
Om Pooler
Går du i pooltankar? Om pooler hjälper dig på vägen till din nya pool.

Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.

Läs mer på www.pahlen.se

Låt dig 
inspireras 

inför ditt 
poolköp



Upplev friheten med en egen pool, att bara kunna kliva ut i trädgården för ett  
dopp precis när du vill. Poolen blir ditt egna semesterparadis en naturlig samlingsplats för hela 
familjen.  

Upplev känslan av en egen pool! Inga fler stressiga utflykter till 
överfulla badstränder. Bada hemma när helst du vill.

Barnen blir vattenvana och lär sig att 
simma, vilket känns tryggt.



Produkter och verksamhet av högsta kvalitet. Pahlén är ett genuint svenskt 
företag med 50 års erfarenhet av tillverkning av kvalitetsprodukter för pooler.

Små privata, stora kommersiella
Pahlén tillhandahåller utrustning för såväl små privata bad, som kommersiella anläggningar. Produkterna 
tillverkas av brons, rostfritt syrafast stål, titan samt termoplast. Material av högsta kvalitet som 
garanterar lång livslängd och driftsäkerhet.

Poolen blir ett naturligt ställe att 
koppla av på för hela familjen.
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Två sätt att äga pool
Antingen chansar du på att alla hantverkare kommer när de lovar, att de olika delarna i 
poolpaketet passar ihop och att du själv kan hoppa in och fixa saker när det strular till sig.

Eller så väljer du ett Pahlén poolutrustningspaket - ett komplett paket av svenskutvecklad 
kvalitetsutrustning med installation, service och underhåll. Och så en garanti ovanpå det. 
Det vill säga: Det bekymmersfria sättet att äga pool.

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.

Vatten-här-och-var-systemet

Pahlén Pool System

Pahlén Pool System



Våga satsa på kvalitét och bra utrustning!
En pool är en långsiktig investering. Material som rostfritt syrafast stål och brons är ditt självklara val i 
poolutrustning och pump.

Kontakta en av våra återförsäljare som erbjuder dig en komplett pool med poolstomme, liner 
och Pahlén Pool System. Välj till installation, igångkörning, utbildning i handhavande, kontroll av vatten-
kvalitét m.m. 

Det bekymmersfria sättet att äga pool.

Ett tryggt val. Välj en Pahlén-återförsäljare som är utbildad och har gedigen erfarenhet och som 
garanterat finns där när du behöver framtida service. Välj svensktillverkade kvalitetsprodukter från Pahlén. 
Vi har funnits i 50 år och bygger vår verksamhet långsiktigt för ett tryggt poolägande.

Med Pahlén Pool System erbjuder vi helhetslösningar i premiumutförande:
• Bassängutrustning i rostfritt syrafast stål
• Cirkulationspump i brons
• Sandfilter i glasfiberarmerad polyesterplast
• Värmeprodukter som värmepump, elvärmare och värmeväxlare av rostfritt syrafast stål eller titan
• Belysning i rostfritt syrafast stål
• Mät- och doserutrustning MiniMaster
• Klorreducering med Auto-UV titan
• Andra tillval som Jet Swim, pooltäckningar, poolvård m.m.



Barn - poolen
Poolen är en stor och rolig lekplats på 
tomten. En lekplats som ger dig vatten-
vana barn som lär sig simma lekande lätt. 

Barnkalasen blir roliga och populära 
poolpartys!

Familje - poolen 
Poolen är en naturlig samlingsplats för 
hela familjen. 

Ung och gammal kopplar av och njuter 
tillsammans. Kanske en volleybollmatch 
mot grannfamiljen?

Hälso - poolen
Poolen ger dig friskare vanor och finns 
alltid till hands vare sig det gäller 200 m 
frisim, vattengymnastik eller motions-
simning. Den dagliga simturen bygger 
upp din kondition. Ett enklare och skönare 
sätt att träna hela kroppen finns inte!

Pooler för alla tillfällen. Vilken typ av pool passar dig bäst?

517659188



Fest - poolen
Poolen skapar trivsel och feststämning.
En upplyst pool är vacker att se på och 
stämningen blir magisk. 

Poolen blir en naturlig plats för fest.

Relax - poolen
Poolen finns där när du behöver slappna 
av. En skön plats att slappna av på efter 
en stressig arbetsdag.

God natt - poolen
Poolen finns där när alla andra sover. 
En skön kvällssimning hjälper dig att bli 
av med dagens stress. 

Kan du tänka dig en bättre avslutning 
på dagen?



Avkoppling på dina egna villkor precis när du själv önskar. Många bygger till sina hus och 
passar samtidigt på att installera en pool. Enklast är det naturligtvis, om inomhuspoolen är planerad redan 
när huset byggs. När det gäller inomhuspooler är det frågan om skräddarsydda lösningar. Ytorna måste 
disponeras så att det finns gott om plats för omklädning, avkoppling, träning, eventuell bastu, avfuktnings-
anläggning och maskinutrustning.

En inomhuspool öppnar för helt nya möjligheter! Här kan du ta dig ett dopp mitt 
i vintern eller en kall och blåsig höstdag utan att ta hänsyn till vädret. 

“               Nu badar vi året runt, barnen 
älskar det!



Din egen pool. En naturlig samlingsplats för lek, fest och avkoppling. 
Samtidigt får du en ny dimension på ditt hus och din trädgård. 

Ett gnistrande smycke på dagen och en härlig ljuspunkt på kvällen.



Förvandla din pool till en olympisk bassäng med hjälp av ett exklusivt och 
kraftfullt motströmsaggregat. Installera en Jet Swim.

Vill du ha extra träning så passar en Jet Swim utmärkt 
Den förvandlar din pool till en olympisk bassäng. 
Där kan du simma mot jetströmmarna, utan att behöva 
vända i poolen.

Effekten justeras med enkelhet för individuella behov. 

Även barnen älskar att leka i poolen 
med de härligt bubblande strömmarna 
som också kan varieras i styrka.
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Vilken typ av poolstomme du än väljer, så passar våra utrustningsdetaljer din pool.  
Det finns några enkla saker att tänka på inför ditt poolbygge. Efter schaktning bör marken packas och fyllas  
med bärlager. För att få längsta möjliga livslängd på poolstommen skall poolgropen dräneras väl så att 
inget vatten blir stående utanför stommen. Dräneringsrör runt poolen eller en inspektionsbrunn med själv-
startande länspump är alternativen. Återfyll med dränerande material närmast poolstommen. 

Tänk på att isolera väggar och botten för att spara energi och uppvärmningskostnader.

Vilken typ av pool ska du välja? Det finns egentligen bara sex olika typer av 
poolstommar när det gäller pool.

Bygga själv eller låta någon annan göra jobbet?
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Stomme av plåt
Plåtstommen tillverkas av rostfritt eller galvaniserat stål. Väggelementen levereras 
prefabricerade i bredder om 0,5 - 1 m och sammanfogas med bultförband. Alla 
hålbilder i stommen för bräddavlopp, belysning, inloppsmunstycken och eventuell 
Jet Swim är redan utstansade. 
     
Stommen är avsedd för nedgrävning i mark och utsidan återfylls med dränerande 
grus. Poolbotten är av sand eller betong och poolens insida förses med liner. 
     
Plåtstommen lämpar sig väl för dig som vill bygga poolen själv, då alla väggpaneler, 
stag, stödprofiler etc. är prefabricerade och endast behöver skruvas ihop. 

Poolväggsbeklädnad är en liner.

Stomme av glasfiber/PP-plast
Poolstomme av glasfiberarmerad polyester med 
invändig gelcoat eller polypropenplast. Levereras 
som en komplett självbärande pool med väggar och 
golv i ett enda stycke. Den invändiga gelcoatbelägg-
ningen är slitstark och lätt att underhålla.

