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Marine
En ny exklusiv serie av inlopp, utlopp och belysning för pooler.
Belysning, bräddavlopp och inloppsmunstycke med högblank front.
En stilren och trendsäker serie som passar både nya och befintliga pooler.
•

Marine serien innehåller bräddavlopp,
inloppsmunstycke och poolbelysning

•

Tillverkad i rostfritt syrafast stål SIS2348

•

Högblank front

•

Passar alla pooltyper

•

Kan monteras på befintliga Pahlén
originaldelar

•

Belysning kan fås med PAR 56 eller
LED

Marine - Rostfri poolutrustning
Marine

Att välja poolutrustning i rostfritt syrafast stål är en självklarhet för att bibehålla poolens maximala livslängd.
Marine höjer kvalitetskänslan och ger dig en exklusiv atmosfär både inuti och omkring poolen.

Inloppsmunstycke

Ett runt, kompakt och elegant inloppsmunstycke med högblank front. Beroende av storleken på din pool, behöver du
två eller fler inloppsmunstycken som effektivt fördelar vattenflödet i poolen och maximerar reningen av vattnet.
•

Högblank front

•

Bakåtkompatibel med Pahléns originaldelar

•

Tillverkad av rostfritt syrafast stål SIS2348 och brons - För optimal livslängd

•

Ställbart munstycke - Kan riktas in efter anläggningens behov

•

För montering i alla typer av pooler

Bräddavlopp

Marine bräddavlopp suger effektivt in allt ytvatten med löv och annat skräp, som sedan går vidare till sandfiltret för
rening.
• Högblank front
•

Bakåtkompatibel med Pahléns originaldelar

•

Tillverkad av rostfritt syrafast stål SIS2348 - För optimal livslängd

•

Höj- och sänkbar krage - Stora anpassningsmöjligheter till pooldäck

•

Stor och rymlig silkorg - Enkelt att rensa löv och skräp

•

Uttag för nivåvakt - Automatisk påfyllning av vatten vid för låg vattennivå

•

Ytvattenrenare i rostfritt stål - Stabil och korrosionssäker

•

För montering i alla typer av pooler med liner

•

Tillverkad för bräddavlopp med kort hals, standardhals och förlängd hals
www.pahlen.se

Marine - Rostfri poolutrustning
Poolbelysning
När mörkret lägger sig är det dags att tända upp poolen. Med LED installerad i vår rostfria belysning Marine,
kan du bjuda på en läcker ljusshow och kvällen blir till en succé.

Marine poolbelysning med högblank front kommer som standard med PAR 56 glödlampa men kan även fås med LED
belysning som tillval.

Bilden visar Marine i LED utförande
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Poolstorlek

•

Högblank front

•

Tillverkad av rostfritt syrafast stål SIS2348

•

För montering i alla typer av pooler

•

Med standard glödlampa PAR 56
- Levereras som komplett enhet med tillhörande nisch för enkel
  installation
- levereras med en 2.5 m lång, 2-ledarkabel - Vattennivån behöver       
  inte sänkas vid utbyte av lampan
- Enkel att byta - Glas och reflektor i en enhet
- Elsäkerhetsprovad av Intertek Semko AB

•

Med LED
- levereras med en 3 m lång, 2-ledarkabel
- LED-lampa och kabel i en enhet - Inga lösa delar. Lätt att byta
- Finns i RGB utförande med 16 olika program, eller med vit LED
- Dioder med brinntid på mer än 50.000 timmar

Tips! Välj LED Belysning till din Marine

Värnar du om miljön och samtidigt tänker ekonomiskt långsiktigt?
Välj LED belysning till din Marine och du får en lägre                    
energiförbrukning som gynnar både din plånbok och miljön.
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