med riktbara munstycken samt 2 st frostpluggar.
• Poolstege NR1 tillverkad helt i rostfritt stål med förstärkningsrör i bågen, kraftigt vikfäste och 

trappsteg i samma material. Se sidan 106.
• Formsvetsad 0,75 mm ytbehandlad pool-liner i turkos eller blått. Mönstrad liner finns som 

tillval, se sidan 74-75.

• Värmeväxlare för bergvärme, fjärrvärme eller vedpanna alternativt elvärmare 6 kW med 
flödesvakt. Styrning av värmeväxlaren är ett tillval som du antingen köper av oss eller din 
VVS-montör. För pooler från 5,0 x 10,0 m och större väljer du mellan 12 kW elvärmare eller 
värmeväxlare för aktuell värmekälla enligt ovan.

• Cirkulationspump och komplett sandfilter i storlek enligt poolspecifikationen.
• Komplett rörkopplingspaket PROFFS innehållande fryssäker slang för ledningsdragning 

under jord samt 6 st fryssäkra klämkopplingar under jord.
• I maskinutrustningen ingår 4 m tryckkemi-rör och kopplingar för limning, speciallim, 

pensel samt gängtejp. Den typen av kopplingar och rör används alltid i större offentliga 
badanläggningar, där det ställs de högsta kraven på kvalitet och läckagesäkerhet.

• Komplett poolvårdspaket med bottensugmunstycke, flytslang, skim-vac (anslutning för 
flytslangen till ytvattenrenaren) teleskopstång, lövhåv och poolborste, som passar till 
teleskopstång samt termometer.

• Startkit med alla kemikalier du behöver för att komma igång med poolen samt ett testset.

Ellips KELLY

• Poolskydd standard, se sidan 113.

POOLSTOMME

DETALJER POOLSTOMME

VÄRMEALTERNATIV

POOLSKYDD

VATTENCIRKULATION OCH RENING

POOLVÅRD OCH DRIFT

Ingår!
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Poolmått
(m)

3,0 x 6,0
Standard

Betongpool
Prislistan avser garanterat komplett poolpaket för Ellips KELLY-pooler med stomhöjd 150 cm. 
Standardpaketet har ytvattenrenare, belysning och inlopp i höghållfast ABS-plast och enfärgad liner. 
De Luxe-paketet har ytvattenrenare, belysning och inlopp i syrafast rostfritt stål och mönstrad liner , se 
sidan 74-75.

Art.nr. Poolvolym
(m3)

Effekt pool-
pump
(hk/kW)

Sandfilter 
diameter 
(mm) 
Sandvikt (kg)

Belysning 
antal (st)

Stomhöjd 
(cm)

Pris    
(SEK, inkl. 
moms)

EP-3060 26 0,75 / 0,55 500 mm 
100 kg

1 150 67 900

3,0 x 6,0
De Luxe

EP-3060DL 26 0,75 / 0,55 500 mm 
100 kg

1 150 84 710

3,5 x 7,0
Standard

EP-3570 35 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 150 69 800

3,5 x 7,0
De Luxe

EP-3570DL 35 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 150 88 130

4,0 x 8,0
Standard

EP-4080 46 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 150 79 700

4,0 x 8,0
De Luxe

EP-4080DL 46 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

1 150 99 870

4,5 x 9,0
Standard

EP-4590 58 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

2 150 89 900

4,5 x 9,0
De Luxe

EP-4590DL 58 1,0 / 0,75 650 mm
150 kg

2 150 109 180

5,0 x 10,0
Standard

EP-50100 72 1,5 / 1,1 700 mm
300 kg

2 150 98 600

5,0 x 10,0
De Luxe

EP-50100DL 72 1,5 / 1,1 700 mm
300 kg

2 150 122 280
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Poolmått (m) Pristillägg vid byte av liner (SEK inkl. moms)
2,5m x 5m

3m x 5m

3m x 6m

3m x 7m

3,5m x 7m

4m x 6m

4m x 7m

4m x 8m

4m x 10m

4,5m x 9m

5m x 10m

6m x 12m

8 890

9 320 

9 430

9 950 

10 950 

10 320 

11 320 

11 790 

14 900 

14 900 

16 300 

19 990 

Tillval till våra pooler
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LINERS
Välj bland vårt stora utbud av liners, från 
diskret turkos eller blått till populära mönster. 
Kontakta oss om du har frågor eller 
speciella önskemål, vi har stor kunskap och 
många idéer.

I poolpaketen är turkos liner standard men 
kan kostnadsfritt bytas ut mot blå liner. Vill 
man få lite mer liv i sin pool kan man välja 
mönstrade liners, exempelvis den populära 
Carrara. Det är också möjligt att kombinera 
olika liners, genom att ha olika mönster på 
botten och väggar.

Oavsett vilken kulör eller vilket mönster 
du väljer får du en motståndskraftig yta  
som är 0,75 mm tjock och ytbehandlad 
för bästa möjliga finish och hållbarhet. 
Ytbehandlingen gör att våra  liners får en 
extremt hög reptålighet och gör det svårt för 
mikroorganismer att fästa på ytan. Poolen 
blir lättare att hålla ren och har dessutom 
ett UV-skydd som motverkar blekning så att 
poolen håller färgen under många år. 
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Beställ gärna
provbitar 
av Liners!

BLÅ

TARRAGONA SAND

TURKOS

PERSIA BLÅ

CARRARA

PERSIA GRÅ

MARMOR BLÅ

PERSIA SAND

ESTORIL

PERSIA SVART

BYSANTISK BLÅ

PERSIA OCKRA SKIFFER

TARRAGONA BLÅ

Fler tillval



FÖRHÖJD POOLSTOMME 
(GÄLLER STÅLSTOMME)
Våra poolstommars standardhöjd är hela 1,53 m, 
vilket är högre än många andra poolstommar i 
Sverige. Om du vill ha en något djupare pool 
kan vi leverera förhöjda stommar med höjden 
163 eller 173. I prislistorna för respektive pooltyp 
kan du se hur en förhöjd stomme påverkar 
priset.

YTVATTENRENARE, INLOPP OCH BELYSNING I ROSTFRITT STÅL
Ytvattenrenare, inlopp och belysning i våra standardpaket är tillverkade av ABS-plast med erkänt 
hög kvalitet och lång livslängd. För att få en något exklusivare finish på poolen kan dessa detaljer 
bytas till rostfritt syrafast stål.  Läs mer på sidorna 106-107.

POOL MED BRUTNA HÖRN
Brutna hörn ger en extra elegant touch till din 
pool. För ett mindre pristillägg tillverkar vi din 
poolstomme med brutna hörn och anpassar 
givetvis linern till den nya formen. Du kan välja 
att ha ett eller flera brutna hörn.  Du kan till 
exempel välja ett brutet hörn för placering av 
stegen.

POOLTRAPPA
En pooltrappa ger en 
behaglig entré till poolen. Vi 
har fyra olika modeller som 
passar de flesta önskemålen.
Läs mer på sidorna 96-101.

ENERGISNÅL 
LED-BELYSNING
Ger läckra effekter och 
många olika färger. 
Energisnål med lång 
livslängd. Läs mer på 
sidorna 102-103.

ÄKTA GRANITSARG
Vår äkta granitsarg är 
specialtillverkade för Ellips 
pool. Läs mer på sidorna 
104-105.

Uppgraderingspaket rostfritt

Ytvattenrenare, 1 belysning och 2 inlopp

Ytvattenrenare, 2 belysningar och 2 inlopp

Ytvattenrenare, 3 belysningar och 2 inlopp

Pristillägg SEK inkl.moms

9 726

12 343

14 959

Art.Nr.

BTE-500

BTE-600

BTE-700
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Uppgr. brutna hörn  Pristillägg SEK inkl.moms

1 brutet hörn  / art.nr. BH-100            1 990

2 brutna hörn / art.nr. BH-200            3 215

3 brutna hörn / art.nr. BH-300           4 440

4 brutna hörn / art.nr. BH-400           4 900

POOLSTOMME

DETALJER POOLSTOMME
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Vi har både poolskydd som löper i skenor och 
andra modeller. Läs mer på sidorna 110-121.

UPPRULLNINGSANORDNINGAR
Med våra upprullningsanordningar för pool-
skyddet avtäcker du poolen snabbt och enkelt. 
Med utväxling i vevmekanismen blir det ännu 
lättare att rulla av skyddet. 
Läs mer på sidan 115.

AUTOMATISKA POOLSKYDD
För dig som vill dölja poolskyddet och avtäcka 
poolen med en nyckelvridning är vårt automa-
tiska poolskydd det rätta valet. 
Läs mer på sidorna 118-119.

Vi kan erbjuda alternativa och kompletterande 
uppvärmningsmetoder med våra högeffektiva 
poolvärmepumpar och solfångare. 
Läs mer på sidorna 130-137.

Komplettera med färdigmonterade maskinrum i 
olika modeller, Jetswim eller UV-reningssystem. 
Läs mer på sidorna 138-151.

Vill du att en städrobot ska rengöra poolen 
medan du gör något som är roligare? Om 
du alltid vill ha ett välbalanserat och fräscht 
poolvatten utan större ansträngning är en 
doseringsutrustning en bra investering. 
Läs mer på sidorna 152-159.

En solvärmedusch är ett perfekt komplement till 
alla utomhuspooler. Läs mer på sidorna 160-161.

POOLSKYDD

VÄRMEALTERNATIV

VATTENCIRKULATION 
OCH RENING

POOLVÅRD OCH DRIFT

BADLEK OCH MILJÖ
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Våra formgjutna pooler är utvecklade i samarbete med ett företag 
som tillverkar produkter till bland annat försvarsindustrin, som 
har högsta möjliga kvalitetskrav. Vi lämnar utan tvekan 20 års 
reklamationsrätt på våra GARBO-modeller, som har dubbla 
kompositskikt i väggar och botten med 30 mm isolering. 

Poolerna är gjutna i ett stycke och alla ingjutna förstärkningar 
av komposit gör dem mycket lätta att lossa och montera. All 
håltagning är gjord i fabrik för enklast möjliga montage av 
belysning, inlopp, ytvattenrenare och eventuell JetSwim.

Poolerna kan extrautrustas med Jetswim.

Ellips Pools formgjutna pool 
– enklare kan det inte bli
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POOLPAKETET

• Belysningspaket 300 W i höghållfast ABS-plast med 12 V transformator och 
kopplingsbox samt kabel mellan belysning och kopplingsbox.

• Högeffektiv poolpump
• Värmeväxlare för bergvärme, fjärrvärme eller vedpanna alternativt elvärmare 6 kW med 

flödesvakt. Styrning av värmeväxlaren är ett tillval som du antingen köper av oss eller 
din VVS-montör.

• Sandfilter och filtersand
• Poolskydd standard, se sidan 113.
• Komplett rörkopplingspaket PROFFS innehållande fryssäker slang för ledningsdragning 

under jord samt 6 st fryssäkra klämkopplingar under jord .
• I maskinutrustningen ingår 4 m tryckkemi-rör och kopplingar för limning, speciallim, 

pensel samt gängtejp. Den typen av kopplingar och rör används alltid i större offentliga 
badanläggningar, där det ställs de högsta kraven på kvalitet och läckagesäkerhet.

• Ytvattenrenare och inlopp i höghållfast ABS-plast.
• Komplett poolvårdspaket
• Komplett kemikaliepaket
• Tydliga monterings- och skötselanvisningar i toppklass.

I poolpaketet Ellips GARBO ingår följande

Ellips GARBO

Dubbla kompositväggar och botten med 30 mm isolering

Formgjuten
Denna pool tillverkar vi inte i vår fabrik i Luleå. Legotillverkning sker i annan 
anläggning, men Ellips Pool äger form och konstruktionsrätten.

Ingår!
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Garbo 645

Garbo 800HT

Garbo 800GT
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Poolmått
(m)

3,2 x 6,45

3,4 x 8,00

3,4 x 8,00

Formgjuten pool
Art.nr. Poolvolym

(m3)
Effekt pool-
pump
(hk/kW)

Sandfilter 
diameter 
(mm) 
Sandvikt (kg)

Belysning 
antal (st)

Stomhöjd 
(cm)

Pris    
(SEK, inkl. 
moms)

GF-32645

GF-34800

GF-34800G

c:a 23

c:a 30

c:a 28

0,75 / 0,55

1 / 0,75

1 / 0,75

500 mm 
100 kg

650 mm 
150 kg

650 mm 
150 kg

1

1

1

160

145

145

179 000

224 375

224 375

Fakta Ellips 
GARBO

Yttermått (m)

Modell

3,2 x 6,45               3,4 x 8,00  (Hörntrappa)               3,4 x 8,00 ( Gaveltrappa) 

Stomhöjd (m) 1,60 1,45 1,45

Invändigt djup (m) c:a 1,55 c:a 1,40 c:a 1,40

Material och konstruktion Dubbla kompositväggar och dubbel botten med mellanliggande 30 mm isole-
ring av polyuretan med Barrier Coat vattenskydd. Ytskikt av Swimming Pool Nor-
pol NGA, som är mycket resistent mot kemikalier och UV-ljus samt ger en yta som 
är mycket lätt att hålla ren.

Belysning Monteras som standard på höger långsida från trappan sett.

Garanti Poolstommen har 20 års reklamationsrätt

Ellips GARBO – komplett poolpaket

Vikt c:a 550kg c:a 650kg c:a 650kg

GARBO 645 GARBO 800HT GARBO 800GT
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DETALJER POOLSTOMME

Ellips pools äkta granitsarg är måttan-
passad till Ellips GARBO. Det finns ett 
antal andra varianter på vår visningsan-
läggning i Upplands Väsby. Läs mer på 
sidorna 104-105.

ÄKTA GRANITSARG

Beskrivning Art.Nr. Pris (SEK, inkl. moms)

Granitsarg till Ellips GARBO 645

Granitsarg till Ellips GARBO 800HT/GT

MGS-3050

MGS-3480

16 600

20 495

Beskrivning Art.Nr. Pris (SEK, inkl. moms)

LED belysning i flera färger

LED belysning vit   
 

LED-100

LED-101

2 870

Energisnål LED-lampa som ger läckra effekter med mäng-
der av färger. Energisnål med lång livslängd. Finns även i 
vit. 

