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Över 20 års erfarenhet
Våra pooler älskas av kunder runt om i Europa sedan dess. 
Tjänstehandelsföretag Anita består av ett team av erfarna personer 
som sysslar med implementering, försäljning och installation av 
trädgårdspooler, pooltak, pooltillbehör och bubbelbadkar. 

Vårt företagsmål är en omfattande och snabb kundservice. Vår 
tidigare yrkeserfarenhet utgör ett tillräckligt medel för att uppnå era 
krav. Vi förlitar oss på erfarenheten som vi har fått både från den 
polska och den utländska marknaden. 

Tack vare detta har vi snabb tillgång till ny teknik, vilket möjliggör 
anpassning efter den enskilda kundens behov.

100% 
nöjda kunder

materialet är resistent mot kemikalier, 
UV och mekaniska skador

professionell rådgivning 
via telefon

anpassade pooler 
efter kundens krav

över 20-års 
erfarenhet

pooler som är isolerade med 
polyuretanskum
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Trädgårdspooler
Som enda företag i Polen skummar vi poolens 
utsida med polyuretanskum med spray. 

Våra pooler har även ytterligare 
metallförstärkningar på sidoväggarna, vilket ger 
dem stabilitet och hållbarhet. 

Våra pooler finns på den polska marknaden 
och utländska marknader i över 14 år. 
Poolerna har utförts av kompetenta och 
erfarna personer.

Skjutbara pooltak som 
möjliggör poolbad under 
hela året
Lätta och skjutbara pooltak som är tillverkade i 
aluminium och organiskt glas är både estetiska och 
praktiska. De möjliggör maximal poolanvändning 
eftersom den möjliggör simning året runt.

Bubbelbadkar
SpaRelax är en NY GENERATION bestående 
av utomhusbadkar och minipooler som har 
framtagits för att ge er en fantastisk avkoppling 
i er egna trädgård eller hus efter en 
tung och oftast stressig arbetsdag. 

Utomhusbadkar från SpaRelax är en lyx till ett 
otroligt lågt pris!
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Trädgårdspooler
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Trädgårdspooler
Våra produkter är tillverkade av högkvalitativt vinylesterharts avsedd 
för konstruktion med en utökad termisk och kemisk beständighet och 
god övermättnad av glasfiber; mattor tillverkade i vinylester med väldigt 
goda bearbetningsvärden; kemiskt resistenta gelcoats som skyddar 
mot fuktinträngning, vatten, kemikalier, ångor och ger varje pool en slät 
och glansig yta; glasfibrer med mycket god luftavlägsnande kapacitet i 
lamineringsprocessen; COATU-BARRIÄRER och TOP COAT-lager som 
skyddar mot vatten- och fuktinträngning. 

Som enda företag i Polen skummar vi poolens utsida med 
polyuretanskum med spray. Fördelarna med skumning är en ökning 
av poolens hållfasthet och dess isolering (jämför 1 cm skum = 5 cm 
polystyren). Produkter som använder sig av denna teknik sönderfaller 
efter cirka 80 år.

Garanti
Tjänstehandelsföretag ANITA 
tillhandahåller en 10-årsgaranti 
för produktkonstruktion och en 
20 årsgaranti på poolens täthet.

Konstruktionsbeskrivning 
poolvägg
• färgad kemikalieresistent gelcoat 

• värmebeständig vinylester 

• TOP COAT skyddande lager 

• TOP COAT skyddande lager 

• hårt polyuretanskum i sprayform

Komposit Coremat 
/kakhonung
Ny, förbättrad teknik i våra samtliga glasfiberpooler 
- komposit som ett kärnskikt i laminatet. En ny 
formel som stärker strukturen i vilken glasfiberpool 
som helst och förlänger dess livslängd.

