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På SPAoBAD säljer vi endast kompositpooler av högsta 
kvalité – pooler i flera hållbara lager för extra stabilitet 
och enklare hantering. Enklare, såväl som vid montering 
som vid framtida underhåll. Vi bistår med hjälp av allt 
från planering till färdig produkt – i  valet av rätt pool för 
din trädgård samt i valet av de rätta tillbehören för dig.



Compass Pools Compass Pools är en av världens största  
tillverkare av kompositpooler, med över 40  
års erfarenhet. Ett poolskal från Compass har  
också 40 års garanti. Detta är branschledande, 
och ger er maximal trygghet för framtiden.  
Ytan på poolerna från Compass är blank och 
behaglig att ta på. Den är också tät, vilket  
minskar behovet av underhåll. Stommen i  
Compass-poolerna är elastisk, vilket möjliggör 
att bassängerna kan anpassa sig till rörelser i 
marken, som till exempel vid tjäle och frost  
– vilket förhindrar att poolen spricker.

Kompositpooler kallas ibland glasfiberpooler,  
men det är fler lager än bara glasfiber i pooler 
från Compass Pools, så ett mer korrekt namn är 
just kompositpool. Dessa kompositpooler har 
en patenterad keramisk kärna. De är gjutna i ett 
stycke och monteras snabbt och enkelt. De har 
inga skarvar och kräver väldigt lite underhåll på 
grund av dess extremt starka och täta yta.

FLERA VATTENTÄTA SKIKT = LÅNG LIVSLÄNGD
Dessa kompositpooler har en keramisk kärna. 
Det gör att poolen får fler vattentäta skikt, vilket 
ger poolen en lång livslängd. 

En pool i detta prisläge innebär en stor kostnad, 
men de villaägare som satsar på en Compass- 
pool får dubbla vinster – 1. väldigt mycket glädje 
i trädgården, år efter år och 2. ett betydligt högre 
värde på fastigheten. 

Vi tillhandahåller en rad olika modeller och 
storlekar på våra Compass-pooler, så att vi enkelt 
kan hitta en modell som passar just din trädgård. 
Varje pool går dessutom att få i 12 olika färger, där 
grundfärgen påverkar utseendet på vattnet. Du 
kan få känslan av vatten från en ljus sandstrand, 
till vatten som känns ultrablå eller mörkaste mörk 
för ökad dramatik. Du kan välja färg utifrån vad 
som passar med resten av din miljö, antingen val 
som gör att det smälter in, eller val för kontrast.

Varje pool har eleganta integrerade trappor, i 
olika stil och utförande beroende på modell. 
Några pooler har sluttande botten för en extra 
välanpassad baduppelvelse, för stora som små i 
familjen eller umgängeskretsen.
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Kompositpooler av högsta kvalitet med flera 
vattentäta skikt och 40 års garanti mot läckage.

Pooler Compass Pools

Compasspoolerna är certifierade enligt ISO 9001.
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XL Brilliant 88 med invändigt lamellskydd 
Bechline Rollocover.
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Yacht. Poolen med integrerat spabadFast lane är en av våra längsta pooler från Compass 
Pools på över 12 meter. Här kan du motionssimma på 
riktigt, längd efter längd. Trots poolens längd, passar 
den ändå i många mindre miljöer på grund av dess 
korta bredd på 2,9 m.
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XL-Trainer 110 i färgen smockey quartz.  
invändigt lamellskydd- Beachline rollocover

17Compass Pools

Poolerna i modell Trainer har en sluttande botten, från 
mer grunt till djupt vatten. I de två stora trapporna finns 
en avslappningszon högst upp, lämplig för de allra 
minsta att plaska i. I en del av dessa pooler finns även 
andra relaxzoner, där man lätt kan ta en paus – perfekt 
pool såväl för barnfamiljen som för äldre motionärer.
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XL-Brilliant 88 med med inbyggt lamellskydd Rollocover.

Välj färg på din Compass-pool utifrån din personliga 
smak. Vissa gillar när poolen verkligen sticker ut, och 
andra när den mer sömlöst smälter in. Har du svårt att 
välja – rådfråga oss gärna. 
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Brilliant
Prisvärd pool med trappa i ena hörnet. 
En minimalistisk design som lämpar 
sig väl till de flesta miljöer. 

Riverina
Riverina har en böljande form med en 
inåtsvängd långsida och två zoner för
avslappning. Poolen har sluttande botten, 
med mindre respektive mer djup så att 
alla kan trivas i.

Riverina 67
Mått:  6,70 * 3,34 m
Djup: 1.13 - 1.59 m
Volym: 24 m3

Riverina 106
Mått: 10,60 * 3,81 m
Djup: 1.05 - 1.91 m
Volym: 45 m3

Brilliant XL 88
Mått: 8,68 * 3,71 m
Djup: 1,51 m
Volym: 45 m3

Brilliant 66
Mått: 6,62 * 3,66 m
Djup: 1,40 m
Volym: 27 m3

Brilliant 74
Mått: 7,64 * 3,66 m
Djup: 1,41 m
Volym: 32 m3

Compass Pools 23

Trainer
Trainerpoolerna har gott om plats för två 
personer att simma och träna tillsammans. 
Poolen har sluttande botten med mindre 
respektive mer djup i dess olika ändar och  
avslappningszoner på båda sidor.

Baby Pool*
Mått: 6,52 * 2,40 m  Djup: 0,87 m

X-Trainer 45
Mått: 4,44 * 2,94 m  
Djup: 1,24 - 1,49 m  Volym: 15 m3

XL-Trainer 72 FB
Mått: 7,21 * 3,30 m  Djup: 1,51 m
Volym: 23 m3

X-Trainer 82
Mått: 8,24 * 3,69 m
Djup: 1,09 m - 1,77  Volym: 36 m3

XL-Trainer 110
Mått: 11,05 * 4,05 m
Djup: 1,12 m - 1,82 m 
Volym: 52 m3

XL-Trainer 110 FB
Mått: 11,02 * 4 ,06 m
Djup: 1,51m   Volym: 50 m3

XL-Fast Lane 122
Mått: 12,17 * 2,86 m
Djup: 1,50 m
Volym: 43 m3

Fast Lane
Fast lane med sina över 12 meter är perfekt
för dig som vill kunna motionssimma riktigt
ordentligt. Poolen är en och en halv meter 
djup och har en hel bänk i kortsidan där du 
kan slappna av mellan längderna.

XXL-Trainer 133
Mått: 13,34 * 4,50 m
Djup: 1,52 m   Volym: 89 m3

Baby pool är som trainer, 
men utan sluttande botten

*

Bild visar XXL-trainer med sittbänk. 
Övriga modeller är utan sittbänk
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Java
En ståtlig pool med trappa i romersk 
stil. Den dramatiska designen bidrar  
till en unik känsla i din miljö som för 
tankarna mot mer internationell pool-
design. Java finns i två storlekar där 
den större har sluttande botten.

Aqua
Aquas diskreta trappa i hörnet gör att du har gott om plats 
att simma oavsett om du köper en större eller mindre modell. 
Montera in en jetstream så kan du simma hur långt som helst.

Aqua 53
Mått: 5,30 * 3,20 m
Djup: 1,51 m
Volym: 18 m3

Trappa höger sida

Aqua Classic
Mått: 6,16 * 3,16 m
Djup: 1,51 m
Volym: 21 m3

Trappa vänster sida

Aqua 77
Mått: 7,74 * 3,56 m
Djup: 1,51 m
Volym: 34 m3

Trappa höger sida

XL Java 114
Mått: 11,40 * 4,01 m
Djup: 1,10 m - 1,69 m 
Volym: 52 m3

Java 101
Mått: 10,02 * 3,82 m
Djup: 1,51 m
Volym: 49 m3

Compass Pools 25

Yacht
Mått: 11,53 * 4.05 m
Djup: 1,51 - 1,56 m
Volym: 42 m3

Yacht
En pool med integrerat spa – inspirerad av båtliv och 
hav. Den här poolen har en unik design med extra 
lyxiga detaljer. På ena kortsidan sticker yachtens ”för” 
ut i poolen med en lyxig bubbelpool. Vattenmunstycken 
i fören ger dig en känsla av att stå på däck med vågor 
kring båten. Runt bubbelpoolen är ett däck i teak och 
rostfri reling.

Fun
Fun har två trappor på sidorna och gott om plats för att simma i  
mitten. Generöst med utrymme för att sitta och för smidig pool- 
access. Långsidorna har fotsteg och handtag längs hela vägen 
för ökad säkerhet och bekvämlighet.