ENERGISNÅL LED-BELYSNING

Tillval

2 870

Trappsats Modern Grey, halvrund MGSH-30 7 830
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Poolskydd i skenor är lätt att hantera och du täcker och avtäcker poolen snabbt. Läs mer på sidan 114.

POOLSKYDD

VÄRMEALTERNATIV

Beskrivning Art.Nr. Pris (SEK, inkl. moms)

Poolskydd i skenor för Ellips GARBO 645

Poolskydd i skenor för Ellips GARBO 800HT/GT

PST-32645

PST-32800

16 900

19 490

Beskrivning Art.Nr. Pris (SEK, inkl.moms)

Poolvärmepump

Poolvärmepump

Bypassslinga

EP-92

EP-68

BP-03

29 700

27 900

1 945

Högeffektiv poolvärmepump som värmer poolen kostnadseffektivt. 
Läs mer på sidan 134.

POOLVÄRMEPUMP 
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Om du inte vill bygga utrymmet för cirkulations-
utrustningen själv kan vi erbjuda stabila maskin-
rum i rostfritt stål med eller utan färdigmonterad 
maskinutrustning. Läs mer på sidan 138.

MASKINRUM

Maskinrum i rostfritt stål till GARBO PR-1100 14 900

JetSwim 4,5 kW för GARBO JS-400 23 900

En rejäl JetSwin ger strömmande vatten i poolen 
för bus och motion. Ett måste för den aktiva 
familjen. Till Ellips GARBO passar Jetswim 4,5 
kW utmärkt. Till denna finns en specialanpassad 
jetswimlåda.  Läs mer på sidan 141.

JETSWIM

Med en automatisk doseringsanläggning håller man koll på poolvattnet. Ett bekvämt 
sätt att alltid hålla vattnet fräscht och rent. Måste kompletteras med elektrodkit. 
Läs mer på sidan 154. 

DOSERINGSUTRUSTNING

Beskrivning Art.Nr. Pris (SEK, inkl. moms)

Pahlén Minimaster  
doseringsaggregat

 Elektrodkit

416620-01 

416621

från 11 722

2 995

Jetswimlåda för GARBO PR-400 7 860

VATTENRENING OCH CIRKULATION
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Stos till Jetswimlåda 645

Stos till Jetswimlåda 800HT/GT

PR-400B

PR-400C

1 960

1 960

Beskrivning Art.Nr. Pris (SEK, inkl. moms)

Beskrivning Art.Nr. Pris (SEK, inkl. moms)

Kraftigast på marknaden
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Städrobot Shark VAC (botten) 0181766 13 900

Upprullning för flytslang FS-1000 649

Förenklar hanteringen av flytslangen.

UPPRULLNINGSANORDNING FÖR FLYTSLANG

Ett enkelt sätt att få en varm och behaglig dusch i anslutning till poolen. Koppla bara på 
trädgårdsslangen och låt solen göra uppvärmningsjobbet.

SOLVÄRMEDUSCH

Beskrivning Art.Nr. Pris (SEK, inkl. moms)

Solvärmedusch 20 L SD-11 2 349

BADLEK OCH MILJÖ

POOLVÅRD OCH DRIFT

Med en automatisk städrobot kan du ägna dig åt annat medan 
poolen blir ren. Läs mer på sidan 152.

STÄDROBOTAR
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Solvärmedusch 17 L SD-17 1 990

Solvärmedusch 30 L SD-20 2 960

Solvärmedusch 38 L SD-38 3 890

Solvärmedusch 38 L, Exclusive
(aluminium)

SD-38A 7 920

Beskrivning

Beskrivning

Art.Nr.

Art.Nr.

Pris (SEK, inkl. moms)

Pris (SEK, inkl. moms)



Offentliga pooler
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Offentliga pooler

Tack vare vårt fokus på kvalitet i varje detalj får vi leverera våra 
pool-lösningar till offentliga anläggningar, som har extremt höga 
krav när det gäller materialkvalitet, leveranssäkerhet och tillgång till 
service och reservdelar. Det är framförallt pooler i rostfritt stål som 
används i dessa anläggningar. 
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Offentliga pooler

Sorsele Camping
Levererad på nittiotalet
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Offentliga pooler

Sorsele Camping
Levererad på nittiotalet
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När du köper ett komplett poolpaket från Ellips Pool får du precis 
allt som behövs för en badfärdig pool. Men vi stannar inte där utan 
erbjuder ett rikt urval av tillval och tillbehör för dig som vill sätta lite 
personlig prägel på din pool och miljön kring poolen.

Du har alla möjligheter att få en lång poolsäsong och spara energi 
med vår skräddarsydda och formskurna isolering.  Om du vill ha en 
snygg entré till poolen är en pooltrappa perfekt.  Varför inte rama in 
poolen med en äkta granitsarg som skapar en lyxig känsla. Rostfria 
pooldetaljer, som ytvattenrenare, inlopp och belysning ger också  
det där lilla extra lyftet på samma sätt som en mönstrad liner kan ge 
poolen en speciell karaktär.  Ett snyggt pooltak är helt rätt om man vill 
kunna bada när vädret är lite sämre och när solen tittar fram igen är 
det bara att skjuta av taket.

Tillval och 
tillbehör
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Isolerande bottenmatta
Isolerande bottenmatta som läggs under linern på poolens botten. Det blir en extra bra finish på bottenytan, vilket 
märks speciellt när det mörknar ute och poolbelysningen är tänd. Mattan har också en isolerande verkan och är 
mindre känslig för temperaturväxlingar än en vanlig cellplastmatta, som gärna ändrar form vid varierande temperatur. 
Dessutom minskar risken för skador på linern avsevärt. Den isolerande bottenmattan ingår i poolpaketen.

Poolmått (m)

2,5 x 5,0

3,0 x 6,0

3,0 x 7,0

3,5 x 7,0

4,0 x 6,0

4,0 x 8,0

4,0 x 10,0

4,5 x 9,0

5,0 x 10,0

6,0 x 12,0

Pris SEK inkl.moms

1 318 

1 900

2 217

2 587 

2 534 

3 379 

4 224 

4 276 

5 280 

7 603 

Art.Nr.

BM-2550

BM-3060

BM-3070

BM-3570

BM-4060

BM-4080

BM-40100

BM-4590

BM-50100

BM-60120

Vävtejp för skarvning av bottenmatta, 
bredd 50 mm, längd 50 m

T-5050 128 

Offert lämnas om annan storlek önskas

PRIS ISOLERANDE BOTTENMATTA

Detaljer poolstomme

ISOLERING AV POOLEN
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Våra pooler behöver ingen gjuten bottenplatta

Om du vill få en effektivare uppvärmning av poolen och förlänga 
poolsäsongen ska du isolera poolstommens väggar och botten. Vi 
har den smidiga lösningen med vår formskurna isolering, som passar 
perfekt till din Ellips poolstomme. Oavsett om du har en grusbädd eller 
betongplatta kan du använda vår tjocka isolerande bottenmatta för 
att få en behaglig botten och ett isolerande skikt som behåller värmen 
i vattnet  och skyddar linern mot eventuella ojämnheter i botten. Den 
formskurna isoleringen är ett tillval medan bottenmattan alltid ingår i 
våra poolpaket.
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Poolmått (m)

2,5 x 5,0

3,0 x 5,0

3,0 x 6,0

3,0 x 7,0

3,5 x 7,0

4,0 x 6,0

4,0 x 7,0

4,0 x 8,0

4,5 x 9,0

4,0 x 10,0

5,0 x 10,0

6,0 x 12,0

Pris SEK inkl.moms

4 374 

4 636 

5 216 

5 796 

6 085 

5 796 

6 375 

6 955 

7 824 

8 114 

8 694 

9 979 

Art.Nr.

MS-2550

MS-3050

MS-3060

MS-3070

MS-3570

MS-4060

MS-4070

MS-4080

MS-4590

MS-40100

MS-50100

MS-60120

ULIN-150Underliner på väggarna. Används när liner 
läggs i betong- eller träpool. 
Tjocklek: 4 mm, bredd: 1,5 m 

m

97:-/löpmeter

Offert lämnas om annan storlek önskas

Formskuren isolering
Spara energi och förläng poolsäsongen med våra formskurna isolerblock som passar perfekt i poolstommens fack 
och är väldigt lätta att montera. Vi har även isolerskivor till halvplåtar, förhöjningsplåtar etc. Isolerskivorna passar 
exakt i poolsektionerna, vilket innebär att du inte behöver såga en enda skiva vid montering på en standardsektion. 
För sektioner med pooldetaljer eller stag gör du enkelt hål med en liten såg. Isolering tillsammans med Ellips Pools 
extremt effektiva värmepumpar ger dig en ständigt varm och energisnål pool. Finns som tillval till våra poolpaket.

PRIS FORMSKUREN ISOLERING

FORMSKUREN ISOLERING
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Pooltrappor
En pooltrappa ger en behaglig entré till poolen och erbjuder svalkande sittplatser om 
du vill doppa fötterna i vattnet. Du kan byta ut poolstegen eller komplettera med en av 
våra trappmodeller – halvrund, gaveltrappa, rektangulär eller hörntrappa enligt pris-
listan. Alla trappor utom hörntrappan levereras normalt för montering mitt på poolens 
ena kortsida. Om annan placering önskas måste detta meddelas vid beställning.

Precis som våra övriga pooldetaljer har vi inte 
kompromissat med kvaliteten när det gäller 
material och montagedetaljer. Samtliga trappor 
levereras med en kraftig stagsats som gör 
trappan stabil och säker. Stagsatsen fixeras i 
marken med betong (ingår ej). Anpassningen av 
stommen ingår i priset för trappan när du väljer 
ett komplett poolpaket. (Gäller ej KELLY)  
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OVAL POOLTRAPPA EXCLUSIVE

Den här trappans runda former gör den extra sittvänlig.  
Bredd: 3 m, höjd: 1,10 m

Komplettera poolpaketet med oval trappa BST-3000 33 395

Byte från stege till oval trappa vid köp av 
komplett poolpaket

BPT-3004 29 900

Beskrivning Pris SEK inkl.momsArt.Nr.

Bästsäljare!
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pooltrappa med liner

98

pooltrappa utan liner

Skräddarsydd pooltrappa 
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SKRÄDDARSYDD POOLTRAPPA I STÅL

Rektangulär pooltrappa som vi skräddarsyr efter poolens mått. Trappan tillverkas i Magnelis stål
Det populäraste alternativet är att trappan utgör poolens ena kortsida. Kraftig stagsats i stål ingår!

Ståltrappa 3,0 m

Ståltrappa 4,0 m

Ståltrappa 5,0 m

BPT-300

BPT-400

BPT-500

29 400

36 800

44 300

Ståltrappa 2,5 m

Ståltrappa 3,5 m

Ståltrappa 4,5 m

BPT-250

BPT-350

BPT-450

25 600

33 100

40 600

Beskrivning och bredd (m) Pris SEK inkl.momsArt.Nr.
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Formsvetsningav liner tillkommer!
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Rektangulär pooltrappa som 
underlättar när du ska ta dig i och 
ur poolen. Om du köper ett komplett 
poolpaket kan du byta ut stegen mot en 
trappa till en extra kostnad. 

Bredd:  2 m, höjd: 1,10 m 

Komplettera poolpaketet med rektangulär 
trappa

BST-2000 27 900

Byte från stege till rektangulär trappa vid 
köp av komplett poolpaket

BPT-2004 24 900

Beskrivning Pris SEK inkl.momsArt.Nr.

REKTANGULÄR POOLTRAPPA

ELLIPS POOL 2016  |  TILLVAL OCH TILLBEHÖR



101

HÖRNTRAPPA

Om du har ont om plats runt poolen är 
hörntrappan rätt lösning eftersom den mon-
teras inom poolens yta. Den förenklar också 
pooltäckning när du har Ellips Pools auto-
matiska eller mekaniska poolskydd eftersom 
trappan helt täcks av skyddet utan behov av 
trappflik.

Mått: 2 x 2 m , höjd: 1,5 m 

Komplettera poolpaketet med hörntrappa BST-20204 33 395

Byte från stege till hörntrappa vid köp av 
komplett poolpaket

BPT-20204 29 900

Beskrivning Pris SEK inkl.momsArt.Nr.

Om du köper en hörntrappa till ett komplett poolpaket bjuder vi på modifieringen av linern ( Värde 1 960:- ) 
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Trappbelysning BPT-50 1 870

Beskrivning Pris SEK inkl.momsArt.Nr.

Belysning

Ge din pooltrappa en elegant touch med infälld belysning, som 
också underlättar när du ska kliva ner och upp ur poolen vid 
kvällsdoppet. Armaturen är tillverkad i rostfritt stål och levereras 
komplett med transformator 12V/50W. 

TRAPPBELYSNING
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ABS-sarg/ LED-glödlampa (vit)

ABS-sarg/ LED-glödlampa (flerfärgad)

Rostfri-sarg/ LED-glödlampa (vit)

Rostfri-sarg/ LED-glödlampa (flerfärgad)

BPT-60

BPT-65

BPT-70

BPT-75

2 990

3 890

3 385

4 445

Beskrivning Pris SEK inkl.momsArt.Nr.

Med vår LED-belysning kan du tillföra en 
extra dimension till din pool i form av ljus- och 
färgeffekter. LED-tekniken innebär att du får 
en extremt energisnål belysning med mycket 
lång livslängd. LED-glödlampa vit har samma 
utformning som multicolour RGB.

LED-BELYSNING
POOLTRAPPA
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Ellips Pools massiva
granitsarg
TRAPPSTENAR FÖR ELLIPS POOLTRAPPOR
Vi har exklusiva skräddarsydda trappstenar i äkta granit för alla Ellips pooltrappor.

Granitsarg rektangulär trappa 6 323

Granitsarg halvrund trappa MGSH-30 7 830

Beskrivning Pris SEK inkl.momsArt.Nr.

MGSR-30120

STENSATS FÖR HALVRUND TRAPPA STENSATS FÖR REKTANGULÄR TRAPPA
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4 323 kr

Granitsarg rektangulär trappa special MGSR-30120S 10 240
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Poolmått (m)

2,5 x 5,0

3,0 x 5,0

3,0 x 6,0

3,0 x 7,0

3,5 x 7,0

4,0 x 6,0

4,0 x 7,0

4,0 x 8,0

4,0 x 10,0

4,5 x 9,0

5,0 x 10,0

6,0 x 12,0

Pris SEK inkl.moms

14 725

15 600

16 540

17 750

18 960

17 750

18 960

20 170

22 590

21 985

23 690

27 430

Art.Nr.

MGS-2550

MGS-3050

MGS-3060

MGS-3070

MGS-3570

MGS-4060

MGS-4070

MGS-4080

MGS-40100

MGS-4590

MGS-50100

MGS-60120

PRISER ÄKTA GRANITSARG – MODERN GREY SLIM

Breddad poolstege för granitsarg, pristillägg BBS-003 1 290

Beskrivning Pris SEK Ink.momsArt.Nr.

OM DU HAR POOLSTEGE OCH BYTER TILL STENSARG SÅ KRÄVS EN BREDARE STEGE

                                                                                           granitsarg ger din pool ett estetiskt 
lyft. Varje enskilt block i vår skräddarsydda granitsarg är hugget ur ett stycke massiv 
granit. Delarna ytbehandlas med slipning, polering, blästring och flamning för att få 
en stark och behaglig yta. Den höga precisionen på delarna medför att ingen fog-
massa krävs för att få en tät och snygg skarv. Upplev kvaliteten på våra äkta granit-
sarger och jämför gärna med de gjutna stensargerna som finns på marknaden.

Modern Grey Slim – Massiv granitsarg som är smakfullt slipad 
och har en behaglig rundad kant mot poolen

Delarnas mått,  längd: 500 mm, bredd: 250 mm, tjocklek: 30 mm
På vår visningsanläggning har vi även andra typer av granitsarger. För 
granitsarg till Ellips GARBO se sidan 84.
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Våra stensarger är anpassade till våra poolstommar och trappor

En exklusiv och vacker
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Pooldetaljer i rostfritt stål

 Ytvattenrenare med längre hals. Passar till betongpoolen Ellips Kelly.

Ytvattenrenare för betongpooler utan liner. 2” inv. gänga.

Ingjutningsrör till inlopp för betongpooler med liner. 1,5”utv. gänga, 1,5” 
inv. gänga. Längd 290 mm.

Ingjutningsrör till inlopp för betongpooler utan liner. 1,5” inv. gänga. 
Längd 255 mm .

Bottenavlopp för pool med liner. 1,5" inv. gänga.

Bottenavlopp för betongpooler utan liner. 1,5" inv. gänga

Botteninströmningsmunstycke för betongpooler. Reglerbart för olika 
flöden 1,5” inv. gänga .

Belysningspaket för pool med liner. Komplett med transformator, 
kopplingsbox och kabelrör. 

Belysningspaket för betongpooler utan liner. Komplett med  transfor-
mator, kopplingsbox och kabelrör. 

Ingjutningsfästen (4x) till belysning och ytvattenrenare för betong-
pool med liner.

9 131

6 833

956

803

 2 081

1 755

995

6 178

4 864

234

112991

112982

12670

12640

125930

125935

12550

12270K

12250

112900

POOLSTEGE

Samtliga rör, förstärkningsrör, trappsteg och vikfästen i denna 
exklusiva stege är tillverkade av rostfritt stål 18/8-AISI 304. Ett extra 
förstärkningsrör styvar upp bågen för att undvika svikt, som kan 
skada linern. Stegen finns i en bredare modell som används för 
pooler med granitsarg.
 
Båda modellerna har kraftigt vikfäste för att förenkla vid hantering 
av poolskydd.

Dessa stegar ingår i våra kompletta poolpaket.

Beskrivning

Ytvattenrenare för pool med liner, 2” inv. gänga.

Inlopp i brons och rostfritt med riktbart munstycke för plåtstomme 
med liner. 1,5” inv. gänga.

Inlopp i brons och rostfritt med riktbart munstycke för betongpooler 
utan liner. 1,5” utv. gänga.

Art.nr.

112981

125990PF

126090

Pris SEK inkl.moms

7 426

1 145

804
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Stege NR1, 3-steg

Stege NR1, 4-steg

Breddad poolstege 3-steg för granitsarg, pristillägg

SN1-003

SN1-004

BBS-004

3 690

3 895

790

Beskrivning Art.nr. Pris SEK inkl.moms
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Ellips Exclusive Line

Ellips Pool tillverkar en serie exklusiva produkter i syrafast rostfritt stål för dig 
som vill ha något extra i din pool. Vi kallar den här produktserien Exclusive Line 
eftersom de här pooldetaljerna bara tillverkas i små serier till dem som vill 
addera lite extra lyster till sin pool. Vi har även Pahléns Marine-serie med 
rostfri poolutrustning för er som vill ha något utöver det vanliga. 

YTVATTENRENARE ELLIPS LARGE/ELLIPS SMALL

YTVATTENRENARE ELLIPS RECTANGLE INLOPP ELLIPS

SILKORG
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Kontakta oss för detaljerad information
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Pooldetaljer i ABS-plast
Våra pooldetaljer tillverkas i kraftig ABS-plast med hög hållfasthet och lång livslängd.

INGJUTNINGSRÖR YTVATTENRENARE BOTTENUTLOPP
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Förhöjningsring till lock för ytvattenrenare art.nr. 11311 & 11304

Inlopp för linerpool med riktbart munstycke. 2” utv. gänga.

Inlopp för linerpool med riktbart munstycke. 50 mm limanslutning.

Inlopp för linerpool med riktbart munstycke. 2” utv. gänga. Passar till 
ingjutningsrör art. nr.  IR-20.

Ingjutningsrör till betongpool. 2".

Utlopp till linerpool. 1,5” inv. gänga.

Utloppsgaller 1,5” utv. gänga.

Plugg för in- och utlopp. 1,5” utv. gänga.

189

249

249

249

249

239

69

59

18153

00330

IL-50

IL-201

IR-20

UL-152

GU-151

P-151

Beskrivning

Ytvattenrenare stor för linerpool.  1,5" och 2" inv. gänga.

Ytvattenrenare liten för linerpool. 1,5" inv. gänga.

Ytvattenrenare stor för betongpool. 1,5" och 2" inv. gänga.

Art.nr.

11311

06824

11304

Pris SEK inkl.moms

1 890

1 490

1 790
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Beskrivning

Plugg för ytvattenrenare. 2” utv. gänga.

Bottenutlopp till betongpool. 1,5” inv. gänga.

Bottenutlopp till linerpool 1,5” inv. gänga.

Art.nr.

P-201

BUB-152201

BUL-152201

Pris SEK inkl.moms

99

696

590

PLUGG FÖR 
YTVATTENRENARE

KOPPLINGSBOX LAMPA BELYSNINGSPAKET

ELLIPS POOL 2016  |  TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Belysningspaket 300 W för linerpooler. Innehåller transformator, 
kopplingsbox, kabelrör mellan kopplingsbox och belysning samt 
kabel mellan belysningen och kopplingsboxen. Färgade linser finns 
som tillval. 

Belysningspaket 300 W för betongpooler. Samma innehåll som 
B-100.

Glödlampa (reservdel). Passar till de flesta poolbelysningarna. 
Typ PAR 56, 12V, 300W.

Energisnål LED-lampa med flera färger som passar de flesta poolbe-
lysningar (PAR 56) med mängder av funktioner. Man kan ändra färg 
på ljuset och lampan kan även pulsera i olika slingor. Transformator 
medföljer inte. Kan ersätta vår glödlampa GL-300. 12 V.

LED glödlampa vit. 

B-100

B-101

GL-300

LED-100

LED-101

3 390

3 290

298

2 870

2 870
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Innan du väljer poolskydd ska du tänka igenom vil-
ka krav och behov du har. Alla Ellips Pools poolskydd 
håller högsta kvalitet när det gäller material, utföran-
de och säkerhet. Inget av våra poolskydd stjäl heller 
någon badyta. Det avgörande är hur du värdesätter 
enkel täckning och avtäckning, värmeutflöde, av-
dunstning, kemikalieåtgång, hantering av regnvatten 
och vinterställning av poolen. Vi har utformat vårt sor-
timent så att det ska täcka in de flesta behoven.  

VAL AV POOLSKYDD

Poolskydd
Poolskyddet fyller flera viktiga funktioner och finns i en mängd olika varianter och prisklasser. 
De enklaste varianterna kräver en del manuell hantering medan andra är mer eller mindre automatiska. 
Materialet i poolskydden kan också variera.  Den viktigaste funktionen är att hindra människor och djur 
från att ramla ned i poolen. Poolskyddet förhindrar också att löv och annat skräp hamnar i poolvattnet 
och behåller värmen samtidigt som avdunstning och kemikaliebehovet minskar. 
Poolskyddet skall alltid ligga på när poolen inte används.
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MANUELLA POOLSKYDD
Kräver manuell hantering vid täckning och avtäckning. Skyddet 
fästes i knoppar som skruvats i poolsargen. Kan kompletteras 
med upprullningsanordning.  

POOLSKYDD MED UPPRULLNINGSANORDNING
Skyddet löper i skenor som monteras på poolsargen. Täckning 
av poolen sker med draglina och avtäckning sker med upprull-
ningsanordning. Vid större pooler underlättas avtäckningen om 
man har en upprullningsanordning med utväxling.  

AUTOMATISKA POOLSKYDD
Ett motordrivet poolskydd som löper i skenor under poolsargen 
och är infällt i ena kortändan. Täckning och avtäckning sker 
med en nyckelvridning.

GLESVÄV
Ett poolskydd av glesväv har låg vikt och är enkelt att hantera vid täckning och avtäckning. Man slipper 
ansamlingar av regnvatten på poolskyddet eftersom väven inte är tät. Jämfört med tätslutande skydd ökar dock 
värmeförlust, avdunstning och kemikalieförbrukning.

SOLFOLIE
Komplement till det ordinarie poolskyddet. Ger ett extra bra 
skydd mot värmeförlust och avdunstning. Flyter på vattnet med 
hjälp av luftceller. Får ej användas som ordinarie poolskydd då 
det ej är genomtrampningssäkert.

LAMELLSKYDD
Med Ellips lamellskydd räcker det med att avlägsna vindlåset 
och vrida nyckeln till lamellskyddets mekanism, så avtäcks 
eller försluts poolen automatiskt. På vår visningsanläggning i 
Upplands Väsby finns en solcellsdriven modell.

VINTERPLÅTAR
I våra pooler behöver du normalt inte sänka vattennivån inför 
vintern, men om du har en JetSwim måste nivån sänkas och då 
bör man täcka poolen med vinterplåtar.

PVC-DUK 
En PVC-duk ger hög säkerhet när det gäller genomtrampning och hindrar föroreningar av alla slag att hamna i 
poolen. Skyddar väl mot värmeförluster och avdunstning och ger en lägre kemikalieförbrukning än en glesväv. Är 
något besvärligare att hantera vid täckning och avtäckning på grund av högre vikt. Kräver ofta upprullningsan-
ordning.

POOLSKYDDSTYPER

POOLSKYDDSMATERIAL
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Poolskydd PVC-väv
Poolöverdrag av lättviktig tätvävd PVC. 

Överdraget tillverkas med förstärkta kanter och 
öljetter runt om. Materialet är UV-stabiliserat 
och släpper igenom regnvattnet, vilket gör 
överdraget lätthanterligt. Poolöverdraget 
levereras komplett med öljetter, gummistroppar 
samt stroppfästen med skruv. Standardfärg är 
blå.

Poolmått (m)

2,5 x 5,0

3,0 x 6,0

3,0 x 7,0

3,5 x 7,0

4,0 x 6,0

4,0 x 8,0

4,0 x 10,0

4,5 x 9,0

5,0 x 10,0

6,0 x 12,0

PSL-2550

PSL-3060

PSL-3070

PSL-3570

PSL-4060

PSL-4080

PSL-40100

PSL-4590

PSL-50100

PSL-60120

4 261 

5 301

6 571 

6 791 

6 652 

8 616 

9 811 

9 886 

11 543 

16 054 

Art. Nr. Pris (SEK inkl. moms)

Kontakta oss om inte din poolstorlek f inns med, 
så får du ett pris på poolskydd till din pool. 
Måtten på poolskydden avser poolens innermått, 
poolskyddet är 20 cm bredare och 20 cm längre 
för att nå ner till vattenytan. 
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Poolskydd standard
I våra poolpaket ingår Ellips Poolskydd standard, 
som är tillverkat av ett armerat starkt tätvävt 
PVC-material. 

Poolmått (m)

Poolmått (m)

2,5 x 5,0

3,0 x 6,0

3,0 x 7,0

3,5 x 7,0

4,0 x 6,0

4,0 x 8,0

4,0 x 10,0

4,5 x 9,0

5,0 x 10,0

6,0 x 12,0

Gummistroppar i EPDM-gummi

Fästknopp till poolskydd

Skruv till fästknopp

PS-2550

PS-3060

PS-3070

PS-3570

PS-4060

PS-4080

PS-40100

PS-4590

PS-50100

PS-60120

PS-003

169100-1

169100-2

2 610 

3 358 

3 919 

4 012 

3 923 

5 232 

6 075 

6 075 

7 385 

10 187 

15 

2 

2 

Art. Nr.

Art. Nr.

Pris (SEK inkl. moms)

Pris (SEK inkl. moms)

TILLBEHÖR/RESERVDELAR TILL POOLSKYDD STANDARD

Beskrivning

Trappduk till rektangulär trappa

Trappduk till oval trappa

TF-1300

TF-3000

1 970 

2 990

Art. Nr. Pris (SEK inkl. moms)

TRAPPDUK TILL POOLSKYDD STANDARD
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Poolskydd 
Ellips Easy Cover
Ellips Easy Cover är det rätta valet för dig som 
vill ha ett lättmanövrerat poolskydd av högsta 
kvalitet. Skyddet dras ut med draglina och vevas 
in med upprullningsanordningen i rostfritt stål. 
En person klarar både täckning och avtäckning 
utan besvär. 

Poolmått (m)

2,5 x 5,0

3,0 x 5,0

3,0 x 6,0

3,0 x 7,0

3,2 x 6,45

3,5 x 7,0

4,0 x 6,0

4,0 x 7,0

4,0 x 8,0

4,0 x 10,0

4,5 x 9,0

5,0 x 10,0

Tillägg för transparent duk

PST-2550

PST-3050

PST-3060

PST-3070

PST-32645

PST-3570

PST-4060

PST-4070

PST-4080

PST-40100

PST-4590

PST-50100

PST-1010

15 400 

15 700 

16 870 

 17 930 

16 900 

18 650 

18 650 

19 490 

19 690 

21 570 

21 570 

23 900 

85:-/m2

Art. Nr. Pris (SEK inkl. moms)

Duken är tillverkad av stark PVC-duk som håller att gå på. Det täta poolskyddet som löper i skenor 
sparar mängder av energi och ger väldigt låg vattenavdunstning. Upprullningsrör och löpskenor är 
tillverkade i eloxerad aluminium.  

Poolskyddet kan levereras i olika färger eller transparent. Ett transparent poolskydd är effektfullt vid 
mörker och tänd poolbelysning. Färgen på poolskyddet kan anpassas till poolsargen eller omgivning-
arna efter tycke och smak. Det finns också möjlighet att välja en lätt och glesvävd poolduk som inte 
samlar på sig regnvatten.  Kontakta oss för en offert på denna variant.

Vi levererar alltid med ett krypskydd till upprullninganordningar för poolskyddet Easy Cover (värde cirka 
2000 SEK). Ett extra skydd som förhindrar att små barn och djur kryper in under duken.
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BYTE TILL ROSTFRI UPPRULLNING 
MED UTVÄXLING

EXKLUSIV UPPRULLNINGSANORDNING 
MED UTVÄXLING

Tillbehör Ellips Easy Cover

Upprullningsanordning med utväxling rekommende-
ras för pooler som är större än 4 x 6 m.

Den här exklusiva upprullningsanordningen har ett 
hölje som är fräst ur en massiv bit aluminium och 
med kraftig utväxling som gör det mycket enkelt att 
veva in poolskyddet.

2 490 SEK / Art.Nr. PST-UTVP

14 900 SEK / Art.Nr. UA-5000

DRÄNKPUMP

För täta poolskydd. Automatisk 
pump med flottör som håller 
poolskyddet fritt från regnvatten. 
Chassi av termoplast och motor-
detaljer av rostfritt stål.

3 400 SEK / Art.Nr. DP-340

TRAPPDUK

För rektangulär pooltrappa.

För oval pooltrappa.

1 970 SEK / Art.Nr. TF-1380

3 700 SEK / Art.Nr. TF-3002

KRYPSKYDD

Vi levererar alltid med ett krypskydd till upprullninganordningar för poolskyddet Easy Cover (värde cirka 2000 SEK). Ett 
extra skydd som förhindrar att små barn och djur kryper in under duken. 
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Poolskydd 
Ellips Easy On
Ellips Easy On poolskydd är som namnet 
antyder ett lätthanterligt poolskydd som lämpar 
sig speciellt väl för pooler med specialdetaljer 
som brutna hörn eller välvd stensarg. 
Skyddet är självbärande med rör som vilar på 
långsidorna och duken har dräneringshål som 
släpper igenom regnvatten. Hanteras enkelt 
av en person med draglina vid täckning och 
upprullningsanordning vid avtäckning. 

Poolmått (m)

3,0 x 6,0

3,0 x 7,0

4,0 x 6,0

4,0 x 7,0

4,0 x 8,0

4,5 x 9,0

5,0 x 10,0

PSM-3060

PSM-3070

PSM-4060

PSM-4070

PSM-4080

PSM-4590

PSM-50100

23 900 

28 250 

28 700 

29 300

29 900 

35 600 

39 900

Art. Nr. Pris (SEK inkl. moms)

Om man har pooltrappa bör denna vara placerad på poolens kortsida. För att även täcka trappan 
krävs en trappduk eller ett lite längre poolskydd. Vi har även en lösning för er som har trappan på lång-
sidan, hör av er till oss så berättar vi mer.  Skyddet hanteras mycket smidigt, även när man är ensam. 
Med en upprullningsanordning med utväxling vevas skyddet lätt ihop. Skyddet dras enkelt ut med lina 
och spänns fast mycket stadigt. Detta poolskydd kan ses på vår visningsanläggning i Upplands Väsby.

Standardfärg är blå, grå eller grön. 
Silver eller transparent mot pristillägg. 
Ange alltid poolsargens innermått vid 
beställning av Easy On poolskydd.
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TRAPPDUK

TRAPPDUK

Tillbehör 
Ellips Easy On

För rektangulär pooltrappa

För oval pooltrappa

2 790 SEK / Art.Nr TF-1382

3 700 SEK / Art.Nr TF-3004
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Poolskydd 
Ellips Auto Cover
Ellips poolskydd Auto Cover manövreras enkelt med 
nyckel. Skyddet är helt nedsänkt vid poolens kortsida 
och döljs helt när det är indraget. Inga detaljer syns 
ovan sarg och skyddet stjäl inte någon badyta. Hela 
utrustningen levereras komplett i en kassett färdig 
för montering. Kassetten som är tillverkad i rostfritt 
stål fästs mycket enkelt på poolstommen i färdiga 
hål (se sidan 46). Samtliga komponenter i vårt auto-
matiska poolskydd är utvecklade för bästa funktion 
och av högsta kvalitet.

Ellips poolskydd Auto Cover tål en jämförelse med de flesta andra automatiska poolskydden på 
marknaden. Alla delkomponenter, från poolduken i starkt PVC-material till upprullningsmekanism och 
skenor i aluminium, håller högsta kvalitet. Fler egenskaper som ger oss ett försprång är: 

1. Diskret montage som inte stjäl värdefull badyta. 
2. Vattennivån i poolen behöver inte sänkas vid vinterställning. 
3. Tät konstruktion som ger bättre värmeekonomi.
4. Lägre anläggningskostnad då poolen inte behöver modifieras. 
5. Inga synliga detaljer ovan sarg. 
6. Snabb och billig service genom att alla delar är lättåtkomliga. 

Mot pristillägg går duken även att få i transparent utförande. Snyggt under tidig vår och 
sen höst när belysningen är tänd. Kontakta oss för pris. Poolskyddet monteras på ena 
kortsidan. Eventuell pooltrappa måste monteras på motstående sida, ytvattenrenaren 
kan inte sitta på samma gavel som automatiskt poolskydd.

Poolmått (m)

2,5 x 5,0

3,0 x 5,0

3,0 x 6,0

3,0 x 7,0

3,5 x 7,0

4,0 x 6,0

4,0 x 7,0

4,0 x 8,0

PTA-2550

PTA-3050

PTA-3060

PTA-3070

PTA-3570

PTA-4060

PTA-4070

PTA-4080

59 900 

62 800 

64 900 

67 400 

70 900 

70 800 

75 200 

79 900  

Art. Nr. Pris (SEK inkl. moms)
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TÄCKLOCK

Tillbehör 
Ellips Auto Cover

Bredd 2,5 m
Specialdesignat täcklock tillverkat i formpressad 
aluminium perfekt anpassat för Ellips Auto Cover 
poolskydd med rullhjul under locket.

Bredd 3,0 m

Bredd 3,5 m

Bredd 4,0 m

6 900 SEK / Art.Nr. TL-250

7 880 SEK / Art.Nr. TL-300

8 860 SEK / Art.Nr. TL-350

10 790 SEK / Art.Nr. TL-400
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Beskrivning

Trappduk för rektangulär trappa

Trappduk för oval trappa

TF-1540

TF-3001

3 470 

3 900
 

Art. Nr. Pris (SEK inkl. moms)

Trappduk till poolskydd Ellips Auto Cover

En del kundertillverkar locket själv.

Händig?



Upprullningsanordning plast inkl rör. Upprullningsanordning rostfri inkl rör.

Upprullningsanordning rostfri med utväxling inkl rör. 

3 990 SEK / Art.Nr. UA-600 7 769 SEK / Art.Nr. UA-800

9 725 SEK / Art.Nr. UA-900
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Solfolie för pool

Upprullningsanordning för poolskydd

Solfolien är ett värme- och avdunstningsskydd som flyter på 
vattenytan med luftkuddar. Uppvärmningen från solen ökas 
men solfolien kan även användas till inomhuspooler som 
avdunstningsskydd. Solfolien reducerar värmeförlusten 
med cirka 70 % och minskar avdunstningen med cirka 
90 %. Ellips Pools solfolie är extra kraftig för att klara 
utomhusbruk (400 micron) och skall inte förväxlas med 
billig förpackningsplast som inte är behandlad för att klara 
av UV-ljuset från solen och kemikaliebehandlat poolvatten. 
Om man har pooltrappa svetsas en rektangulär trappflik 
fast i solfolien. Fliken anpassas sedan av kunden till 
pooltrappan.

Poolmått (m)

3,0 x 6,0

3,5 x 7,0

4,0 x 6,0

4,0 x 8,0

4,0 x 10,0

4,5 x 9,0

5,0 x 10,0

6,0 x 12,0

SFG-3060

SFG-3570

SFG-4060

SFG-4080

SFG-40100

SFG-4590

SFG-50100

SFG-60120

2 895

3 295

3 270 

4 670 

5 480

5 480 

 6 960 
 

9 740 

Art. Nr. Pris (SEK inkl. moms)
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POOLTAK
Ellips Pools
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POOLTAK
Med ett pooltak förlänger du 
badsäsongen och sparar massor med 
energi. En solig dag kan temperaturen 
höjas hela 6-8 grader och du kan bada 
oberoende av vädret. Dessutom är det ett 
utmärkt skydd mot löv och skräp i poolen.

Vi har en serie pooltak med robust 
stomme av aluminiumprofiler och 
paneler med dubbelsidigt UV-skydd. 
Samtliga modeller har mjuka och 
behagliga linjer med stabila lösningar för 
utsatta detaljer som lås och gångjärn. 

Standardserierna Monaco, Hollywood 
och Venedig har utformats för att passa 
alla standardpooler med eller utan 
poolsarg. Samtliga pooltak är certifierade 
och godkända enligt fransk säkerhets- 
och kvalitetsstandard och omfattas av 
3 års materialgaranti. Pooltalken klarar 
snölaster upp till 45 kg /m2.
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pooltak

Konstruktion och material

Monaco
Monaco är vår standardserie med låg takhöjd.

Monaco är rätt val för dig som vill ha ett lågt och stilrent pooltak som inte tar upp för stort utrymme i 
trädgården. Trots den låga höjden finns det gott om plats för dig att simma under taket. Monaco är ett 
barnsäkert pooltak med lås och har som standard skjutdörr som kan monteras på valfri sida (vänster eller 
höger) och avtagbar frontgavel. Den automatiska sektionslåsningen innebär att pooltaket kan öppnas 
och stängas snabbt och smidigt. Sektionerna är inte samman-hakade så pooltaket kan vara öppet på 
mitten. När pooltaket är stängt är det barnsäkert och kan endast öppnas med nyckel. Monaco är utrustat 
med extra platta komfortskenor som är behagliga att gå på med en höjd på endast 12 mm. Med tillvalet 
förlängningsskenor kan du skjuta av taket och frilägga hela poolen.

Våra premium-modeller har paneler i polykarbonat (PC), som har högre slaghållfasthet 
jämfört med andra material. När det gäller konstruktion av panelerna är transparent 
klarplast det populäraste valet. Taken kan också levereras med kanalplast, som ger 
mer begränsad insyn och något bättre isolering. Oavsett panelmaterial får man 
räkna med viss kondensbildning på insidan när utetemperaturen sjunker.
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OBS! Pooltaken på bilderna kan vara extrautrustade.
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Priserna avser paneler i klarplast och Silvereloxerad stomme. Panaler i kanalplast ger ett prisavdrag om 
10 000 SEK.

MONACO G 5 x 10 mMONACO A 3 x 6 m MONACO B 4 x 8 m MONACO F 4 x 10 m

Färgval profiler: Silvereloxerad (aluminium) 
Skenor: Silvereloxerad (aluminium), platt komfortskena med höjd 12 mm 
Panelval: Klarplast eller kanalplast med prisavdrag 10 000 SEK
Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med nyckel
Dörrlösning: Sidodörr på valfri sida och avtagbar front- och bakgavel 
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Beskrivning 
Modell, Yttermått, Innermått

Monaco A, 378 x 666 cm , 416 x 670 x 80 cm  

Monaco B, 1 378 x 816 cm, 430 x 820 x 86 cm

Monaco C, 428 x 766 cm ,480 x 770 x 90 cm

Monaco D, 2 428 x 916 cm ,480 x 920 x 90 cm

Monaco E, 479 x 866 cm ,530 x 870 x 95 cm

Monaco F, 3 479 x 1066 cm, 544 x 1070 x 101 cm

Monaco G, 575 x 1066 cm,  640 x 1070 x 108 cm

Förlängningssats Monaco A

Förlängningssats Monaco B/C/D/E

Förlängningssats Monaco F/G

3 x 6

3 x 7,5

3,5 x 7

3,5 x 8,5

4 x 8

4 x 10

5 x10

L = 3200 mm

L = 3200 mm

L = 3200 mm

49 900 

74 900 

79 900 

94 900

89 900

109 900 

129 900

4 990

5 990 

 6 990 

Poolmått m 
(b x l)

Pris (SEK inkl. 
moms)
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Hollywood är vår standardserie med normal takhöjd, vilket gör den till ett 
naturligt val för dig som vill ha lite mer utrymme när du badar vid sämre 
väder.

Den här modellserien har precis som Monaco en elegant framtoning och robust konstruktion. Hollywood har 
som standard gaveldörr och avtagbar frontgavel, vilket gör det möjligt att skjuta pooltaket förbi en poolstege 
om denna mittplaceras. Hollywood är ett barnsäkert pooltak med lås. Den automatiska sektionslåsningen 
innebär att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt. Sektionerna är inte sammanhakade så 
pooltaket kan vara öppet på mitten.

När pooltaket är stängt är det barnsäkert och kan endast öppnas med nyckel. Hollywood är utrustat med extra 
platta komfortskenor som är behagliga att gå på med en höjd på endast 12 mm. Hela fronten är avtagbar i 
tre delar.

Med förlängningsskenor (rekommenderat tillval) kan du skjuta av pooltaket och frilägga hela poolen.
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pooltakHollywood
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HOLLYWOOD C 4 x 10 m HOLLYWOOD D 5 x 10 m

HOLLYWOOD A 3 x 6 m HOLLYWOOD B 4 x 8 m
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Priserna avser paneler i klarplast och Silvereloxerad stomme. Paneler i kanalplast ger ett prisavdrag om 
10 000 SEK.