Färgsättning 
av pooler

City grey 

Snow White

Ultra White

Fashion Grey Sun Blue

  gelcoat
  barier coat
  vinylester, matta 300
  vinylester, matta 450
  komposit coremat
  vinylester, matta 600
  top coat
  metallförstärkning
  polyueratanskum
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Romantik kvällsbad, eller kanske 
avkoppling och förfriskning på 
en varm dag? Välkommen till en 
plats där klassiskt möter moder-
nitet. Den romerska poolen var 
inspirerad av antika former och 
passar perfekt smaken hos fans 
av den klassiska stilen. Konstruk-
tionen, som består av 9 lager,  
garanterar långvarig hållbarhet.
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Innovativa lösningar
Sex lager av högsta kvalitet. En solid och stabil struktur tillverkad 
av de högsta kvalitetsmaterialen som finns på marknaden. Hög 
motståndskraft både mot atmosfäriska och kemiska faktorer. 
Olika storlekar och färger finns tillgängliga på poolerna. En ökad 
motståndskraft mot fukt tack vare användningen av unika BARIER 
COAT och TOP COAT lager.

Mått
5,20 x 3,10 x 1,55   
6,20 x 3,10 x 1,55   
6,20 x 3,10 x 1,40   
7,30 x 3,60 x 1,55 
7,20 x 3,10 x 1,55   
7,20 x 3,10 x 1,40   
8,30 x 3,60 x 1,55
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Letar du efter en pool som pas-
sar perfekt in i en modern stil? 
Vi har skapat NEO för dig - med 
en minimalistisk form och med 
känsla för detaljer och som har 
en premiumkvalitet. Perfekt för 
familjens vattenlekar, träning el-
ler för avkoppling helt enkelt. 
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Material av högsta kvalitet
Högkvalitativ vinylesterharts. Bygghartser med en ökad termisk 
och kemisk beständighet. Slitstarka glasmattor i glasfiber med god 
övermättnad. Kemiskt resistenta gelcoats (skyddar mot inträngning 
av fukt, vatten, kemikalier, ångor och ger varje poolyta en slät och 
glansig finish). Glasfibrer med en väldigt god luftavledningsförmåga 
under lamineringsprocessen. BARIER COAT och TOP COAT lager 
skyddar mot inträngning av vatten och fukt.

Mått
9,50 x 3,60 x 1,55
8,50 x 3,60 x 1,55
8,50 x 3,20 x 1,55 - tillgängligt inom kort
7,50 x 3,60 x 1,55
6,50 x 3,60 x 1,55
7,50 x 3,20 x 1,55 - tillgängligt inom kort
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Cube poolen har framtagits av 
kärlek till moderna, geometris-
ka former. Femstegstrappor 
längs hela poolens bredd ger ett 
säkrare utrymme för familjelek 
tillsammans med småbarn. En 
hållbar struktur designad för en 
avslappnings- och vilozon både 
för dig och dina nära och kära. 
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Mått
9,60 x 3,70 x 1,55
8,50 x 3,70 x 1,55
8,50 x 3,20 x 1,55 - tillgängligt inom kort
7,50 x 3,70 x 1,55
7,50 x 3,20 x 1,55 - tillgängligt inom kort
6,50 x 3,70 x 1,55

Väldigt hög hållbarhet
Våra produkter kännetecknas av hög motståndskraft mot 
väderförhållanden, aggressiva faktorer och höga mekaniska 
parametrar. Samtliga pooler kännetecknas av hög standard och 
noggrannhet, och är tillverkade av högkvalitativa hartser och 
glasfiber, som används vid tillverkning av lämpliga proportioner.
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Tak
av pooler
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Skjutbara pooltak som möjliggör 
poolbad under hela året
Skjutbara pooltak kännetecknas av både lätthet och elegans. 
Lätta och skjutbara pooltak som är tillverkade i aluminium och 
organiskt glas är både estetiska och praktiska. De möjliggör maximal 
poolanvändning eftersom den möjliggör simning året runt. En 
anodiserad aluminiumstruktur i naturlig färg består av individuella, 
speciellt förseglade segment som kan skjutas på ett enkelt och 
lätt sätt på speciella skenor med de inbyggda hjulens hjälp. Taket 
är skjutbart och fungerar som utomhuspool när taket är öppet, 
och som inomhuspool när det är stängd. Skjutelement är fyllda 
med 8 mm tjock cellpolykarbonat. Det finns möjlighet till andra 
konstruktionslösningar efter kundens önskemål.

Garanti
3 år

• tillämpningen av organisk 
glasruta, glaset är okrossbart 
(resistens mot slag är 200 
gånger högre än för vanligt 
glas), lätt, varmt och säkert 

• skyddar barn och husdjur mot 
att falla i vattnet.

Fördelar med skjutbart tak:
• en förlängd användningsperiod 

av poolen utan ytterligare 
uppvärmning 

• möjliggör användning av poolen 
inte bara vid vackert väder 

• effektiv användning av solenergi 

• skydd mot naturlig 
vattenförorening (löv, damm, 
insekter) 

• Reducering av kostnader för 
poolunderhåll 

Färg på taket
Det finns två grundläggande 
färger att välja mellan

RAL 7037 L

RAL 7016 L 
antracit
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Pooltak

Dallas Melani 
Ett säkert och subtilt täcke som 
kommer att smälta in harmoniskt 
in i ditt trädgårdslandskap.
 
Konfigurera Dallas Melani 
poolskydd efter dina behov och 
njut av en längre badsäsong!

I harmoni med naturen
Hur skyddar man poolen mot växlande väderförhållanden och 
samtidigt ger den karaktär? Om du letar efter ett säkert och subtilt 
skydd som smälter harmoniskt in i ditt trädgårdslandskap, välj ett 
Dallas Melani poolskydd. 

Fyllningen av den skyddande strukturen kan tillverkas av 
solid polykarbonat, som är estetisk, transparent som glas och 
samtidigt mycket motståndskraftig mot stötar. Det andra 
alternativet är cellulärt polykarbonat som är ett lätt och styvt 
material med mycket goda mekaniska egenskaper. Tack vare 
detta kommer simning i poolen med ett Dallas Melani-skydd 
att alltid vara säkert och bekvämt undersamtliga förhållanden 
.

Skapad med tanke 
om din pool
Vi vet hur viktiga estetiska intryck är. Det är därför som vi vet hur 
viktiga estetiska intryck är förutom lösningar. Det är anledningen till 
att du kan välja förutom standardlösningar ett poolskydd i en valfri 
färg från RAL-paletten. Strukturens högsta kvalitet på profilerna 
garanteras av vår partner som är Polens största stålverk. Vi tog även 
hand om den noggranna finishen. Rostfritt stål och tätningar som 
är resistenta mot UV-strålning och poolkemikalier kommer ge dig 
sinnesfrid i flera år framåt.

Tak 
Boxtyp 
Leverans i kartong

Pooltak

Ariel
Den smälter in perfekt i 
omgivningen tack vare sin smala 
linje och låga höjd. 

Konfigurera Ariel poolskydd 
efter dina behov och njut av 
en längre badsäsong!

Lyx och minimalism
Den är ej iögonfallande, men är extremt hållbar och uppfyller perfekt 
sina viktigaste funktioner: renhållning av vattnet, skyddar mot 
låga temperaturer och växlande väderförhållanden. Ariel pooltak 
kombinerar både minimalism och lyx i en enkel struktur. 

En fyllning med solid polykarbonat som har en tjocklek på 4 mm 
och är böjd för värme och garanterar en ökad motståndskraft 
mot mekaniska skador och kemiska ämnen. En radikalt 
minskad brandfarlighet och viktigast av allt, en slagtålighet 
som är 200-300 gånger större än hos standardglas. Det här är 
parametrarna som gör att du effektivt kan skydda poolen i flera år 
.

En modern design och praktiska 
lösningar för Ariel modellen.
En modern design och praktiska lösningar för Ariel modellen.  
Vi vet hur viktigt det är att anpassa strukturen till konstruktionen till 
både poolens och trädgårdens storlek. Det är därför som vi erbjuder 
individuella konsultationer. Vi tror att våra kunders tillfredsställelse 
bygger på förtroende och förmågan att välja både dedikerade och 
optimala lösningar.

Ariel poolskydd är en investering i både komfort, lyx och 
säkerhet. Exakt efterbehandling av bland annat pulverlackerade 
aluminiumprofiler och finishelement som är tillverkade av rostfritt 
stål, UV-beständighet och höga estetiska egenskaper talar för sig 
själva. tid för ett pooltak som kommer att uppfylla dina förväntningar!

Tak 
Boxtyp 
Leverans i kartong
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Välkommen 
till våra 
hemsidor

för att bekanta dig med det 
fullständiga erbjudandet som är 
speciellt framtaget för dig.

| phuanita.com
| baseny-spa.com
| poolbutik.com
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spa badkar
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Bubbelbadkar 

SpaRelax 
SpaRelax utgör den NYA 
GENERATION av spabad utomhus 
och minipooler, designade för att 
ge dig en fantastisk avkoppling i din 
egen trädgård eller hem, efter en 
hård och ofta stressig arbetsdag.

SPA i din trädgård
Utomhusbadkar från SpaRelax är en lyx till ett otroligt lågt pris! I 
standardpriset för SpaRelax-badkar ingår samtliga tillbehör, såsom: 
rostfria munstycken, ozonator, vattenlampa, termoskydd med hiss, 
radio, högtalare, vackra färger på handfat, flerpunkts LED-belysning 
och möjlighet att använda aromaterapi. Alla dessa tillbehör är 
nödvändiga för spabadkarets lyxiga användning och det som är 
viktigast av allt. Hos oss behöver du inte betala för dessa tillbehör. 
Eftersom de ingår i standardutrustningen vars kostnad redan ingår i 
grundpriset.

Garanti
BELÄGGNINGENS STRUKTUR
SpaRelax Co., Ltd. garanterar beläggning-
ens resistens mot vattenförlust på grund av 
strukturella fel i 5 år från det ursprungliga 
tillverkningsdatumet.

STYRSYSTEM OCH PUMPAR
SpaRelax Co., Ltd. ger kunderna garanti på 
Balboa Control System, X-Yang Control, LX 
Pumps i 3 år från och med det ursprungliga 
tillverkningsdatumet.

BELÄGGNINGENS YTA
SpaRelax Co., Ltd. garanterar spabadets 
inre yta mot blåsor, sprickor eller delamine-
ring i 2 år från och med det ursprungliga 
tillverkningsdatumet.

LJUDSYSTEM OCH SPASKYDD
SpaRelax Co., Ltd. ger garanti på de elek-
triska komponenterna, i synnerhet ljud-
systemet, spaskyddet, mot fel på grund av 
defekter i material eller utförande under en 
period av 18 månader från det ursprungliga 
tillverkningsdatumet.

VVS
SpaRelax Co., Ltd. garanterar att fabrik-
sinstallerade hydrauliska komponenter 
inte kommer att läcka under en period av 
12 månader från det ursprungliga tillverk-
ningsdatumet. Denna garanti täcker speci-
fikt läckor från munstycksbeslag, invändiga 
VVS, interna bindningsskarvar och slangar.

Relax
Mycket kan sägas om hydrojetmassagens helande 
egenskaper. Varmt vatten vid kroppstemperatur, 
en starkt pulserande blandning av både luft och 
vatten säkerställer en energisk, livsviktig dag redan 
från morgonen. Flera munstycken som är noggrant 
arrangerade masserar varje del av kroppen perfekt. 
Ergonomiska säten, strömlinjeformade former och 
enkla linjer lämnar ingen tvekan om att SpaRelax 
är allt som du behöver. Det aktiva luftsystemet 
betyder att din kropp kommer nästan inte väga 
något vilket ger dig avkoppling som endast kan 
upplevas i ett SpaRelax-badkar.

Mini pool
Förutom badkar erbjuder vi även den enda minipoolen på marknaden, som är en kombination av ett 
spabadkar och en pool med speciella simmunstycken. Mer information finns i fliken meny - erbjudande. 
I en tid av ett snabbt utvecklande samhälle behöver alla en stund av vila och frid vilket gör att man 
samtidigt tar hand om sin egna hälsa. Det är uppenbart för oss att i SpaRelax-badkaret kommer du att 
se till att både din kropp och själ slappnar av.
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Välkommen 
till våra 
hemsidor

för att bekanta dig med det 
fullständiga erbjudandet som är 
speciellt framtaget för dig.

| phuanita.com
| baseny-spa.com
| poolbutik.com

Utrustning
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Välkommen 
till våra 
hemsidor

för att bekanta dig med det 
fullständiga erbjudandet som är 
speciellt framtaget för dig.
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Utrustning för 
hydrojetmassage
De är en utmärkt attraktion som ger 
dig möjligheten till en avkopplande 
och terapeutisk vattenmassage 
(efter att läkaren har rådfrågats), 
bada med vågor och luftbubblor, 
simma mot vattenflödet (används 
i simlektioner). Varje enhet 
om är permanent installerad 
i poolväggen, består av en 
monteringssats i poolväggen och 
en slutsats med pump. Foliepooler 
behöver dessutom en flens med 
packningar. Massagepumpen 
ansluts via ett sugrör med 
enhetens munstyckekammare 
inbyggd i poolväggen. Genom 
en kanal i kammaren pressas 
högtrycksvatten tillbaka genom 
utloppsmunstyckena. Slå på 

och av från vattnet med hjälp 
av strömbrytaren. Styrkan på 
vattenströmmen regleras på 
munstycket, och regulatorn 
aktiverar bubbelbadet. 
Massagepumpen installeras 
precis bakom poolväggen så 
att dess effekt inte minskar. 
Du kan placera pumpen längre 
bort, men diametern på sug- 
och utloppsrören måste ändras 
för att förhindra resulterande 
sämre prestanda. Pump och 
styrning placeras på en torr plats 
där de inte utsätts för vatten.  
Man kan välja bland ett brett 
utbud av vattenmassageapparater. 

Enheterna kan installeras 
permanent i väggen eller hängas 
upp på kanten. Fördelen med det 
senare är enkel installation, som 
kan utföras på en redan befintlig 
pool utan att vattnet töms.
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Motström för 
aktiva personer
Denna fantastiska uppfinning för 
människor som vill träna upp sin 
fysiska kondition förutom att få 
rekreation i en simbassäng. Poo-
lens lilla storlek gör det omöjligt 
att täcka långa sträckor, och de 
ständiga svängarna i vattnet tar 
bort nöjet att simma. Det är just 
i så små pooler som älskare av 
simning bör installera en mot-
ström.

Gott tryck
Vattnet som introduceras un-
der högt tryck skapar en stark 
ström vilket gör det möjligt att 
simma utan att förflytta sig. 
Poolen blir då oändligt lång och 
man kan simträna. Möjlighe-
ten att blanda luft med vatten-
strömmar gör att munstycket 
kan användas som hydrogel-
massage..
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Filtrering
För att vattnet i poolen ska förbli 
rent och genomskinligt måste 
det filtreras. Olika föroreningar, 
som är en grogrund för 
mikroorganismer, kommer ut 
i vattnet. De avlägsnas från 
vattnet genom filtrering. Endast 
sandfilter filtrerar vattnet 
ordentligt. De är tillverkade i 
polyester
eller i polyeten, även om 
polyester är bäst eftersom de 
är praktiskt taget oförstörbara. 
Polyetenfilter deformeras efter 
några år och filtertanken måste 
bytas ut.
Sandfiltret arbetar med en 
speciell sug- och tryckpump som 
drar vatten från poolen. Efter att 

Välkommen 
till våra 
hemsidor

för att bekanta dig med det 
fullständiga erbjudandet som är 
speciellt framtaget för dig.

ha passerat genom bäddskiktet 
tvingas den tillbaka in i poolen. 
Filterbädden består av kvartssand 
eller aktiv filterbädd i lämpliga 
fraktioner. Vatten kommer in i 
filtret tack vare ett system av 
rör där det flyter relativt snabbt, 
men pressas relativt långsamt 
genom bäddskiktet med en 
hastighet av 20-50 m/h. Denna 
storlek varierar beroende på 
filterbehållarens diameter och 
pumpkapaciteten. För privata 
pooler är hastigheten 50 m/h. 
Föroreningarna stannar kvar på 
bädden och vattnet blir friskt 
och klart precis som källvatten.
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Det finns människor som bara mår 
bra när de badar i isvak och tar ett 
riktigt uppfriskande bad. Mycket 
oftare vill vi dock bada i varmt vat-
ten. Om vattnet i poolen ska vara 
22 eller 28 grader Celsius är en 
individuell fråga för alla. Vilka möj-
ligheter finns för att uppnå detta? 
För en pool som endast används 
på sommaren bör uppvärmning 
med värmepump och solljus räcka. 
På vår breddgrad är det dock inte 
tillräckligt. Därför bör solvärme 
behandlas som stöd för uppvärm-
ningen av huvudpoolen. I simhall-
sinstallationer installeras vanligtvis 
en värmeväxlare i samband med 
en centralvärmeugn. , elektriska 
varmvattenberedare eller de bäs-
ta och mest pålitliga inverterarna 
luft-till-vatten värmepumpar.

Värme 
växlare
För att inte vara beroende av so-
len bör en värmeväxlare ansluten 
till centralvärmeugnen installeras i 
systemet. Varmvatten som ström-
mar från kaminen strömmar in i 
värmeväxlarslingan och värmer 
vattnet från poolen. Vattentem-
peraturen i poolen mäts av en 
temperatursensor. När den når 
önskad temperatur ger sensorn 
en signal till termostaten, som 
avbryter cirkulationen av varm-
vatten från centralvärmen. När du 

bestämmer dig för att installera 
växlaren bör kraften hos central-
värmekaminen beaktas.

Värmepumpar 
till pooler
De är elektriska enheter som 
använder termisk energi i luften 
för att värma vattnet i en pool. 
En speciell växlare placerad inuti 
enheten används för att utföra 
denna process. Värmepumpen 
förbrukar mycket mindre el än 
en vanlig varmvattenberedare. 
Effektiviteten avgörs av COP ko-
efficienten. Ju högre COP koeffi-
cient desto bättre.

Elektriska 
vattenvärmare
Den perfekta lösningen för små 
pooler och badkar. När du an-
vänder värmaren, se till att vär-
meelementet inte är skadat. 
Faktorer som bidrar till detta är: 
högt kalciuminnehåll i vatten, för 
mycket desinfektionsmedel, då-
lig elektrisk och hydraulisk an-
slutning. Det rekommenderas att 
använda denna lösning när en 
annan lösning ej kan användas. 
Driftskostnaderna är ganska höga. 
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till våra 
hemsidor

för att bekanta dig med det 
fullständiga erbjudandet som är 
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Sol 
paneler
Plattor och mattor av plast instal-
leras på taket eller på marken. 
Filterpumpen pumpar vatten till 
panelerna, där det värms upp av 
solen.  Om solen inte skiner kopp-
las vattenflödet till kollektorerna 
bort med en speciell ventil. Det 
är viktigt att noggrant välja antalet 
samlarplattor till poolens storlek.

Inverter 
värmepump 
Genom att vara på tiden och med 
tanke på vår planet och din hem-
budget erbjuder vi inverter värme-
pumpar. Professionalism, rätt pris, 
full produktionskontroll, material 
av högsta kvalitet, allt detta och 
mycket mer finns i våra inverter 
värmepumpar! Tack vare använd-
ningen av den energibesparande 
invertertekniken anpassar värme-
pumpar värmeeffekten smidigt till 
det aktuella värmebehovet, vilket 
gör att driften aldrig varit så ef-
fektiv och billig! Vi behöver inte 
ge upp varmvatten för miljön eller 
på grund av plånbokens skick. Nu 
kan vi få ihop allt tack vare inver-
ter värmepumpen!