Installationen är enkel då hela baljan lyfts ner med 
kran i en färdig grop med packad och avjämnad 
grusbotten. Därefter återfyller man med grus runt om 
poolens väggar. 

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.
     

Poolstommar - Sex olika varianter

Glasfiber/PP-plast

Isolerblock

Plåt
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Stomme av trä
Trästommen byggs av tryckimpregnerat virke (klass NTRA). Reglar, plywood och 
eventuella 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.

Stomme av betong
En armerad betongpoolstomme kan göras i olika former och 
anpassas till olika terrängförhållanden. Den kan konstrueras med 
erforderlig hållfasthet mot alla aktuella jord- och vattentryck och 
göras fullt vattentät. 

En betongstomme är i stort sett underhållsfri under förutsättning att 
den utföres på ett fullt fackmässigt sätt. Bräddavlopp, belysning, 
inloppsmunstycken, Jet Swim o.s.v. gjuts in på lämplig plats. 

De vanligaste poolväggsbeklädnaderna är kakel, klinker, mosaik 
eller speciell poolfärg.

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.

Betong

Trä

Mursten

Bygg det perfekta 
poolsystemet 
med Pahlén 

poolkonfigurator
www.pahlen.se



Pahlén poolkonfigurator
Skapa det perfekta poolsystemet steg-för-steg med Pahléns poolkonfigurator.
För att du skall kunna njuta av din pool under lång tid framöver är det viktigt att all poolutrustning är av högsta kvalitet och att dem är 
anpassade till vårt nordiska klimat. 

Gör så här 
Välj typ och storlek på stommen:

Pahléns poolkonfigurator hjälper dig att steg-för-steg sätta ihop 
ett poolsystem som passar just den stommen du valt. Det enda 
du sedan behöver göra är att ta med konfigurationsresultatet till 
närmaste Pahlén-återförsäljare, så hjälper dem dig vidare. Hitta 
din närmaste återförsäljare på www.pahlen.se

Väljer du att installera Pahléns produkter, får du ett system där 
samtliga produkter är kompatibla och fungerar i perfekt sym-
bios tillsammans. Pahlén har 50 års erfarenhet av tillverkning 
av kvalitetsprodukter för pooler. I vårt produktsortiment ingår all 
utrustning du behöver, såsom pumpar, filter, värmeprodukter, 
inlopp/utlopp, belysning, Jet Swim, kemikalier m.m.

Pahléns poolutrustningspaket är:
Dimensionerade och anpassade för respektive poolstorlek 
avseende cirkulation, filtrering och desinfektion enligt den 
svenska och europeiska standarden SS EN 16713 för privata 
pooler.

Utrustningen är sammansatt med uteslutande kvalitetsprodukter 
som med precision och noggranhet säkerställer och borgar för 
poolens reningskapacitet och kemiskt korrekta vattenvärden för 
både människa och miljö.

Bygg det perfekta 
poolsystemet 
med Pahlén 

poolkonfigurator
www.pahlen.se



Välj din poolutrustning:

Spara eller skriv ut ditt färdiga 
poolutrustningpaket:

Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.

Läs mer på www.pahlen.se



För att din pool ska fungera bekymmersfritt är det viktigt att välja produkter av 
högsta kvalitet.

Vattnet skall vara gnistrande rent och klart.
Sandfiltret och pumpen är själva hjärtat i poolen och måste vara av 
högsta kvalitet. Poolens mekaniska rening sker genom sandfiltret, 
som filtrerar partiklar ner till ca 20 µ (tusendels mm). Centralventilen 
på filtertanken styr vattenflödet genom filtret. Filtret är fyllt till 2/3 av 
filtersand med kornstorlek 0,6-0,8 mm. Välj pump av brons och tank i 
glasfiberarmerad plast för bra driftsäkerhet.

Tips inför ditt poolbygge
• Poolen bör placeras på tomtens soligaste plats. 
• 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.
• En enkel presenning placeras med fördel på tomten för plats- och storlekskontroll.
• Pooltrappa förhöjer utseendet på poolen och gör det enkelt och säkert att ta sig i och ur poolen.