Färgval profiler: Silvereloxerad (aluminium) eller vit, utan pristillägg 
Skenor: Silvereloxerad (aluminium), platt komfortskena med höjd 12 mm 
Panelval: Klarplast eller kanalplast med prisavdrag 10 000 SEK
Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med nyckel
Dörrlösning: Gaveldörr (front) och avtagbar front- och bakgavel 

Beskrivning
Modell, Yttermått, Innermått

Hollywood A, 378 x 666 cm, 416 x 670 x 128 cm  

Hollywood B, 479 x 866 cm, 530 x 870 x 162 cm

Hollywood C, 1 479 x 1066 cm, 544 x 1070 x 168 cm

Hollywood D, 575 x 1066 cm, 640 x 1070 x 194 cm

Förlängningssats Hollywood A

Förlängningssats Hollywood B

Förlängningssats Hollywood C/D

3 x 6

4 x 8

4 x 10

5 x 10

L = 3200 mm

L = 3200 mm

L = 3200 mm

59 900

89 900

119 900

129 900

4 990

5 990 

6 990 

Poolmått m 
(b x l)

Pris (SEK inkl. 
moms)
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pooltakMonaco
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Pooltak
Ellips Pools

specialsortiment
När våra standardpooltak inte räcker till för just 
dina behov kan vi erbjuda ett specialsortiment 
med skräddarsydda pooltakslösningar med 
allt från kupoltak över ditt spabad till eleganta 
uterum med gott om utrymme för samvaro 
kring poolen oavsett väder. Vi har två olika 
pooltaksmodeller som går att måttbeställa så 
att pooltaket passar just dina förutsättningar. 
Du kan också välja mellan olika färger på 
profilerna. Samtliga RAL-färger kan beställas 
mot pristillägg. 

Våra måttbeställda pooltak levereras i färdig-
monterade moduler för enkel installation. Precis 
som standardmodellerna är specialtaken certi-
fierade och godkända enligt fransk  säkerhets- 
och kvalitetsstandard och omfattas av 3 års 
materialgaranti. Dessutom uppfyller de alla lag-
stadgade krav på barnsäkerhet och är testade 
på snölaster på 45 kg / m2

HOLLYWOOD PLUS
Specialmodell med högre takhöjd som kan måttbeställas för att till 
exempel ge extra utrymme för en romersk trappa. Har en extra platt 
komfortskena med höjden 12 mm.

MONACO PLUS
Den lägre specialmodellen som kan måttbeställas för att till 
exempel ge extra utrymme för en romersk trappa. Har en extra platt 
komfortskena med höjden 12 mm.

ELLIPS POOL 2016  |  TILLVAL OCH TILLBEHÖR



130

Så värmer man

För att få en behaglig temperatur på poolvattnet måste det värmas 
upp. Det finns ett flertal olika alternativ för uppvärmning. Den mest 
populära är poolvärmepumpen, som ger väldigt kostnadseffektiv 
uppvärmning. Elvärmare, värmeväxlare och solfångare är andra 
värmekällor. Valet av metod beror till stor del på vilka förutsättningar 
som gäller hos just dig.

NYTTJA HUSETS UPPVÄRMNINGSSYSTEM

Om ditt hus värms upp med fjärrvärme, berg- eller jordvärme eller 
vedpanna kan du installera en värmeväxlare för uppvärmning av 
poolen. Innan du väljer detta alternativ måste du försäkra dig om 
att din värmekälla har tillräcklig kapacitet för att värma huset och 
poolen under den kallare delen av poolsäsongen. Installationen 
av värmeväxlaren i det befintliga uppvärmningssystemet bör om-
besörjas av en behörig VVS-montör.

Värmeväxlare

poolvattnet
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Om du inte har möjlighet att använda husets uppvärmningssystem finns det 
tre olika alternativ för uppvärmning av poolen. 

EGEN VÄRMEKÄLLA FÖR POOLEN

ELVÄRMARE
Elvärmaren är relativt billig i inköp och installationen 
är enkel, men har betydligt högre driftskostnad än 
övriga alternativ. Den här metoden passar bäst som 
komplement eller för en mindre pool.

POOLVÄRMEPUMP
Det mest populära valet bland poolköpare idag. Ger 
effektiv uppvärmning till låg kostnad. Vi ser till att du får 
en väldimensionerad värmepump av högsta kvalitet till 
din pool.

SOLFÅNGARE
Uppvärmningsmetoden med den absolut lägsta drift-
kostnaden. Ellips Pools solfångare är P-märkta, vilket 
borgar för hög kvalitet och verkningsgrad. Kräver dock 
soliga dagar för att ge tillräcklig värmetillförsel och bör 
kompletteras med andra värmekällor för att du ska få 
behaglig värme hela poolsäsongen.
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VÄRMEVÄXLARE  ELECRO G2
Värmeväxlaren är specialtillverkad för uppvärmning av 
swimmingpooler. I sortimentet finns modeller för alla 
pool-storlekar och modeller med anpassningar till olika 
varmvattentemperaturer. Värmeväxlarna fungerar perfekt 
oavsett om varmvattnet produceras med ved, olje- eller 
pelletsbrännare, solfångare eller värmepump. Värmeväxlarna 
har riktigt hög verkningsgrad och tillverkas av rostfritt syrafast 
stål för att klara klorider eller av Titan för att klara salter. 
Värmeväxlaren kan monteras liggande eller stående och 
skapar mycket litet mottryck i poolvattensystemet.

Värmeväxlare för multianvändning

Värmealternativ
Du kan värma poolvattnet med hjälp av det befintliga 
vattenburna uppvärmningssystemet i ditt hus eller använda 
en helt egen värmekälla för poolen

Befintligt värmesystem
Om du har tillräcklig kapacitet i husets värmesystem så kan du värma poolen genom att installera en 
värmeväxlare. Vi har lösningar för de flesta värmetyperna som fjärrvärme, bergvärme, jordvärme eller ved- och 
kombinationspannor. Om du är osäker på kapaciteten hos ditt värmesystem kan du kontrollera detta med din 
leverantör av värmesystemet. Om du väljer uppvärmning med ditt befintliga värmesystem ingår en optimal 
värmeväxlare i vårt kompletta poolpaket.

Värmeväxlare Elecro 85 kW rostfri (ingår i poolpaketet)
Kan kompletteras med termostat och cirkulationspump

Värmeväxlare Elecro 85 kW titan  
Kan kompletteras med termostat och cirkulationspump

Beskrivning Art.nr.

301200

301300

Pris SEK inkl.moms

12 790

8 680
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Värmeväxlare för fjärrvärme
Om du vill ansluta din värmeväxlare till fjärrvärmenätet måste den vara typgodkänd. I vårt kompletta 
poolpaket levererar vi Pahléns godkända fjärrvärmeväxlare. 

2. Anslutningskit för termostat  Pahlén

3. Termostat Pahlén

1004100

12840

1. Kontrollbox med termostat och flödesvakt 
till Elecro värmeväxlare

301401

Beskrivning Pristillägg SEK 

inkl.moms

Art.Nr.

TILLVAL VÄRMEVÄXLARE

Egen värmekälla för poolen
ELVÄRMARE
Elvärmarna kan levereras med olika kombinationer av överhettningsskydd, termostat, pressostat eller flödesvakt. Vi 
har elvärmare i olika utförande upp till 144 kW.  Om du väljer egen värmekälla så ingår alltid en Kompakt elvärmare 
med rätt kapacitet för din pool i vårt kompletta poolpaket.

KOMPAKT ELVÄRMARE MED TIMERFUNKTION
Elvärmare som finns med 6 och 9 kW effekt. Den är tillverkad i rostfritt 
stål. Värmaren levereras med påbyggd elcentral och inbyggd flödes-
vakt. Även överhettningsskydd och termostat ingår. 400 V / 3 fas.

Elvärmare 9 kW

Elvärmare 6 kW EV-60 (ingår i poolpaket)      5 900 

(ingår i poolpaket)      6 640 

Beskrivning Pris SEK inkl.momsArt.Nr.

EV-90

Anborrningsbygel till flödesvakt

Flödesvakt till elvärmare 12862 1 495 

189

Beskrivning Pristillägg SEK inkl.momsArt.Nr.

11440

Vi kan också erbjuda välrenommerade Pahléns hela sortiment av elvärmare. Kontakta oss för prisuppgifter. 
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3 199 

399 

1. 2. 3. 

1 197 

Pristillägg
SEK inkl. moms
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ELLIPS POOLVÄRMEPUMP
• Kabinett i rostfritt stål

• Vertikalt luftutblås för flexibel installation och lägre ljudnivå
• Stilren design som passar i de flesta miljöer
• Titanvärmeväxlare som motstår klor- och saltvattenangrepp
• Miljövänligt och effektivt köldmedium (R410A) Digital display LED- 

kontroller med timer, avfrostningsfunktion, temperaturvisare
• Flödesvakt och unionskopplingar för säker drift och enkel installation
• Levereras med installationstillbehör

Poolvärmepump
Poolvärmepump är förstavalet för dom flesta poolköparna idag. Den reducerar kostnaden för uppvärmning 
med 65-80% jämfört med en eluppvärmd pool. Vi har valt våra värmepumpar med samma kvalitetskrav som 
övriga detaljer i våra pooler.  

Poolvärmepump 7,5 kW

Poolvärmepump 10,6 kW

Poolvärmepump 15,9 kW

Poolvärmepump 29,8 kW

Beskrivning Pool-
Volym 

(m3)

35

50

80

150

Flöde 
(m3/h)

2,2

3,0

4,5

9,0

Tillförd 
effekt 
(kW)

1,15

1,65

2,51

4,87

Driftström/ 
säkring 

(A)

5,23 / 10

7,50 / 10

11,4 (1-fas) / 16 
4,4 (3-fas) / 10

8,5 (3-fas) / 10

Drift-
spänning 

(kW)

230

230

230/400

400

Artikel-
nummer

EP-68

EP-92

EP-138 

EP-260

Pris (SEK, 
inkl. moms)

27 900

29 700

38 590

61 000

Mätningarna är gjorda vid en genomsnittlig lufttemperatur på ca 20°C och en pooltemperatur på c:a 27°C

Bypasslinga

Panel till värmepump + 
förlängningskabel ca. 30 m 

BP-03

11004

1 575 

1 095 

Beskrivning Art.Nr.

TILLVAL POOLVÄRMEPUMP
Med en bypass-slinga kan du reglera flödet genom värmepumpen 

för bästa möjliga värmeeffekt.
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Panel till  värmepumpen om du vill 
ha  displayen  inomhus

Pristillägg
SEK inkl. moms
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ELLIPS SOLFÅNGARE
Ellips Solfångarna är P-märkta av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut   
vilket garanterar att kvaliteten genomgående är mycket hög. De är tillverk- 
ade av ett underhållsfritt plastmaterial som tål klor, UV-strålning samt   
värme och som ger en lång livslängd. För bästa effekt bör solfångarna 
monteras åt söder med en solfångaryta motsvarande 50% av poolens 
area (i västlig eller östlig riktning krävs en area på 75%). En solfångarpanel 
har måttet 1,20 x 3 m som ger en solfångaryta på 3,7 m2. Finns även i min-
dre storlekar vid utrymmesbrist. 

För att kunna få ut maximal effekt ur solfångarna bör systemet utrustas 
med en automatisk styrning som kopplar in solfångarna när temperaturen 
överstiger poolens temperatur. Automatiksats finns i två utföranden. Dels 
med separat pump vid nybyggnation av swimmingpool, dels med motor-
ventil som används när solfångare ska kopplas till en befintlig pool.

Solfångare
Ellips solfångare blev testvinnare i SP’s (Statens Provningsanstalt) stora solfångartest. Våra solfångare är mycket 
effektiva tack vare konstruktionen med räfflade kanaler, som ger en betydligt större värmeabsorberande yta. 
De blir dessutom styvare och därmed mindre vindkänsliga. En solig dag kan en solfångaranläggning höja 
vattentemperaturen med 5-6 grader. Solfångare har den absolut lägsta driftkostnaden, men lämpar sig bäst som 
komplement till andra uppvärmningssystem.

ELLIPS SOLFÅNGARPAKET FÖR INSTALLATION I 
NY POOL 

Vårt kompletta solfångarpaket för nya pooler innehåller allt du 

behöver för att koppla in en solfångare.  4 st. solfångarpaneler, 

automatikbox med sensorer, 0,5 hk cirkulationspump, in- och 

utlopp till poolen samt anslutningssats för PEM-slang. Kom-

plettera bara med den PEM-slang som krävs för att koppla in 

solfångarsystemet med poolen. 

ELLIPS SOLFÅNGARPAKET FÖR INSTALLATION I 
BEFINTLIG POOL 

Vårt kompletta solfångarpaket för befintliga pooler innehåller 
allt du behöver för att koppla in en solfångare. 4 st. solfångar-
paneler med kopplingssatser, anslutningssats för PEM-slang 
och motorventil med temperaturstyrning. Komplettera bara 
med den PEM-slang som krävs för att koppla in solfångar-  
systemet med poolen.

Solfångarpaket till befintlig pool

Solfångarpaket till ny pool SFP-400 24 900

21 900

Beskrivning Pris SEK inkl.momsArt.Nr.

SFM-400

Solpanel 3 x 1,20 m

Panelkopplingssats

SP-3120

PKS-100

3 890

195

Fryssäker PEM-slang tryckklass PN10 
Diameter 50 mm, rulle 30 m 

1 170

PRIS TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR SOLFÅNGARE
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Bäst I Test enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

PEM-50
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SPA-VÄRMARE

ELECROS elektriska SPA-värmare är en 
mycket praktisk lösning när man önskar 
värma upp eller underhållsvärma mindre bad 
såsom badtunnor, ovanmarkpooler, SPA-
bad eller andra mindre pooler. Värmaren 
som finns i storlekar 1 kW till och med 6 kW 
har inbyggd sensor och ställbar termostat så 
att man alltid erhåller den temperatur som 
önskats. Badvattnet strömmar genom en 
tub av syrafast rostfritt stål och elementet är 
gjort av Titan. Denna Spa-värmare fungerar 
utmärkt med saltklorinator. 1,5” invändig 
gänga.
 