Fun 74
Mått: 7,47 * 3,68 m
Djup: 1,50 m
Volym: 33 m3

Fun 80
Mått: 8,02 * 3,76 m
Djup: 1,51 m
Volym: 36 m3

Fun 83*
Mått: 8,29 * 3,78 m
Djup: 1,51 m
Volym: 37 m3

Fun 100
Mått: 10,03 * 4,04 m
Djup: 1,51 m
Volym: 45 m3

Fun 83 har inte bänk 
mellan trapporna
som övriga

*
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Trend
Nya trend har en bred trappa som designmässigt når nya gränser. 
Utöver intressanta vinklar i none-slip-trappan finner du även en 
avslappningsyta vänster om. Trend har även en inbyggd skimmer 
för högsta möjliga vattennivå.

Infinity
Med inbyggd överflödesränna i Infinity 80 FB, når din 
pool maximal vattenhöjd. Som namnet antyder passar 
denna perfekt för infinity-installation.

Trend
Mått: 7,30 * 3,30 m
Djup: 1,5 m
Volym: 31 m3

Infinity 80 FB
Mått: 8,30 * 4,10 m
Djup: 1,50 m
Volym: 42 m3

XL Lounger
Lik aqua gällande trappa och form men med aningens 
mer rak form. XL Lounger har också en separat relax-del 
samt inbyggd plats för rollocover.

XL Lounger
Mått: 9,54 * 4,07 m
Djup: 1,51 m
Volym: 49 m3

XL Lounger 115
Mått: 11,50 * 4,06 m
Djup: 1,50 m
Volym: 49 m3



Compass Pools – Färgval

Nova - Stone

Nova - Pearl

Nova - Navy

Nova - Grey

Nova - Anthracite

Nova - Blue

Alla pooler från Compass kan fås i 12 olika färger för 
att smälta in eller sticka ut i din omgivning. De 6 tidlösa 
från Nova ® samt våra två vita ingår i grundpriset. De 
mer glittrande BI-luminate är utöver. Rådfråga oss gärna 
om du behöver hjälp med att välja en färg som passar 
just din ute- eller inne-miljö.

TVÅ VITA
Utöver alla färgrika val som vi tillhandahar finns det även 
två neutrala vita. En slät vit, för en modern minimalistisk 
känsla samt en strukterad vit som för tankarna till vit 
sandstrand.

28 Pooler

NOVA FÄRGERNA
Nova-färgerna är några av de mest avancerade och 
grundligt täckande gel-systemen i världen. Deras ge-
nomskinliga holografiska effekt ger en distinkt briljans. 
Ett hållbart färgval.

BI-LUMINITE FÄRGERNA
Bi-Luminite ® ytan och dess 3D-lager av färg innebär 
en revolutionerande skillnad. Dessa färger ändrar 
utseendet på en kompositpool tack vare små glittrande 
partiklar precis under topcoaten. 

Färgen appliceras i två separata lager i stället för ett.
Den fastställs även för hand vilket resulterar i ett unikt 
utseende som gör varje färdigställd pool unik. 

De olika färgnivåer som uppstår och dess glittrande 
effekt ger dessa pooler en originell palett. 

Cyber - White

Bi-Luminate - Blue Granite Bi-Luminate - Blue Saphire

Bi-Luminate - Golden Pebble

Papyrus - White

Bi-Luminate - Smokey Quartz

29Compass Pools



Compass Pools – Extra tillägg

ROLLOCOVER
Exklusivt eldrivet poolskydd med lameller. Så starkt  
att det håller att gå på. Alla Compass XL pooler är  
förberedda för RolloCover. Men det går även att  
montera RolloCover på alla Compasspooler som  
har en rak kortsida.

ECOTOP
Passande på de flesta rektangulärapoolerna
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TVÅFÄRGAD POOL
Compass Pools låter dig kombinera två 
färger på din pool, så att du kan matcha 
ditt hus eller skapa en lekfull och personlig 
stil på din miljö. Möjligheterna för att skapa 
mönster är stora, så låt din kreativitet flöda.

KANTSTEN RUNT OM
Bestäm vilken sten du önskar och 
berätta vilken Compass-pool du har. 
Vi sätter samman ett paket ill dig, 
komplett med rätt mängd stenar, lim 
och en utförlig manual.

Compass Pools 31

MAXI RIBS
För montering ovan mark utan kringfyllning. 
Den ultimata lösningen när man inte kan  
eller får gräva.