Satsar du på en pool bör du även satsa på kvalitet. Bland våra produkter 
finner du svensktillverkade kvalitetsprodukter i rostfritt syrafast stål och brons 
som genomgående material. 

Classic, exklusiv serie av inlopp, bräddavlopp och belysning
Vattnets genomströmning måste alltid fungera. Belysning, bräddavlopp och 
inloppsmunstycke tillverkade i rostfritt syrafast stål med högblank front. 
En stilren och trendsäker serie som passar både nya och befintliga pooler. 
Passar alla pooltyper och kan monteras på befintliga Pahlén originaldelar. 

Råd och tips när du planerar ditt poolköp
• Satsa på kvalitet i alla detaljer. En pool är en långsiktig investering.
• Automatisk doserutrustning säkerställer korrekta vattenvärden för   
 människans och miljöns skull.
• UV-rening med ultraviolett ljus värnar om miljön.
• Säkerhet är viktigt, det finns inget utrymme för kompromisser.
• Planera pool och dess omgivning för socialt umgänge. 
• Glöm inte vintertäckning.
• Satsa på rostfria kvalitetsdelar. 



Maxi-Flo

Hi-Flo titanium

Med en uppvärmd pool förlänger du poolsäsongen. Pahlén värmeprodukter 
är välkända över hela världen och finns installerade på alla typer av små och 
stora anläggningar. 

PVP Inverter
Stort temperaturspann med överlägsen energieffektivitet. Inverter-
tekniken anpassar värmepumpens kapacitet till poolens behov och 
ger en mycket låg uppvärmningskostnad. Låga ljudemissioner och 
startströmmar. 5 års garanti på kompressor och värmeväxlare.

Värmeväxlare för alla typer av pooler.
Pahléns värmeväxlare med korsflöde ger en hög effekt och 
har utmärkt värmeöverföringsförmåga. Båda typerna har 
korsflöde, d.v.s. det varma mediet flödar i motsatt riktning 
mot det kalla, vilket ger maximal effekt.

Alla modeller kan installeras och anslutas till el-, ved-, 
pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning. 
Tillverkade av titan eller rostfritt syrafast stål SIS2348. Titan 
används med fördel där saltvatten eller t.ex. saltklorinator 
används.

Senaste inverter-teknologin med överlägsen energieffektivitet, tyst drift och 
låg uppvärmningskostnad.



Har du ett bra heltäckande poolskydd med 
optimalt isolerande funktion kan du sänka 
dina uppvärmningskostnader med upp till 
60% jämfört med en pool utan täckning. 

Ett poolskydd förhindrar även att nerfallande 
löv och kvistar hamnar i poolen. 

Pahlén har poolskydd för alla typer av pooler.

Testinstrument är en ytterst viktig del av bra vattenvård
Pahlén har testinstrument för både privata pooler och publika bad. Autochek 15 är ett 
enkelt men effektivt testinstrument för privata bad. 

Du mäter med stor noggrannhet och enkelhet vattnets klorhalt (fritt och totalt), alkalinitet, 
pH- och cyanursyrainnehåll fotometriskt.

Precis som vid professionell utrustning läser Autocheck 15 av 
vattenkvaliteten fotometriskt 

För att hålla uppvärmningskostnaderna nere är det viktigt med ett bra poolskydd.

PoolGuard 
PoolGuard byggs in som en naturlig del i poolen och 
formar en snygg och exklusiv utemiljö. Ingående 
detaljer i högsta kvalitet så som syrafast rostfritt stål och 
anodiserat aluminium förstärker kvalitetskänslan 
ytterligare. Skyddsduken har dräneringshål som effektivt 
släpper igenom regnvatten och förhindrar äventyrliga 
vattenpölar. En bra säkerhet om ett litet barn vid ett 
obevakat tillfälle kliver ut på poolskyddet i stängt läge.

PoolGuard levereras med heltäckande skyddsduk i 
stark PVC-belagd polyamidväv med tvärgående 
vantstag i aluminium placerade med 50 cm mellanrum. 