Min flöde:  1 m3/timme

Max flöde: 17 m3/timme

SPA-värmare

SPA-värmare 1 kW 

SPA-värmare 2 kW 

SPA-värmare 3 kW 

SPA-värmare 4 kW 

SPA-värmare 5 kW 

SPA-värmare 6 kW

N-SPA-1 2 560

2 620

2 690

2 780

2 870

2 970

Beskrivning Pris SEK inkl.momsArt.Nr.

N-SPA-2

N-SPA-3

N-SPA-4

N-SPA-5

N-SPA-6
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Alla dessa SPA-värmare är 230V 1-fas.
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Maskinrum
Cirkulationssystemet består i huvud-
sak av pumpar och sandfilter. Utrust-
ningen kan placeras i anslutning till 
poolen eller i ett utrymme i närliggande 
byggnad. Du kan välja att bygga ditt 
maskinrum själv eller köpa Ellips Pools 
välanpassade maskinrum i rostfritt stål. 
Maskinrummet grävs ner i anslutning 
till poolen. Vi kan också leverera samt-
liga maskinrum med färdigmonterad 
utrustning från vår fabrik i Luleå.

MASKINRUM
Detta rymliga maskinrum i rostfritt stål med mycket hög kvalitet är 
specialanpassat för poolens reningsanläggning när du inte har något 
utrymme att placera maskinutrustningen i. Det grävs ner i marken vid 
poolen. Locket till maskinrummet är i två sektioner för att underlätta 
vid öppning och stängning. I maskinrummet finns plats för poolpump, 
sandfilter, värmare, UV-ljus, transformatorer till belysningar och 
solfångarpump. Detta maskinrum är anpassat till våra pooler upp till 4,5 
x 9 m. Om inte  solfångarpump skall användas går det även att ha detta 
maskinrum till pooler med måtten 5 x 10 m och 6 x 12 m.
Mått: 1 200 x 1 000 x 1 100 mm.

14 900 SEK / Art.Nr. PR-1100

MASKINRUM XL
Samma gedigna konstruktion som det mindre 
maskinrummet. Anpassat för  maskinutrustningar 
för pooler från 5 x 10 m till 7 x 15 m. 
Mått: 1 500 x 1 200 x 1 065 mm.

23 500 SEK / Art.Nr. PR-1500

Vattencirkulation 
och rening
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PUMPLÅDA FÖR POOLPUMP OCH SOLFÅNGARPUMP 
Denna pumplåda, tillverkad i rostfritt stål med samma höga finish och 
design som våra övriga produkter, används för att placera poolpump och 
solfångarpump under poolens ytvattennivå. Man kan då placera den öv-
riga maskinutrustningen i t.ex. ett garage eller en friggebod. Vi har valt att 
göra pumprummet med plats även för solfångarpump. 
Mått: 1 008 x 650 x 700 mm.

8 970 SEK / Art.Nr. PR-700

STRUKTURERAT LOCK 
För dig som har locket på maskinrummet 
synligt finns möjlighet att byta ut det släta 
standardlocket mot ett vackert strukturerat lock.

970 SEK / Art.Nr. SL-1210

MONTERING AV MASKINUTRUSTNING
Pumplåda PR-700

3 990 SEK / Art.Nr. MM-90

MONTERING AV MASKINUTRUSTNING*
Maskinrum PR-1100

6 790 SEK / Art.Nr. MM-100

MONTERING AV MASKINUTRUSTNING*
Maskinrum PR-1500

7 490 SEK / Art.Nr. MM-101
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INSTALLATION AV MASKINUTRUSTNING 
I ELLIPS MASKINRUM 
(Elinstallation ingår ej)

*Vid montering av UV-rening tillkommer 2 900 SEK
  Doseringsutrustning 2 900 SEK
  Bypass-slinga 1 900 SEK
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JetSwim
Förvandlar din stilla bassäng till en härligt ström-
mande flod när du vill. JetSwim-aggregatet monte-
ras enkelt i poolväggen med lättåtkomliga reglage. 
Med ett snabbt handgrepp förvandlas det stilla- 
stående vattnet till kraftfulla, härliga strömmar.

JetSwim har flera styrkelägen - allt efter den 
svårighetsgrad som simmaren önskar. En JetSwim i 
poolen erbjuder många användningsområden. Mät 
prestationsförmågan, stärk muskulaturen eller träna 
simteknik. Att simma mot de kraftiga strömmarna 

JET 1200 – 2,2 kW 
Jet 1200 är ett utmärkt motionsredskap som “förlänger” 
poolen. Den har ett munstycke med kraftig ström. Enbart 
genom att vrida på handtaget reglerar man vattenflödet 
och luftinblandningen. Start och stopp av vattenströmmen 
sker från poolen.  Passar våra modulpooler och KELLY.

29 700 SEK
Art.Nr. 12160

JET 2000 – 4,0 kW
Jet 2000 är ett kraftfullt träningsredskap för simmaren 
som önskar extra intensivt simmotstånd. Den har två 
ställbara munstycken samt vred för luftinblandning. 
Vattenmängden ställer man enkelt in till den kapacitet 
som önskas. Start och stopp av vattenströmmen sker från 
poolen. Passar våra modulpooler och KELLY.

39 600 SEK
Art.Nr. 12100

JETSWIM – 4,5 kW  
Marknadens kraftigaste JetSwim för både nytta och nöje. 
Tillverkad i höghållfast plast. Mycket rolig för barn och 
vuxna samt ger skonsam motion vid simträning. Passar 
alla våra pooler.

23 900 SEK
Art.Nr. JS-400

ger såväl allsidig motion som förebyggande och rehabiliterande muskelträning. Vill man bara motionssimma 
en stund, behöver man inte ideligen vända utan bara simma på hur länge och hur långt som helst. Även för 
barnen i familjen är JetSwim en härlig utmaning som inbjuder till nyttig vattenträning och spännande lekar.

Vi har JetSwim lösningar för alla våra pooler. Komplettera med en JetSwim-låda som är anpassad för just 
din pool.
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JETSWIMLÅDA TILL MODULPOOLER
Detta kraftiga och rymliga pumprum med stagsats till 
Jetswim är tillverkat i rostfritt stål. Pumprummet är förberett 
att monteras ihop med Ellips Pools poolstommar på ett 
mycket enkelt sätt. Jetswimpumpen skall placeras nära 
poolen för att undvika flödesförluster. Levereras komplett 
med kraftig stagsats, bult, mutter samt brickor i rostfritt 
stål. Det går utmärkt att kombinera stensarg på poolen till 
denna jetswimlåda. Konstruktionen vid öppning av locket 
gör att man inte behöver ”jacka ur” stensargen. 
Pumprummets mått är 1100 x 496 x 510 mm.

JETSWIMLÅDA TILL ELLIPS KELLY
Komplett med stos till betongpoolen Ellips KELLY.

Modell  Art.Nr.   Pris
JET-1200 PR-22 & PR-22TP 9 820 SEK
JET-2000 PR-40 & PR-40TP 9 820 SEK
JS-400  PR-400 & PR-400TP 9 820 SEK

Modell  Art.Nr.   Pris
JET-1200 PR-22   8 860 SEK
JET-2000 PR-40   8 860 SEK
JS-400  PR-400 & PR-400A 9 820 SEK

JETSWIMLÅDA TILL ELLIPS GARBO
Komplett med stos till Ellips GARBO 645/800.

Poolmodell Modell           Art.Nr.            Pris
Garbo 645 JS-400           PR-400 & PR-400B       
Garbo 800 JS-400           PR-400 & PR-400C        
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9 820 SEK
9 820 SEK
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Poolpumpar

När du köper ett komplett poolpaket från 
Ellips Pool kan vi garantera att du får exakt 
rätt utrustning för din pool. Givetvis inklu- 
derar paketet en poolpump och ett sand- 
filter som är något överdimensionerat för 
att pumpen inte ska behöva gå kontinuer-
ligt för att klara genomströmningskravet. 
Vårt stora sandfilter innebär att du slipper 
rena filtret med backspolning så ofta. Vi 
tycker att du ska ägna mer tid åt bad än 
underhåll och drift, helt enkelt. 
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ASTRAL POOLPUMPAR

Beskrivning

Astral 0,25 hk (1-fas)

Astral 0,5 hk (1-fas)

Astral 0,75 hk (1-fas)

Astral 0,75 hk (3-fas)

Astral 1,0 hk (1-fas)

Astral 1,0 hk (3-fas)

Astral 1,5 hk (3-fas)

Astral 2,0 hk (3-fas)

Astral 3,0 hk (3-fas)

P-0191

P-0501

P-0751

P-0753

P-1001

P-1003

P-1503

P-2003

P-3003

230

230

400

230

400

400

400

400

0,18 / 0,25

0,37 / 0,5

0,55 / 0,75

0,55 / 0,75

0,75 / 1,00

0,75 / 1,00

1,10 / 1,50

1,5 / 2,0

2,2 / 3,0

11

15

15

18

18

20

22

34

6 060 

6 101 

6 173 

6 039 

6 391 

6 236 

6 935 

7 215 

8 066 

Art.Nr. Spänning 
(V)

Pris (SEK inkl. 
moms)

Effekt
(kW/hk)

Flöde (m3/h)
vid 6 mvp

I våra poolpaket ingår alltid en poolpump av märket Astral, en poolpump med kvalitet i varenda detalj. Låg ljudnivå, 
hög kvalitet och driftssäkerhet är de främsta anledningarna till att vi valt den här pumpen. 

Den mest optimala av nedanstående pumpar ingår i respektive poolpaket.
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I vårt pumpsortiment finns två olika modeller 
av Pentairs premiumpumpar i Intelliflo-serien 
med varvtalsreglering, som gör dem extremt 
tystgående och energisnåla. Den intelligen-
ta driftstyrningen sköts via en digital display 
där man på ett enkelt sätt kan schemalägga 
och reglera flödet vissa tider på dygnet. En 
av pumparna är anpassad för saltvatten. Det 
här är pumpar för dem som ställer extra höga 
krav på sin cirkulationsutrustning. Special-
pumparna finns på vår visningsanläggning i 
Upplands Väsby och i vår fabrik i Luleå.

Vi kan också tillhandahålla poolpumpar från Pahléns, Hayward och NTR till andra 
poolmärken än Ellips Pool.  Ring oss för mer information om dessa produkter.
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SPECIALPUMPAR

extremt tystgående och energisnåla

PSH POOLPUMPAR

Beskrivning

Micro-2 0,18 kW 

Micro-2 0,25 kW

Micro-2 0,37 kW

ND-2 0,55 kW (1-fas)

ND-2 0,55 kW (3-fas)

ND-2 0,75 kW (1-fas)

ND-2 0,75 kW (3-fas)

ND-2 1,10 kW (1-fas)

ND-2 1,10 kW (3-fas)

ND-2 1,5 kW (3-fas)

421000

421100

421200

421300

421700

421400

421800

421500

421900

422200

230

230

230

230

400

230

400

230

400

400

0,18 / 0,25

0,25 / 0,35

0,37 / 0,50

0,55 / 0,75

0,55 / 0,75

0,75 / 1,00

0,75 / 1,00

1,10 / 1,50

1,10 / 1,50

1,50 / 2,00

3 230 

3 360 

3 490 

5 625 

5 625 

5 960 

5 960 

6 750 

6 750 

6 975 

Art.Nr. Spänning (V) Pris (SEK inkl. moms)Effekt(kW/hk)
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Storleken på sandfiltret avgör hur effektiv reningen 
av poolvattnet blir. Vi ser alltid till att rätt storlek 
levereras i våra poolpaket. Med rätt storlek menar vi 
ett överdimensionerat filter som underlättar driften och 
klarar behovet av reningskapacitet med glans. Vi har 
sandfilter från 350 mm upp till 2 800 mm. I våra kompletta 
poolpaket ingår filtersand. Om du beställer sandfilter till 
en befintlig pool tillkommer filtersand. Det mest optimala 
av nedanstående sandfilter ingår i respektive poolpaket. 

Alla våra sandfilter har spunnen tank för avsevärt högre 
hållbarhet och livslängd jämfört med gjutna tankar.

ELLIPS SANDFILTER 500 
Diameter: 500 mm
Toppmonterad centralventil. Filtret rymmer 100 kg filter-
sand. Rekommenderad pump 0,5-1,0hk. Levereras med 
centralventil och manometer. 

5 870 SEK / Art.Nr. SF-500

ELLIPS SANDFILTER 650
Diameter: 650 mm
Toppmonterad centralventil. Filtret rymmer 150 kg filter-
sand. Rekommenderad pump 0,75-1,5hk. Levereras med 
centralventil och manometer.

6 495 SEK / Art.Nr. SF-650

ELLIPS SANDFILTER 600S 
Diameter: 600 mm
Sidmonterad centralventil ger lägre höjd och kräver ej 
demontering av ventilen vid sandbyte. Filtret rymmer 150 
kg filtersand. Rekommenderad pump 0,75-1,5hk. 
Levereras med centralventil och manometer.

6 870 SEK / Art.Nr. SFS-600

ELLIPS KOMBO 350
Kombo filter 350 är den perfekta lösningen om man tänker 
införskaffa eller kanske redan har ett mindre bad såsom 
exempelvis badtunna eller mindre pool. Även små bad ska 
innehålla rent vatten och Kombo 350 är ett högeffektivt 
sandfilterpaket som består av en riktig glasfiberspunnen tank 
med en påkostad 6-vägs ventil. Filtret står på en bottenplatta 
tillsammans med en driftsäker cirkulationspump 230V / 0,25kW 
med förfiltersil.  

Denna kombination passar utmärkt till alla former av inom- 
eller utomhusbad med vattenvolym upp till 12.000 liter.

4 900 SEK / Art.Nr. 502000

ELLIPS SANDFILTER 750S 
Diameter: 750 mm
Sidmonterad centralventil ger lägre höjd och kräver ej 
demontering av ventilen vid sandbyte. Filtret rymmer 300 
kg filtersand. Rekommenderad pump 1,5-2,0 hk. Levereras 
med centralventil och manometer.

13 900 SEK / Art.Nr. SFS-750

ingår i poolpaketet ingår i poolpaketet

ingår i poolpaketet
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Sandfilter



Filtersand 0,4 – 0,6 mm / 25 kg säck

Manometer till sand- och polyesterfilter MM-015 169

159 

159 

FS-0406

FS-0608

Beskrivning Pris SEK inkl.momsArt.Nr.

Filtersand 0,6 – 0,8 mm / 25 kg säck

PRISLISTA TILLBEHÖR 
OCH FILTERSAND

Vi har också filtersand med grövre 
kornstorlek. Ring oss för mer information.
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Den ordinarie poolreningen kan kompletteras med ett UV-
reningssystem, som effektivt dödar bakterier i poolvattnet 
och minskar behovet av klorering med 70-80 %. Du får ett 
poolvatten som är kristallklart och behagligare att bada i. 
Vårt UV-sortiment omfattar Elecros och Pahléns UV-system. 

ELECRO SPECTRUM UV
För pooler och spa med volymer upp till 100 m3  
Vattenbehandlingen är uppdelad i två steg. 
Spectrum UV har två kammare kopplade i serie med 
en 55W UV-lågtryckslampa i varje kammare. Vatt-
nets resa genom maskinen blir längre i tid än med 
vanliga UV-aggregat.

Max flöde: 36 m3/h
Lampeffekt: 110 W
Effekt UV-strålning: 36 W

13 900 SEK / Art.Nr. UV-110

PAHLÉN AUTO-UV 75
För pooler och spabad med volymer upp till 
50 m3. För pooler upp till 75 m3 krävs dubbla aggre-
gat. Auto-UV har en klar och tydlig LED-display som 
visar antalet timmar den varit i drift. Den har även ett 
inbyggt larm för drifttiden på lampan, som är 9000h. 
När det är 1000h kvar börjar timräknaren blinka i 
displayen och när alla 9000h är förbrukade stängs 
UV-lampan automatiskt av och det är dags att byta 
lampa. Bytet av lampan är mycket enkelt och när 
lampan sedan är utbytt nollställs timräknaren med 
en enkel knapptryckning på elboxen. 

Max flöde: 15 m3/h
Lampeffekt:  75 W
Effekt UV-strålning: 25 W

15 450 SEK / Art.Nr. 417760

PAHLÉN AUTO-UV 130 
För pooler och spabad med volymer upp till 75 m3 .
För större pooler krävs flera aggregat.

Max flöde: 15 m3/h
Lampeffekt:  130 W
Effekt UV-strålning: 43 W

23 173 SEK / Art.Nr. 417770
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UV-reningssystem

BRANSCHENS
BÄSTA UV-RENARE?
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AVSTÄNGNINGSVENTIL 
50 MM INV

 
369 SEK / Art.Nr. V-5050

VINKEL 90 GR.
50 MM INV

 
59 SEK / Art.Nr. 509050

VINKEL 45 GR.
50 MM INV

 
59 SEK / Art.Nr. 504550

FRYSPLUGG
EXPANDERANDE 

 

Expanderplugg 1,5" 169 SEK
Art.Nr. P-151EXP

Expanderplugg 2" 189 SEK
Art.Nr. P-201EXP

LIMBUSSNING 
(NEDVÄXLING)

63-50 MM 
 

36 SEK / Art.Nr. N-6350

Till maskinutrustningen använder vi limmade 
PVC-kopplingar enligt DIN-norm och alla 
nedgrävda slangar och kopplingar är 
fryssäkra PEM-slangar och kopplingar.

Till maskinutrustningen används PVC-
kopplingar som limmas fast med ett 
speciallim på tryckkemirör. Ett rörsystem med 
dessa delar är mycket lätt att montera. Nedan 
har vi tagit med de vanligaste delarna. Vi 
lagerför dimensionerna 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
75 och 90 mm. I våra poolpaket ingår alltid en 
komplett uppsättning kopplingar.

BACKVENTIL 
50 MM INV

 
325 SEK / Art.Nr. B-5050
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PVC kopplingar
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SKARV RAK
50 MM INV

 
59 SEK / Art.Nr. 5050

SLANGKOPPLING 
1,5” UTV. GÄNGA

FÖR SLANG 40 MM
 

69 SEK / Art.Nr. S-15140

T-RÖR
50 MM INV

 
69 SEK / Art.Nr. 505050

NIPPEL 1,5” UTV. GÄNGA
50 MM INV. / 63 MM UTV.

 
69 SEK / Art.Nr. 15150

GÄNGTEJP
FÖR GÄNGKOPPLINGAR

 
8 SEK / Art.Nr. GT-1200

MUFF 1,5” INV. GÄNGA
OCH 50 MM INV. LIM. 

 
86 SEK / Art.Nr. 15250

NIPPEL 2" UTV. GÄNGA 
50 MM INV. / 63  MM UTV. 

 
78 SEK / Art.Nr. 20150

UNIONSKOPPLING 
(DELBAR SKARVMUFF)

50 MM INV.
 

158 SEK / Art.Nr. U-5050

PVC TRYCKRÖR 
FÖR 50 MM PVC-KOPPLINGAR 

79 SEK/m / Art.Nr. PVC-50

SPECIALLIM MED PENSEL
FÖR LIMNING AV 

PVC-KOPPLINGAR 

99 SEK / Art.Nr. L-250

ELLIPS POOL 2016  |  TILLVAL OCH TILLBEHÖR



Alla installationer under mark är fryssäkra 
kopplingar och PEM-slang. Vi lagerför 
klämkopplingar i dimensionerna 32, 40, 50, 63 
och 75 mm.

RAK KLÄMKOPPLING 1,5” 
UTV. GÄNGA

FÖR PEM-SLANG 40 MM
 125 SEK / Art.Nr. K-15140

FÖR PEM-SLANG 50 MM
128 SEK / Art.Nr. K-15150

SKARVKOPPLING RAK

FÖR PEM-SLANG 40 MM
 149 SEK / Art.Nr. K-4040

FÖR PEM-SLANG 50 MM
229 SEK / Art.Nr. K-5050

SKARVKOPPLING 
VINKEL 90 GRADER

FÖR PEM-SLANG 40 MM
 169 SEK / Art.Nr. K-409040

FÖR PEM-SLANG 50 MM
239 SEK / Art.Nr. K-509050

VINKELKOPPLING 1,5” 
UTV. GÄNGA

FÖR PEM-SLANG 40 MM
 125 SEK / Art.Nr. K-1519040

FÖR PEM-SLANG 50 MM
139 SEK / Art.Nr. K-1519050

T-KOPPLING 

FÖR PEM-SLANG 40 MM
229 SEK / Art.Nr. K-404040

FÖR PEM-SLANG 50 MM
229 SEK / Art.Nr. K-505050

Klämkopplingar
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PEM-SLANG 40 MM
RULLE 30 M

TRYCKKLASS PN 10
1 195 SEK

Art.Nr. PEM-40R

PEM-SLANG 50 MM
RULLE 30 M

TRYCKKLASS PN 10
 1 395 SEK

Art.Nr. PEM-50R
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PEM-slang
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STÄDROBOT HAYWARD FÖR POOLBOTTEN

En hjulburen kvalitetsrobot från Hayward.
Rengör poolbotten i pooler upp till 5 x 10 m 
på 2 timmar. Utrustad med microprocessor 
som optimerar städrutten. Borstar och filter är 
givetvis utbytbara med några enkla handgrepp. 
Levereras med ett praktiskt ställ för förvaring 
mellan städningarna.

STÄDROBOT DOLPHIN SUPREME M3

En bandburen städrobot för upp till 10 meters pooler. 
Populär och pålitlig kamrat som är bäst i klassen när 
det gäller att samla upp löv ur poolen.

HJULBURNA STÄDROBOTAR

Städrobotar
Låt en städrobot göra i ordning poolen medan du gör något som är roligare. Vi har riktigt kraftfulla  
kvalitetsmaskiner av olika modeller. Kontakta oss för info så att du får en maskin som passar just din 
pool. Har du mycket löv i poolen passar modellen med påse bättre. Har du till exempel pooltak och det 
mest är mindre skräp i poolen passar en modell med kassett. Vi har både hand-, hjul- och banddrivna 
robotar av högsta kvalitet. Välj mellan hjulburna premiumrobotar av märket Hayward  SharkVac  och 
bandburna från Dolphin. För snabbare och enklare städjobb har vi den elektriska poolstädaren Blaster. 
Om du föredrar en banddriven robot kan vi erbjuda ett antal kraftfulla Dolphin-modeller. 

13 900 SEK / Art.Nr 0181766

13 700 SEK / Art.Nr 34203

Poolvård och drift
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BANDBURNA STÄDROBOTAR

Vi kan erbjuda Dolphins bandburna robotar för pooler upp till 5 x 10 m. 
Det här är maskiner med mycket gott renommé på marknaden. 
Genomgående hög kvalitet och mycket lätta att använda.

Bästsäljare!
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Doseringsutrustningar
Vill du försäkra dig om att alltid ha ett välbalanserat och fräscht poolvatten utan större ansträngning är 
en doseringsutrustning en bra investering.  Ett automatiskt doseringsaggregat analyserar kontinuerligt 
klorhalt och pH-värdet i vattnet och doserar exakt rätt mängd för ett riktigt friskt och fräscht vatten. Vi 
har ett stort urval av mätutrustningar som övervakar din vattenkvalitet och vägleder dig om du vill dose-
ra kemikalierna manuellt eller aggregat som både mäter och doserar automatiskt. Vårt stora sortiment 
klarar allt från mindre badanläggningar till större offentliga pooler. 

ASTRAL

Automatisk mät- och doseringsutrustning för pH - klor för 
både hemmabruk och offentliga mindre anläggningar. 
Analyserar klor- och pH-värdet på vattnet och visar värdet på 
en display och doserar själv rätt mängd kemikalier. Lämplig  för 
simbassänger, bubbelpooler och vattenreningsanläggningar. 

I leveransen ingår 2 st doseringsenheter (1 st för klor, 1 st för pH). 
Kemikalier, kärl och invallningskärl ingår ej.

19 900 SEK / Art.Nr DOS-36002

AUTOMATISK MÄTNING OCH DOSERING
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STÄDROBOT HAYWARD FÖR POOLBOTTEN OCH VÄGGAR

För pooler upp till 7 x 13 meter. Rengör poolbotten, poolväggar och vattenlinjen. Rejäl sugkraft med ett flöde upp 
till 17 m3/ timme. Shark Vac XL har två reningsprogram, ett snabbt på 90 minuter och ett längre på 240 minuter. 
Borstar och filter är givetvis utbytbara med några enkla handgrepp. Levereras med praktisk transportvagn.

18 900 SEK / Art.Nr 0180609

BLASTER STÄDROBOT (UPPLADDNINGSBAR)

Gästerna kommer snart och vare sig det är bad planerat eller poolen skall ligga som ett smycke i trädgården så 
är det lika störande när man upptäcker några löv eller annat som skräpar på botten. Med elektriska poolstädaren 
Pool Blaster, tar det 2 minuter så är hela problemet ur världen. Sätt din Pool Blaster på teleskopstången, starta 
motorn, sug upp föroreningarna, töm Pool Blasterns filterpåse 
och saken är klar.

3 600 SEK / Art.Nr 700500
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PAHLÉN MINIMASTER

MiniMaster övervakar din vattenkvalitet kontinuerligt, vilket gör 
det enkelt att bibehålla ett rent och klart vatten.  

Kan kompletteras med en pH-Minidosutrustning som doserar 
kolsyra eller en kombination av Minidos och flytande klor som 
tillförs med slangpump.

Minimaster finns i flera olika utföranden för att passa alla typer 
av pooler.

Från 11 722 SEK  Elektrodkit 2 995 SEK
Art. Nr. 416620-01  Art. Nr. 416621

MÄT- OCH DOSERINGSUTRUSTNING

PAHLÉN pH-MINIDOS

Doseringutrustning som balanserar pH-värdet genom att tillföra kolsyra till 
poolvattnet. Styrningen sker med Pahlén Minimaster.

Kompletteras med kolsyrebehållare.

8 995 SEK Art. Nr. 414810

Poolkemikalier
Förutom mekanisk rening måste man även ha kemisk rening. Som desinfektionsmedel är klor det 
vanligaste alternativet.
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Vi saluför även Zodiac mät- och doseringsutrustningar.
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LÅNGVERKANSKLOR
Stora 200 grams "klorpuckar" som 
ligger individuellt inplastade. Man 
placerar tabletten i ytvattenrenaren. 
En tablett räcker 5-7 dagar till en 
4x8 m pool. Triklorisocyanursyra 
90%.

1kg Pris: 139 SEK Art.Nr. KP-10
5kg Pris: 570 SEK Art.Nr. KP-50

SNABBVERKANDE KLOR 
(CHOCKKLOR)
Granulat som löser sig snabbt i 
vattnet och används när man öns-
kar snabb effekt. Kalciumhypoklorit 
70%.

1kg Pris: 139 SEK Art.Nr. CHK-10
5kg Pris: 570 SEK Art.Nr. CHK-50

KLORTABLETTER (SMÅ)
Samma som chockklor fast i 
tablettform. 20 gram. Kalciumhy-
poklorit 70%.

5kg Pris: 590 SEK Art.Nr. KT-50

TRIPLEX KLOR 200GR PUCKAR
Innehåller även algmedel och flockningsmedel. 
Rekommenderas ej till polyesterfilter.

5kg Pris: 680 SEK Art.Nr. TRI-200

FLYTANDE FLOCKNINGSMEDEL
För att få ett maximalt fint badvatten re-
kommenderas flytande flockningsmedel 
som hälls vid inloppen i poolen. Flytande 
flockningsmedel är betydligt enklare att 
använda än pulverflockning. Poolens 
cirkulationssystem skall vara igång. 
Flockningsmedlet binder små partiklar 
som annars skulle passera filtersanden. 
Denna typ av flockningsmedel används 
i alla typer av offentliga anläggningar 
där det ställs hårda krav, varför inte i din 
pool?

1 L Pris: 99 SEK Art.Nr. FF-100
5 L Pris: 495 SEK Art.Nr. FF-500

ALGMEDEL
Lämplig att använda vid algangrepp 
och vid vinterstängning av poolen.

1 L Pris: 139 SEK Art.Nr. AM-10
5 L Pris: 495 SEK Art.Nr AM-50

pH-HÖJANDE MEDEL

1kg Pris: 89 SEK Art.Nr. PH-10
6kg Pris: 246 SEK Art.Nr PH-60

pH-SÄNKANDE MEDEL

1,5kg Pris: 99 SEK Art.Nr PS-15
8kg Pris: 344 SEK Art.Nr PS-80

ALKALINITETSHÖJANDE MEDEL

6kg Pris: 299 SEK Art.Nr AL-60

ANTIKLOR
Tar bort eller sänker klorvärdet i poolen beroende på hur mycket som doseras. 
Används t.ex. för att återställa balans efter chockklorering.