VANTAGE – AUTOMATISK RENGÖRING
Vantage är ett unikt vattencirkulationssystem utformat för att  
minska kemikalieanvändning, eliminera kalla fläckar och hålla  
din pool ren från skräp utan behov av regelbunden dammsugning 
eller någon annan städutrustning. Passar alla compasspooler.



Familjepool
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Familjepoolerna är prisvärda pooler med hög kvalitet. De görs i  
två olika serier – Granit och Solid. Båda med två vattentäta skikt.

Pooler

Familjepoolerna är prisvärda pooler som finns i 
två färger och två kvalitéer – med 20 respektive 
25 års garanti mot läckage, beroende på modell. 
Du kan välja mellan pooler i mjuka former 
eller mer strikta linjer. De Inbyggda trapporna 
möjliggör enkel access för din badstund. Upplev 
komforten med att ha en egen pool hemma, 
anpassad för hela familjen.

INBYGGD TRAPPA + SÄKERHETSKANT RUNT
Varje Familjepool har en stor och rejäl trappa, 
som gör det enkelt att gå i och ur poolen. Trappan 
har integrerade sittytor, som gör det bekvämt att 
sitta i vattnet en varm sommardag.

Trappan är även uppskattad av många familjer 
med småbarn. Alla barn och vuxna, oavsett ålder, 
kan känna sig trygga i sin pool.

Det finns även en integrerad säkerhetskant nere 
i vattnet på dessa glasfiberpooler, för att enkelt 
kunna ta sig upp och ur poolen, var du än är.

LÄTT ATT INSTALLERA ALLA FAMILJEPOOLER
En Familjepool är enkel att montera, med kort 
installationstid. Från första grävtaget till badfärdig 

pool tar det oftast 3-4 dagar. Installationen av 
dessa kompositpooler är så enkel att många  
av våra kunder väljer att installera sin nya pool 
själv med hjälp av en gräventreprenör. Ni kan  
få hjälp med rekommendationer till erkända 
entreprenörer och SPAoBAD kan tillhandhålla 
inkoppling av utrustning

ISO 9001-CERTIFIERAD FABRIK I POLEN
Familljepoolerna tillverkas på en fabrik i  
Bydgoszcz, Polen, som etablerades 2005. De 
toppmoderna lokalerna är specialanpassade för 
tillverkning av kompositpooler – för att få en jämn 
och hög kvalitet på alla pooler. Det finns också 
en egen avdelning för utveckling av nya formar/
modeller av pooler. Här testar man också alla 
material grundligt som används i tillverkningen, 
för hållbarhet. Som enda tillverkare av glasfiber-
pooler i Polen så har fabriken ISO-9001 certifikat, 
som borgar för en jämn och hög kvalitet.

Blå Granit Solid BlåVit Granit Solid Vit

GRANIT – GRANITFÄRG + KRAFTIGARE BYGGD
Grantit-sortimentet levereras med 25 års  
läckagegaranti och har två vattentäta skikt samt 
en stomme som är ca 25% mer kraftig. De går att 
få i två snygga granitfärger. Granitfärgerna i serien 
har en yta som är lättare att hålla ren.

SOLID — BLÅTT OCH VITT. LITE LÄTTARE BYGGD
Solid-serien har 15 års läckagegaranti och går att 
få helvit eller helblå.

33Familjepool
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Aktiv
En klassisk pool med raka linjer och stor 
plats för lek och simträning. Trapporna, 
välplacerade i ena kortsidans båda hörn,
bidrar till en lång sim-yta samtidigt som 
de skapar två sköna sittområden.

Garden
En garden pool kan du få i många olika storlekar, från fem 
till tio meter lång. Mjukt rundad form som smälter in i 
trädgårdar vars växter och naturliga markformer dominerar. 
Eller så kanske du har en strikt layout där det passar att 
bryta av med något mjukt.

