
Poolstommar
Isolerblock, mursten, trä.

Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.

Läs mer på www.pahlen.se

Nyttiga tips 
för dig som ska 
bygga pool



Placering
• Poolen bör placeras på tomtens soligaste plats och gärna i anslutning till huset. 
• Staket eller barnsäkert överdrag är ett måste. 
• För lek och spel är en jämndjup pool mer användbar. 
• Närmast poolen bör du lägga trätrall eller stenplattor, så slipper du en hel del skräp i poolen.
• För plats- och storlekskontroll, använd med fördel en presenning i poolens storlek för att visualisera poolens placering.
• Pooltrappa förhöjer utseendet på poolen och gör det enkelt och säkert att ta sig i och ur poolen.

Tips inför ditt poolbygge

Bygglov behövs oftast inte för att bygga en pool såvida avståndet till tomtgräns är inom gällande regelverk 
och höjder på tomten inte förändras. Inom stadsplanerat område behövs i många fall marklov och vi råder er 
därför att alltid kontakta/informera stadsbyggnadskontoret inom er kommun innan byggnation påbörjas.

Pahlén Pool System levereras som kompletta cirkulationssystem med rening, uppvärmning och 
belysning för de vanligaste poolstorlekarna. De säljs i bas- eller premiumutförande, med eller utan extra 
tillval.

Pahléns återförsäljare är utbildade för att kunna rekommendera en optimal utrustning för din pool. 
Du får en anpassad och bra systemlösning från en återförsäljare som tar omsorgsfullt ansvar.



Isolerblock

Mursten

Trä

Olika typer av poolstommar

Stomme av isolerblock
Poolstommen byggs av lätta cellplastblock som staplas som byggklossar. 
Armering och ingjutningsdetaljer som bräddavlopp, belysning, inloppsmun-
stycken och Jet Swim monteras i isolerblocken innan betong fylls på ovanifrån.

Antingen görs poolen med sandbotten eller så gjuter man en platta. Som 
inomhuspool är det lämpligare att gjuta botten. Väggarna kläs med en tunn 
väggmatta och liner. 

Poolväggsbeklädnad är en liner.
     

Stomme av mursten
Poolen muras upp som en husgrund, skift efter skift. Bräddavlopp, 
inloppsmunstycken, belysning, Jet Swim o.s.v. muras in på lämplig plats. 
Överst gjuts en betongbalk och stommen putsas invändigt. Antingen görs 
poolen med sandbotten eller så gjuter man en platta. Som inomhuspool är det 
lämpligare att gjuta botten. Väggarna kläs med en tunn väggmatta och liner.
     
Stommen passar bäst för rektangulära pooler men även fri form är möjlig. 
Den används både till utom- och inomhuspooler. 

Poolväggsbeklädnad är en liner.

Stomme av trä
Trästommen byggs av tryckimpregnerat virke (klass NTR A). Reglar, plywood 
och stödkonsoller av stål. Väggarna binds ihop nertill på poolbotten med 
tvärgående reglar. Hål görs i plywooden för bräddavlopp, inloppsmunstycken, 
belysning och eventuell Jet Swim. Dessa monteras i samband med linern.

Till botten används en gjuten platta eller sand. På insidan av poolväggen 
rekommenderas en tunn väggmatta och liner. När linern är på plats, återfylls 
utsidan med dränerande grus i samma takt och höjd som vatten fylls på. 

Poolväggsbeklädnad är en liner.

Byggbeskrivningar för att bygga poolstomme finner ni hos respektive företag.

www.pahlen.se

www.sundolit.se

www.jackon.se

www.leca.se
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Pahlén AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby

e-post: info@pahlen.se, www.pahlen.se

Reservation för ev. tryckfel. Rätt till ändringar av
tekniska specifikationer och sortiment förbehålles.
Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.

Återförsäljare:


