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PoolGuard
Det blir allt vanligare med pool i svenska trädgårdar. Att äga en pool ger en ytterligare dimension till ditt boende och ökar 
välbefinnandet. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort säkerheten kring pooler och se till att det finns ett tillfredsställande 
skydd. Säkerheten är mycket viktigt och det finns inte utrymme för några kompromisser. Förutom hög säkerhet bidrar PoolGuard till 
att sänka uppvärmningskostnaden för en pool med upp till 60% och reducerar klorförbrukningen avsevärt. Den inbyggda automatiken 
som drivs av poolens cirkulationpump, gör det enkelt att öppna eller stänga på mindre än en minut.

PoolGuard, med automatisk öppning och stängning, förhöjer utseendet på din pool och gör den mer exklusiv, men det allra 
viktigaste är när du tillfälligt går in i huset eller lämnar tomten och inte har tillräcklig uppsikt över dina eller grannens barn, så kan du 
enkellt och snabbt stänga poolen. 

PoolGuard PoolGuard för pool med ficka för duken

2,5-3 x 5-6 m 3,5-4 x 7-8 m 4,5-5 x 9-10 m 2,5-3 x 5-6 m 3,5-4 x 7-8 m 4,5-5 x 9-10 m
Art.nr  Art.nr Art.nr Art.nr  Art.nr Art.nr  

77330600 77340800 77351000 Automatik 77330605 77340805 77351005 Automatik för ficka

77330610 77340810 77351010 Grundsats 77330620 77340820 77351020 Grundsats för ficka

77330611 77340811 77351011 Duk, blå 77330621 77340821 77351021 Duk för ficka, blå

77330613 77340813 77351013 Duk, silver 77330623 77340823 77351023 Duk för ficka, silver

77330617 77340817 77351017 Duk, grå 7701 77330627 77340827 77351027 Duk, grå 7701

77330615 77340815 77351015 Täcksarg alu. 77330625 77340825 77351025 Täcksarg alu. för ficka

Med PoolGuard sänker du dina värmekostnader med upp till 60% jämfört med 
en pool utan täckning. Det heltäckande skyddet har 180 mm luftspalt som 
även fungerar som ett isolerande lager. 

Poolskydd
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Egenskaper
• Passar de flesta typer av rektangulära pooler från 3 x 5 m  
 till 5 x 15 m
• Heltäckande skyddsduk i stark PVC-belagd polyamidväv   
 med vantstag i aluminium
• Automatisk snabb öppning och stängning med vattenhydraulik 
• Drivning från poolens befintliga cirkulationspump
• Skyddsduk som täcker hela poolen och minskar avdunstning  
 av vatten och poolkemikalier
• Ingående detaljer i högsta kvalitet såsom rostfritt syrafast stål  
 och anodiserat aluminium
• Kolvringar i acetalplast för smidig och underhållsfri gång
• Lättrörliga åk- och frontvagnar med nållager och skruvlåsning
• Automatiksats som tillval

Säkerhet
PoolGuard har en mycket stark och stabil konstruktion som klarar 
tyngden från barn och vuxna. 

Genom att fälla ner spärrhaken vid kortsidan av poolen och ta bort hand-
tagsnyckeln vid öppningsautomatiken fås en barnsäker låsning. 
I detta läge behöver du inte oroa dig för att någon ska hamna i poolen. 

En bra säkerhet om ett litet barn vid ett obevakat tillfälle kliver ut på ett 
poolskydd i stängt läge.

Helautomatiskt, heltäckande poolskydd med barnsäker låsning. 
Dräneringshål förhindrar att det bildas vattenpölar ovanpå poolduken.

Poolskydd

Frontskena

Shuntventil

Bräddavlopp

Kolv
Tryckrör

Filter

Duk

Pump


	Pahlen_Katalog_Svensk_2019 112
	Pahlen_Katalog_Svensk_2019 113