Garden 1
Mått: 5,1 m x 3,1 m
Djup: 1,55 m
Volym: 18 m3

Garden 2
Mått: 6,5 m x 3,1 m
Djup: 1,55 m
Volym: 21 m3

Garden 3
Mått: 8,0 x 3,1 m
Djup: 1,55 m
Volym: 23,5 m3

Garden 5
Mått: 8,0 x 4,0 m
Djup: 1,65 m
Volym: 31,6 m3

Garden 6
Mått: 10,0 x 4,0 m
Djup: 1,65 m
Volym: 41,2 m3

Aktiv 4
Mått: 7,6 x 3,6 m
Djup: 1,55 m
Volym: 27,7 m3

Aktiv 1
Mått: 5,1 x 3,1 m
Djup: 1,5 m
Volym: 13,9 m3

Aktiv 2
Mått: 6,3 x 3,1 m
Djup: 1,5 m
Volym: 17,8 m3
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Oktagon
Vår minsta pool, formad som en oktagon. En pool som  
passar perfekt när du har begränsat med plats eller helt  
enkelt inte vill att din pool ska ta stor plats.

Mått: 3,3 x 3,3 m
Djup: 1,4 m
Volym: 6,2 m3

Villa
Finns i tre storlekar från 5,5 till 8,5 m. 
Detta gör att denna pool passar såväl 
den stora som lilla trädgården eller
inomhusmiljön. Den inbyggda trappan 
i poolens rundade kortsida ger rejält 
med plats att sitta på.

Villa 5
Mått: 8,5 x 3,7 m
Djup: 1,55 m
Volym: 31 m3

Villa 1
Mått: 5,5 x 3,1 m
Djup: 1,55 m
Volym: 15,6 m3

Villa 2
Mått: 7,0 x 3,1 m
Djup: 1,55 m 
Volym: 18,6 m3
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Elegant
En stilren pool med en klassisk trappa, som ger enkel 
access. Elegantpoolen med sin hela trappgavel passar de 
flesta moderna miljöerna med sin klassiska design. Gavel-
trappan är samtidigt en perfekt sitt- och relax-yta och den är 
dessutom perfekt för mindre barn att få vattenvana i.

Komfort
Komfort påminner om Elegant och har också en stor trappa 
som tar upp hela ena gaveln – en arkitektonisk sådan med 
större djup i poolens mitt för en mer  omslutande effekt. 
Denna djupare del används ofta som relax-yta men möjlig-
gör också för lite extra svängrum för simmaren i. 

Komfort 2 
Mått: 6,3 m x 3,1 m
Djup: 1,5 m

Komfort 3 
Mått: 7,5 m x 3,1 m
Djup: 1,5 m

Elegant 2
Mått: 6,2 m x 3,1 m 
Djup: 1,5 m

Elegant 3
Mått: 7,5 m x 3,1 m 
Djup: 1,5 m 

Elegant 4
Mått: 6,5 m x 3,7 m 
Djup: 1,55 m

Elegant 5
Mått: 8,5 m x 3,7 m 
Djup: 1,55 m 

Elegant 6
Mått: 10 m x 4 m 
Djup: 1,55 m

Familjepool 37

Elegant
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Grund- och extrautrusta din pool

Pooler

RENING AV VATTNET
• Sandfilter i rätt storlek för poolen
• Sand till sandfiltret
• Poolpump i rätt storlek för poolen
• Skimmer (utlopp från pool) monterad i poolen
• Jets (inlopp i pool) monterade i poolen
• Poolslang för att koppla ihop pool och pump
• Kopplingar och ventiler
• Lim och rengöring för att limma ihop kopplingar     
  och slang
• Startkit kemikalier  
  (puckar, granulat, ph+, ph-, algmedel, test)
• Rengöringskit, med T-pole (teleskopstång), 
   bottensug, flytslang,borste och håv

ISOLERING RUNT POOLEN
• Compasspoolerna har 70 mm
   pålimmad på sidorna och 100 mm  
   medskickat till botten.
• Familjepoolerna har 40 mm påsprutad  
   isolering både på sidorna och botten

BELYSNING I MÅNGA OLIKA FORMER
LED-belysning med den senaste tekniken ingår som 
standard i poolpaketen. PowerLED-belysning med den 
senaste tekniken finns som tillval och ger mer belysning 
i ett mindre format.

• LED-belysning monterad i poolen
• Transformator till belysningen

Förutom själva poolen, så behövs det en del utrustning  
runt omkring för drift och underhåll.  När ni köper en pool  
från SPAoBAD, så går vi alltid igenom kringutrustningen  
tillsammans för att se till att ni får precis det ni behöver. 
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INTEGRERAT ELSKÅP PÅ PUMPEN
Motorskyddet tar hand om både över och 
underspänning, till exempel skydd om pumpen 
tar in luft. Timer samt on/off-funktion. Det finns 
också möjlighet att styra belysning mm med 
den inbyggda timerfunktionen.