En mycket stark och stabil konstruktion som klarar 
tyngden från barn och vuxna.

 

Öka säkerheten och spar pengar med en PoolGuard! Med trygghet och miljö 
i centrum. Tillverkat i Sverige!

En rektangulär pool är alltid enklare att täcka en pool med 
rundade former.



För att de badande ska känna sig säkra på att vattenkvaliteten alltid är optimal, 
är en automatisk mät- och doserutrustning det enda valet.

MiniMaster mäter och doserar kemikalier med automatik
Anpassa din klorförbrukning efter behov! 
Mät- och doserenheten MiniMaster ger dig kontinuerlig övervakning av vattenkvaliteten 
och automatisk dosering av klor och pH på samma sätt som sker på publika bad och 
stora hotellanläggningar.

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

Vid behov doseras automatiskt rätt mängd kemikalier via en doseringspump. Detta ger i 
sin tur en jämn och optimal förbrukning av kemikalier.

pH-MiniDos ger dig en säker och stabil reglering av ditt pH-värde med CO2  

Hög säkerhet med många fördelar
Med pH-MiniDos kan du på ett säkert sätt balansera pH-värdet med hjälp av 
koldioxid. En av de stora fördelarna är att hanteringen av gasflaskan med CO2 är 
mycket enklare jämfört med att hantera flytande syra. 

Du får även mindre underhåll och mer tid till bad. 

pH-MiniDos är en kontrollenhet som med enkelhet styrs via MiniMaster. MiniMaster mäter vattnets pH och skickar sedan 
signaler till pH-MiniDos som i sin tur med stor precision doserar ut den exakta mängden koldioxid som behövs i poolen.



Säker och effektiv desinfektion av ditt poolvatten. 
Pahlén Auto-UV titan är konstruerad för desinfektion av vatten i pooler eller spabad. 
UV-lampan producerar kortvågig ultraviolett UVC-strålning med 254 nm våglängd. 
Denna våglängd är optimal för att neutralisera bakterier, virus och alger.

Resultatet blir en mindre andel klor, vilket medför en behagligare miljö för de badande 
som slipper röda ögon, klorlukt och risken för allergibesvär minskar. Fungerar även  
utmärkt till spabad.

Med Auto-UV titanium kan du reducera klorhalten i poolen med upp till 70%.

Minskar uppkomsten av klorlukt, irriterade ögon och 
slemhinnor.

Vi önskar dig lycka till med ditt poolbygge!

För mer information besök oss på www.pahlen.se



Inspireras i Pahléns exklusiva showroom för poolutrustning 
Besök gärna vår utställning med Pahlén-produkter tydligt exponerade i en behaglig och trivsam miljö. För vidare inspiration hittar 
du även de vanligaste poolstommarna demonstrerade, givetvis med Pahlén-produkter installerade. Välkommen till Pahlén!

Här kan du som går i poolbyggnadstankar samla inspiration och kunskap inför ditt drömprojekt. Alla våra produkter finns tydligt exponerade för att du enkelt kunna se och ta på dem.

Upplev premiumkänslan av Pahlén-produkter i rostfritt och brons. Sätt dig i lugn och ro i vår sköna lounge och bläddra i kataloger och broschyrer för inspiration.



Utställningen har

ÖPPET
måndag-fredag
8.00-16.00

Här kan du som går i poolbyggnadstankar samla inspiration och kunskap inför ditt drömprojekt. Alla våra produkter finns tydligt exponerade för att du enkelt kunna se och ta på dem. Komplett fungerande pool utrustad med cirkulation, rening, mät- och doserutrustning och UV-rening.

Jämför de vanligast förekommande poolstommarna, vilken passar just för dina önskemål och behov?

Provkör vattenfallet, testa PoolGuard eller upplev skenet av lamporna under vatten.Sätt dig i lugn och ro i vår sköna lounge och bläddra i kataloger och broschyrer för inspiration.



Art.nr. 99985018

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.
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