Uppvärmning av trädgårdspoolen
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Belysning, Vitt 
och multicolor 
En pool ger ett stort mervärde 
både till ditt hem och din träd-
gård. Den ger avkoppling och 
tillhandahåller sportaktivitet i 
vattnet. Det är uppfriskande, 
hälsosamt och avkopplande. En 
av de viktigaste sakerna med den 
så kallade ytterligare utrustning-
en är undervattensstrålkastare. 
Poolen i hallen kan inte belysas 
uppifrån, vilket förhindras av att 
vattenytan reflekterar ljuset på 
väggarna. I utomhuspooler be-
hövs strålkastare ännu mer. An-
talet installerade ljuskällor beror 
på poolområdet, dess syfte och 
önskad ljusstrålestorlek, som är 
olika för varje typ av glödlampa. 
Belysning fyller sin funktion en-
dast med rätt transformatorer. 

Rätt transformator avgör belys-
ningens kvalitet och glödlampans 
livslängd. Ett spänningsfall på 1V 
orsakar en drastisk minskning av 
ljusmängden med LED 12V-lam-
por. Dessa minskningar förkortar 
snabbt glödlampans livslängd. 
Det är viktigt att använda rätt 
transformator, som alltid gene-
rerar en konstant spänning. Inn-
an du slår på lamporna måste 
spänningen kontrolleras med en 
elmätare.

Skötsel och 
rengöring
Vilka andra pooltillbehör behö-
ver du? Mycket beror på vilken 
komfort som du vill uppnå och 
dina ekonomiska möjligheter. Er 
pool är redan klar. Filtret renar 
vattnet och det har nu den färg 
som du tänkt dig. Den värms upp 
av solen, en värmeväxlare eller en 
solfångare. Det behövs dock lite 
fler saker för att vattnet ska skina 
i solens strålar, och för att hålla 
poolens botten och väggar rena. 
Filteranordningen kan inte förhin-
dra att sandkorn, löv, leksaker fal-
ler till poolens botten. 

Med hjälp av handdammsugare 
kan du rengöra botten igen. Sugs-
langen fästs på dammsugaren och 
den andra änden ansluts till skim-
mern. När filtret fungerar suger 
dammsugaren in vatten. Med hjälp 
av en teleskopisk skivstång körs 
dammsugaren långsamt över poo-
lens botten och väggar och samlar 

upp skräp på vägen. Dammsugare 
finns i många former och priser.

En annan, mer bekväm lösning 
är automatiska bottendammsu-
gare. De flesta av dem rengör 
också väggarna, men det är inte 
nödvändigtvis fallet. Var och en 
av dem har ett automatiskt ar-
betsprogram, och vissa kan styras 
av en applikation eller en fjärr-
kontroll. De har ett eget driv och 
en filterpåse som gör att de kan 
arbeta oberoende av poolfiltret. 
En annan fördel är att de skapar 
ytterligare vattencirkulation i poo-
len. Robotarna är den bekvämas-
te av samtliga dammsugartyper.  
De kräver inget underhåll 
och kontroll under sitt arbete.  
Professionella doserings- och 
steriliseringsanordningar har 
skapats för att få kristallklart vat-
ten i din pool. Doseringsmaski-
ner förser inte bara en lämplig 

nivå med kemikalier till vattnet, 
utan övervakar också poolvatt-
nets hälsa. För desinfektion kan 
du använda en UV-lampa eller 
blandare som mekaniskt bryter 
ner patogenpartiklar. Dessa en-
heter minskar användningen av 
kemikalier som är skadliga för 
hälsan.
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P.H.U. ANITA IMPORT-EXPORT
ul. Radomska 41, 26-641 Gózd, Poland

+ 48 793 802 072 - kontor och försäljning
+ 48 603 210 809 - installation och försäljning
+ 48 510 031 581 - installation, transport, försäljning

patrycja.baseny@wp.pl
piotr@baseny-spa.com
anitapilat@wp.pl
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