PLUG AND PLAY PUMPHUS
Pumphus isolerat och monterat med pump och filter 
med mera. Allt färdigmonterat efter era önskemål.

SALTVATTENPOOL
Finns i tre olika modeller: 

• En prisvärd halvautomatisk saltgenerator.
• Halvautomatisk saltgenerator med pH-automatik.
• Helautomatisk saltgenerator med pH-automatik.

VATTENFALL
För ett avkopplande och effektfullt porlande. 

UV-LJUS
Minskar klorförbrukningen med upp till 80%.  
Bra för både dig och miljön.

• 16w för Spa
• 40w för pooler upp till 35 m3
• 75w för pooler upp till 70 m3

SIMTRÄNARE
Simtränare förmonterad i poolen.

3-fas 4,5kw med ett minutlitertal på 1700 liter. 
Kraftig nog för den mest erfarne simutövaren.
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SOLUPPVÄRMD UTEDUSCH 28L
Utedusch med 28 L kapacitet

SOLUPPVÄRMD UTEDUSCH 30L
Utedusch med 28 L kapacitet

SOLUPPVÄRMD UTEDUSCH 40L
Utedusch med 40 L kapacitet

TRAPPRÄCKE
Två olika modeller. 

TRAPPRÄCKE
Två olika modeller. 

POOLROBOT
Poolrobot från Dolphin. Städar både botten 
och väggar. Mycket lättanvänd ”Plug & Play”.

VÄRMEVÄXLARE
Används för att värma upp poolen. Kopplas till  
exempel till en befintlig värmepump. Bästa lösningen 
om ni ska docka till befintligt värmesystem. Finns 
i rostfritt samt titan och i olika storlekar
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LEABS VÄRMEPUMPAR
Förläng er badsäsong med en effektiv värmepump. 
Med ett bra system för poolvärme kan ni börja bada  
tidigt på våren och ta ett dopp långt in på hösten.

Mycket låg ljudnivå.
• Mycket bra Cop-värde. 
• Går att styra över Wifi för bekväm användning.
• Titan/plast-växlare som klarar saltvatten
• Skrollkompressor i alla större pumpar vilket  
   ökar verkningsgraden
• Flyttbar display som standard, för lättare manövrering
• Värmekännare i poolen som tillbehör.

Det finns 6 st olika värmepumpar. 3 st med on/off  
komressorer och 3 st med inverterkompressorer.  
Samtliga med WIFI-styrning.

1-fas med on/off komressor och wifi-styrning

1-fas med inverterkompressor och wifi-styrning
• Ecohot 7,8, Värmeeffekt 1,5-5,9, Verkningsgrad 4,7-7,0 COP
• Ecohot 9,5, Värmeeffekt 2,0-7,5, Verkningsgrad 4,5-6,8 COP
• Ecohot 12,5, Värmeeffekt 2,3-9,5, Verkningsgrad 4,6-70 COP

• WBR5,6, Värmeeffekt 4,1, verkningsgrad 4,43 COP
• WBR7,8, Värmeeffekt 5,9, verkningsgrad 4,5 COP
• WBR9,5, Värmeeffekt 8,2, VerkningsgraD 7,41 COP

Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhus- 
temperatur på 15 grader °C, relativ fuktighet 70% och en 
pooltempratur på 26 grader °C.
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POOLTAK

Som ett vackert och viktigt komplement  
till din pool erbjuder vi mer eller mindre 
skräddarsydda lösningar. Välj mellan en  
rad olika modeller som sedan kan anpassas 
gällande färg och mått så det passar just 
din trädgård. Vi säljer allt från extremt låga 
pooltak som smälter in i din miljö till pooltak 
som agerar uterum, där du kan simma i 
princip året runt.

43



44 Pooltak 45

Aluna Pooltak, Neo Light

Alpin Pooltak M10



46 Pooltak 47

Aluna Pooltak Duo

Alpin Pooltak M50

Aluna Pooltak Opera XXL
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Aluna Pooltak Atlanta — under 50 cm snö

Aluna Pooltak Atlanta

Aluna Pooltak Atlanta Aluna Pooltak Wariant Light
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Alpin Pooltak M50

Alpin M30

Alpin M30 i kanalplast på toppen och klarplast på sidorna
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Alpin Pooltak M50

Alpin Pooltak M60

Aluna Pooltak, Wariant Light



Alpin Pooltak
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Alpin pooltak är framtagna för att klara Nordiska förhållande  
genom att stå emot höga snötyngder av upp till 185kg/m² och 
stormvindar. Ett Pooltak från Alpin över er pool gör även poolen 
säker för olyckor. En investering för er med pool som vill förlänga 
er badsäsong, höja värmen i poolen samt ha en täckning över 
poolen som består. 

Dessa pooltak finns i en mängd olika modeller, från riktigt låga 
till högre uterumsliknande tak där du kan simma under.

Pooltak

Alpin Pooltak M10
Lågt pooltak med full vinterklassning. Kanalplast på 
toppen av taket för bättre isolering. Alternativt helt i 
kanalplast. Profilstorleken i dessa Alpin M10 pooltak  
kan endast fås i XXL – dvs 50 mm x 83 mm.

Alpin Pooltak M5
Extremt lågt pooltak med kraftfulla aluminiumprofiler.
Max bredd för denna modell är 4,25 m. 
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Alpin Pooltak M30
Storsäljaren som utseendemässigt kan väljas helt i 
klarplast. Alternativt kombineras med klarplast och 
kanalplast för att dra nytta av de bättre isolerings- 
egenskaper som kanalplast medför. Samtidigt ger  
taket bra in- och utsyn för de badande. 

Alpin Pooltak M50
Det bästa alternativet för högresta pooltak om man  
vill kunna gå längst bägge långsidorna på poolen.  
God insyn och gott om plats för möblemang. 
En stor skjutdörr i valfri gavel ingår.

Alpin Pooltak M20
Klassiskt välvt pooltak. Ett förhållandevis lågt tak som 
möjligör badande under taket, samtidigt som det inte 
upplevs som speciellt högt. Finns att få i många olika 
storlekar. 4 mm solid, transparent polykarbonat eller 
kanalplast finns att tillgå.

Alpin Pooltak M40
Klassiskt välvt pooltak med riklig höjd för de som  
vill ha mer plats under pooltaket. Med M40 pooltak  
över er pool ges fler möjligheter för poolhäng utöver  
det vanliga, med plats för större möblemang, eller  
varför inte ett kompletterande spabad.

Alpin Pooltak M60
Denna modell kombinerar en välvd design på ena  
sidan med en mer sluttande på andra sidan av taket. 
God gångmöjlighet längs poolens ena sida och en 
omsvepande panorama-känsla på den andra.
Stor låsbar gaveldörr är inkluderat i valfri gavel.



Aluna Pooltak
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Skräddarsydda pooltak i hög kvalitet som är enkla att öppna och 
stänga och som tål svensk vinter med snö och vind. Varje pooltak 
specialanpassas efter era önskemål. Pooltaken klarar snötyngder 
även i norra Sverige. Upp till 100 kg/kvm i snöbelastning som  
standard och kan beställas för 200 kg/kvm.

Pooltak

Atlanta
Mjuka elliptiska bågar gör det möjligt att få låg höjd.

Exclusive Line
Extremt lågt pooltak ger ett exklusivt intryck och klarar 
mycket snö.

Wariant light
Taket har klarglas på alla sidorna och på långsidorna  
är kantbalken uppflyttad för att taket ska få ett
lättare utseende.

ECO
Ett riktigt lågt och snyggt pooltak som är extra hållbart.
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NEO Light / NEO Light R1
Extremt lågt pooltak med ger ett exklusivt intryck och 
klarar mycket snö.

Classic
Ett pooltak med klassisk design, kombinerad med 
modern teknik.

Duo
En hög sektion och resten låga ger stor flexibilitet.

H2O
Lågt pooltak med en klassisk profil, med rejäl höjd ändå 
ut i kanterna.

Seniore
Ett tak med rymd som är enkelt att dra av och på.

Admiral
Stort utrymme runt poolen tack vare sina nästa  
lodräta väggar.



Delta
Spännande bågar som ger rymd och fartkänsla

Orion
Med en rund halvkupol som avslutning, vilket ger en 
härlig yta för avslappning.

Aluwall
Ett pooltak som monteras mot en vägg.

Opera
Konisk form ger rymd och ett estetiskt utseende..

Pacific
De nästan raka väggarna ger maximalt med utrymme 
att gå runt poolen.

Organic Line
Väggmonterat tak med välvda bågar på poolens utsida.
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Veranda
Kan användas som pooltak eller uterum.