6kg Pris: 595 SEK Art.Nr. AK-60
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POOLRENGÖRING
Poolrengöring är speciellt framtaget 
för rengöring av smutsbeläggning-
ar vid vattenlinjen utan att förstöra 
poolvattnet.

1 L Pris: 119 SEK Art.Nr. PR-10 
5 L Pris: 495 SEK Art.Nr PR-50

BORTTAGNINGSGEL FÖR 
KALKRESTER
Kraftfull gel för borttagande av kalk 
och andra smutsavlagringar vid 
vattenlinjen i poolen.

1 L Pris: 139 SEK Art.Nr. 40931

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 förpack-
ning.

139 SEK Art.Nr TS-50

TESTSET MED DROPPAR SOM INDIKATORER

135 SEK Art.Nr. TSD-400

180 SEK Art.Nr. TST-100

INDIKATORTABLETTER TILL TESTSET TST-100
Levereras i ark om 10 st tabletter.

Indikatortabletter DPD 1 för kontroll av FRITT KLOR.
30 SEK Art.Nr. TT-10

Indikatortabletter för kontroll av pH-värdet.
30 SEK Art.Nr TT-20

Indikatortabletter DPD 3 för kontroll av TOTALT KLOR.
30 SEK Art.Nr. TT-30

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, Cyanursy-
ra 1-80 mg/l.

2 595 SEK / Art.Nr. 212992

AUTOCHECK 1
Fotometrisk utrustning för fritt, totalt och obundet klor. 
(0,05-6,0 mg/l), pH (6,5-8,4) och cyanursyra (1-80 mg/l). 
Värden visas digitalt. Ett måste på offentliga anlägg-
ningar. 

7 110 SEK Art.Nr. 21298

BROM
Bromets användningsområde liknar 
klor. Bromtabletter doseras i 
ytvattenrenare.

5kg Pris: 770 SEK Art.Nr. BR-50

INDIKATORVÄTSKOR
Indikatorvätska för klor och pH till 
testset TSD-400. Hållbarhet ca 1 
år. Förvaras frostfritt.

69 SEK Art.Nr. IV-20
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TESTSET MED TABLETTER SOM INDIKATORER



ELLIPS POOL 2016  |  TILLVAL OCH TILLBEHÖR 157



158

Poolvårdsutrustning

Bottensugmunstycke med 
sidoborst
250 SEK / Art.Nr. BS-101

Bottensugmunstycke

220 SEK / Art.Nr. BS-102

Poolborste till teleskopstång

170 SEK / Art.Nr. PB-48

Bottensug för anslutning till 
trädgårdsslang
435 SEK / Art.Nr. BS-35

Handskrubber borste

49 SEK / Art.Nr. HSB-15

Handskrubber svamp

40 SEK / Art.Nr. HSS-15

Lövhåv för vattenytan

129 SEK / Art.Nr. LH-30

Lövhåv, djup/extra kraftig

265 SEK / Art.Nr. LH-63

Bottensugmunstycke 
Triangel
245 SEK / Art.Nr. BS-25

Flytande digital termometer 
med solceller
299 SEK / Art.Nr. TM-200

Lövhåv, djup

195 SEK / Art.Nr. LH-43

Teleskopstång
Mått: 260-480cm 
385 SEK
Art.Nr. TS-2648
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Med en välskött pool blir varje bad en angenäm upplevelse. Vi har alla 
praktiska detaljer du behöver för hålla poolen ren och fräsch. Hör gärna 
av dig om du saknar något i vårt sortiment.
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Frysflaska för 
ytvattenrenare
60 SEK / Art.Nr. FF-10

Fäste för sugmunstycke 

64 SEK / Art.Nr. F-20

Upprullning för flytslang

649 SEK / Art.Nr. FS-1000

Flytslang standard

7m 340 SEK / Art.Nr. FS-70
9m 410 SEK / Art.Nr. FS-90
11m 490 SEK / Art.Nr. FS-110
13m 590 SEK / Art.Nr. FS-130
15m 630 SEK / Art.Nr. FS-150
Flytslang i valfri längd, Pris/m 49 SEK

Kraftiga upphängningskrokar 
i aluminium 
99 SEK / Art.Nr. UHK-20

59 SEK
Art.Nr. TM-101

TERMOMETRAR

49 SEK
Art.Nr. TM-102

69 SEK
Art.Nr. TM-103

45 SEK
Art.Nr. TM-104

39 SEK
Art.Nr. TM-100

Flytande klorfördelare

Stor 229 SEK / Art.Nr. KD-51
Liten 119 SEK / Art.nr. KD-50
Mini 109 SEK / Art.Nr. KD-49
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Vi har även ett stort utbud av reservdelar till poolvårdsutrustning. 
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Badlek och miljö

Badring 106 cm ø

510 SEK/Art.Nr. G-35551

Simring 107 cm ø

239 SEK/Art.Nr. G-355587

Covered SkiTube 
för båtlek / 130 cm ø
990 SEK/Art.Nr. G-35513

Badring  107 cm ø
99 SEK / Art.Nr. G-35036

Sportring 106 cm ø
199 SEK / Art.Nr. G-35616

"Le Biscuit" Tube 
för båtlek / 142 cm ø
1 689 SEK/Art.Nr. G-35503

Cape Cod flytstol
1 260 SEK / Art.Nr. G-35912

Abax flytfåtölj, kraftig modell
990 SEK / Art.Nr. FS-1300

PoolMate, flytande poolbar som 
håller drycken kall i sommar.
Svart
750 SEK / Art.Nr. 204200
Blå
750 SEK / Art.Nr. 204100
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Uppladdningsbar flytande LED-belysning. Fjärr-
kontroll med 15 olika valbara färger. Lystid per 
uppladdning cirka 10 timmar. Laddare medföljer. 
Diameter ca 300 mm.
1 190 SEK / Art.Nr. G-35501

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 / Art.Nr. FH-10

Ett urval av våra kvalitetsprodukter. 
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Solvärmeduschar

Beskrivning

Solvärmedusch 110mm, 17 L Plast

Solvärmedusch 110mm, 20 L Plast

Solvärmedusch 140mm, 30 L Plast

Solvärmedusch 160mm, 38 L Plast

Solvärmedusch Exclusive, 250mm oval aluminium

SD-17

SD-11

SD-20

SD-38

SD-38A

1 960

2 219

2 820

3 780

7 870

Art. Nr. Pris (SEK inkl. moms)

SOLVÄRMEDUSCHAR

Solvärmedusch är perfekt att ha vid alla typer av utomhuspooler. Uppvärmningen är 
gratis när solen lyser på duschen. En vanlig trädgårdsslang ansluts med snabbkopp-
ling i duschen. Blandare för mixning av varmt och kallt vatten ingår. Duscharna har 
fästen för stabil infästning.

SD-11SD-38ASD-17, 
SD-20

SD-38
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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



Försäljningsvillkor 
TELEFONTIDER
Våra telefontider är:
Måndag till torsdag kl 8.00-17.00.  
Fredag kl. 08.00-15.00.

LEVERANSER
Leveranser sker i huvudsak med LH Transport, DHL 
och Posten.

FRAKTPRISER
Kompletta poolpaket levereras fraktfritt inom 
Sveriges fastland på framkomlig väg. Gäller ej 
formgjutna poolen. Pris beroende på avstånd, 
vikt och volym. Övriga beställningar debiteras till 
självkostnad.

GARANTIER 
Under förutsättning att köparen 
följer säljarens instruktioner ang. 
montering och skötsel har alla våra 
produkter 3 års reklamationsrätt 
från leverans dagen.

Vi lämnar 5 års reklamationsrätt 
på alla våra produkter som 
ingår i pool paketen, 20 års 
reklamationsrätt på stommen 
i varmgalvaniserad stålplåt, 
30 års reklamationsrätt på 
Magnelisbehandlade pooler, 
20 års reklamationsrätt på 
formgjutna poolens stomme, 35 års 
reklamationsrätt på poolstommen 
som är tillverkad i rostfritt stål.  

Liners har 3 års reklamationsrätt.

Liners skall skötas enligt våra 
anvisningar. Vid felaktig vatten kemi 
gäller ej reklamationsrätt. 
Varan skall vara använd i normal 
omfattning till avsett ändamål.

Säljarens ansvar är begränsat till 
leverans av ny vara, reparation eller 
viss återbetalning av köpeskillingen 
enligt säljarens val. Såvitt inte 
annat överenskommits svarar 
köparen för fraktkostnaden till 
leverantören, demontage av 
defekt detalj och återuppsättning 
av utbytt eller reparerad enhet. 
Garantin omfattar dock ej 
normala förslitningsdetaljer 
såsom glödlampor, packningar, 
axeltätningar o.dyl.
 
I intet fall kan säljaren göras 
ansvarig för direkta eller indirekta 
skador, följdskador eller förluster för 
köparen.
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AVBESTÄLLNING
Vid avbeställning av lagd poolor-
der debiteras 20% av order värdet. 
Specialbeställningar kan ej avbe-
ställas eller returneras. 

BETALNINGSVILLKOR
Alla varor expedieras mot postförskott d.v.s. 
efterkrav (kontant betalning vid leveransen). Ingen 
handpenning vid beställning förutom när det gäller 
enstaka produkter som måste special beställas.
 
Full betalning med postväxel vid leverans av 
poolpaket. 

Vid köp av komplett poolpaket tillkommer inga 
avgifter (gäller ej Ellips GARBO och pooltak).

Restnoteringar och delleveranser kan förekomma i 
undantagsfall. 

PRISER M.M.
Priserna i den här katalogen gäller tillsvidare, dock 
längst till 2017-02-28.

Moms (25,00 %) är inräknad i alla priser. Om 
momsen ändras, justeras våra priser motsvarande.

LEVERANSER
Ellips Pool har en garanterad leveranstid på 10 
arbetsdagar på kompletta poolpaket (gäller Ellips 
ADAMS, Ellips EKBERG och Ellips BERGMAN). 
Transporttid tillkommer.  
 
Kompletta poolpaket levereras alltid med extra 
monteringsdetaljer för att underlätta poolmonteringen 
(kopplingar till maskinutrustning, bultar, brickor, 
muttrar m.m). Dessa extradetaljer ingår i vårt 
poolpaket för er skull, och kan varken returneras eller 
bytas. Kontrollera att samtliga varor finns med vid 
leveransen. Det måste göras inom 10 dagar.

Vid vissa leveranser kan transportören behöva hjälp 
med lossning. Köparen ombesörjer dessa kostnader.



FORCE MAJEURE
Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, 
valutarestriktioner, material brist, knapphet 
på transportmedel, fel i leveranser från 
underleverantör etc. eller omständighet 
av vad slag det må vara, utom vår 
kontroll, som inverkar på avtalade priser 
och leveransens fullgörande, berättigar 
säljaren efter eget val till förlängning av 
leveranstiden eller till att helt eller delvis 
annullera avtalet utan skyldighet för 
säljaren att härför utgiva ersättning.

UPPSÄTTNING OCH MONTERING
Där ej annorlunda angivits ingår icke upp-
sättning eller montering.  I de fall säljaren 
åtagit sig uppsättning eller montering och 
p.g.a. bristande förarbeten eller annan 
inträffad omständig het, som ej vållats av 

EXPORT
Vid export inkluderas ej ev. skatter eller 
avgifter, extra exportförpackning, tullkostnader, 
försäkringar, landningsavgifter, dokumentation 
eller liknande kostnader. Inträffar händelse 
av Force majeurekaraktär, fel i leveranser från 
underleverantörer, förändring av valutaläget etc. 
som inverkar på avtalade priser och leveransens 
fullgörande, gäller leveransdagens priser och 
säljaren underrättar köparen för att denne skall 
ha möjlighet att häva köpet.
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DELLEVERANSER
Delleveranser är tillåtna, om köparen icke skriftligt 
meddelat annat.

säljaren, installation icke kunna verkställas vid 
beräknad tidpunkt skall köparen ersätta säljaren 
alla dennes kostnader. 
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Montering
Våra garanterat kompletta poolpaket innehåller givetvis 
monteringsanvisningar i toppklass och många av våra poolkunder 
monterar sina pooler själva. Innan du påbörjar arbetet ska du läsa 
anvisningen och tänka igenom de olika momenten. 

Om du vill ha hjälp med monteringen av din nya Ellips Pool så 
har vi ett rikstäckande nätverk av auktoriserade och fristående 
montörer med lång erfarenhet. Berätta för oss hur du vill ha det 
när det gäller montaget så ser vi till att du får kontakt med en 
förstklassig montör.  



I poolleveransen från Ellips Pool ingår detaljerade 
skötselanvisningar i toppklass. Om du följer anvisningarna så 
kommer din pool och all kringutrustning att må bra.  På vår 
webb kan du dessutom få många tips och råd om poolvatten, 
reningsanläggning, värmesystem, poolbotten, bottensug, 
JetSwim, belysning med mera. Där får du också en hel del råd 
när det gäller vinterstängning av poolen. 

Du kan alltid kontakta oss om du undrar över något. Vi finns till 
hands för att hjälpa dig. Ända in i "pool-kaklet".

167

Support

ELLIPS POOL 2016  |  MONTERING OCH SUPPORT







170

Ellinor Persson
Poolsäljare sedan 1989.

ellinor@ellipspool.se

Michael Eriksson
Säljare / Pooltekniker sedan 1989.

michael@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

Mats Lyngmark
Verksamhetschef/säljare sedan 2015. 

Tidigare VD på Svenska Poolfabriken AB.

mats@ellipspool.se

Anki Nilima
Ekonomi / Administration 

sedan 2015.

anki@ellipspool.se

SÄLJ & ADMINISTRATION

Vi är
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Bo Hallman
Logistik / Support Poolmontering

sedan 2004.

bo@ellipspool.se

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

Ante Olesen
Montering, fabrik sedan 2006.

produktion@ellipspool.se

Johan Löfgren
Lager / Support SPA sedan 2015.

johan@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

PRODUKTION

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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Hur skönt vore det inte

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

med en pool?