ArtSPA
Perfekt tak för ett spabad eller trädgårdsmöbler.

Ufo
Runt tak för pool eller spa, upp till 7 m i diameter.
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Färger på våra pooltak Du kan välja mellan många olika färger när du väljer 
ett pooltak från SPA o BAD. Detta gör att pooltaket 
kan smälta in eller sticka ut på ett harmoniskt sätt i 
samband med er trädgård och hus.

Du kan välja mellan alla RAL färger, en hel del träfärger 
samt ett stort utbud av metallic färg. Valet är ditt.



Arctic Pooltak Ribbcover pooltäckning
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Arctic Pooltak levereras i färdigmonterade sektioner.  
Sätt fast rälsen runt poolen och sen är det klart.

Bra poolskydd till låg kostnad.

Pooltak

Storlekar 
XS: 3,24m x 5,24m Höjd: 75cm Sektioner: 2
S: 3,24m x 6,53m Höjd: 84cm Sektioner: 3
XM: 3,24m x 7,60m Höjd: 84cm Sektioner: 3
M: 3,74m x 7,80m Höjd: 88cm Sektioner: 3
ML: 3,74m x 8,66m Höjd: 98cm Sektioner: 4
L: 4,24m x 8,66m Höjd: 98cm Sektioner: 4

Konfiguration 
• Ribbcover finns i två färger: blå och grå
• Täckningen kan beställas till samtliga  

mått passande våra pooler

Arctic Pooltak
• Kanalplast (polykarbonat) i hela taket.
• Färg på pooltaken är svart RAL 9004.  

Pulverlackerat med tigercoating.
• Rostfria kullager i hjulen.
• Välj skjutluckan på höger eller vänster  

långsida på den största sektionen.
• Taken tål 100 kg/m2 i snöbelastning.
• Rälsen är lågprofilerad och trampvänlig.
• Ingår 3 meter extra räls för att parkera  

taken utanför poolen.
• Standard är det räls så man kan skjuta  

in de mindre sektionerna i de större, men  
man kan beställa med full räls så man kan  
skjuta alla sektionerna på båda hållen.

Ribbcover poolttäckning
Ribbcover är ett kraftigt säkerhetsöverdrag som  
med sina kraftiga aluminiumrör ser till att det  
verkligen håller sig på plats. Rören bidrar till att  
det blir en luftspalt mellan vattenytan och duken.  
Ribbcover är lätt att använda: duken dras ut med  
en draglina, spänns upp och låses med spännare.  
Vid öppning vevas överdraget upp med en praktisk 
vevarm och rullas ihop i änden av poolen. Denna  
rulle kan sen enkelt flyttas ifrån poolområdet. 
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Service, kvalitet och kunskap
Vi leverar inte bara våra produkter. Vi finns här för våra  
kunder. Före, under och efter köpet. År efter år.

Vi vänder oss till dig som tänker långsiktigt och tycker om  
när saker fungerar som de ska. Komplettera med reservdelar  
eller tillbehör och få hjälp av kunnig personal.
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SPA O BAD BÖRJADE SÄLJA POOLER 1991
Spa o Bad i Sverige AB etablerades 1991. Inom  
företaget finns lång erfarenhet av hem och trädgård,  
pooler, pooltak, spabad, värmepumpar till pooler  
med mera.

VI TAR HAND OM HELA KEDJAN 
Företaget har cirka 16 anställda, med egna lastbilar  
för poolsättningar och vi levererar all service, från  
sättningar, installationer, transporter och service.

FRÅN POOLER MED DUK TILL  
STABILA KOMPOSITPOOLER
Spa o Bad arbetade de första åren med att sälja och  
montera enklare pooler, som består av en duk, pooler  
med en så kallad ”liner”. 

Sedan 2002 har Spa o Bad helt gått över till att sälja  
och montera pooler tillverkade av kompositmaterial,  
som har väldigt många fördelar, och håller hög kvalitet.

SPABAD OCH KOMBIPOOLER
Spa o Bad importerar och säljer spabad och kombi- 
pooler där du kan både simma och koppla av  
bland bubblor.

ÅTERFÖRSÄLJARE I HELA LANDET
Spa o Bad har återförsäljare spridda över Sverige  
och Norge. Det gör att det alltid finns service nära dig.
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Spa o Bad i Sverige AB
+46 413 400 400

skane@spaobad.com
www.spaobad.com


