Bekvämt, tryggt och enkelt

ALL INCLUSIVE POOLEN
Badklara pooler till fast pris
Från 159 990:Montage, elanslutning och
grävning ingår

VISKAN SPA
Poolbutiken - Pool & Spa All Inclusive Erbjudande 2021

Svensktillverkade spabad

Från 48 995:-

Populärt
tillval!

Våra All inclusive paket

Populära tillval och uppgraderingspriser

Frakt, markarbete, montage och elinstallation ingår

Priserna nedan inkluderar frakt och montage!
Tilläggspris för
uppgradering

Trästomme A-Klass

Tilläggspris för
uppgradering

Tilläggspris för
uppgradering

En riktig klassiker som är lika enastående som den är robust.

All inclusive pris A-Klass

Stommen består av kraftiga reglar samt 12 mm tjocka A-klass

Storlek 3 x 6 m

254 990:-

tryckimpregnerade plyfaskivor och monteras direkt på singelbotten.

Storlek 3,5 x 6,5 m

269 990:-

Lineruppgradering

Pooltak Nova Comfort

Pooltak Leia

294 990:-

Pris avser uppgradering av liner.

Pris inklusive förlängningskena och
montage samt frakt.

Pris inklusive förlängningskena och
montage samt frakt.

En stilren rektangulär pool som smälter in på de flesta tomter och
trädgårdsmiljöer med sin eleganta form. Poolen har ett baddjup på

Storlek 4 x 8 m

A-klass/
Thermo

141 centimeter.

Medelhavsblå

Mönstrad

3x6m

3 237:-

8 632:-

3,5 x 6,5 m

2 324:-

8 300:-

4x8m

4 648:-

Thermopool Gustaf och T-Klass
Thermopool Gustaf är en betongpool som består av polystyrenblock som fylls med armering och betong. Kan monteras både
bor på en sutterängtomt. De tjocka blocken gör även att din pool

Storlek 3,5 x 6,5 m

304 990:-

hålls välisolerad. Baddjupet på poolen är 142 centimeter.

Storlek 4 x 8 m

349 990:-

dess spjutspets är att konstruktionen består av hårdare väggar

Klarplast

A-klass/Thermo

Klarplast

71 990:-

3x6m

113 990:-

3,5 x 6,5 m

111 990:-

4x8m

135 990:-

3x6m

59 990:-

3,5 x 6,5 m

64 990:-

74 990:-

4x8m

93 990:-

103 990:-

All inclusive pris Gustaf
294 990:-

Thermopool T-klass är ytterligare en pool i våran betongserie där

Kanalplast

Tilläggspris för
uppgradering

Storlek 3 x 6 m

ovan och under mark vilket gör den perfekt för dig som exempelvis

12 699:-

A-klass/Thermo

All inclusive pris T-Klass

vilket minimerar risken för skador eller avtryck över tid. Även denna

Storlek 3 x 6 m

308 990:-

pool kan monteras ovan och under mark samt är väldigt välisolerad

Storlek 3,5 x 6,5 m

320 990:-

och hållbar. Baddjupet på en Thermopool T-klass är samma som

Storlek 4 x 8 m

367 990:-

Övriga tillval

Pooltrappa
Gaveltrappa eller hörntrappa 3-steg, under liner. Monterat och klart.

Saltklorinator EXO iQ10 inkl. styrning, salt och montering

Vintertäckning
16 990:-

Hörntrappa

Gaveltrappa

UV-C Renare Monterat och klart

7990:-

3x6m

37 990:-

40 990:-

Poolrobot CyclonX Botten/Vägg

13 790:-

3,5 x 6,5 m

37 990:-

46 990:-

Poolrobot TornaX Botten/Vägg

4x8m

37 990:-

49 990:-

Poolrobot TornaX Botten

Av varmförzinkad specialplåt inkl. frakt. 	
Leverans sker okt-nov.
A-klass/Thermo
3x6m

10 000:-

8 990:-

3,5 x 6,5 m

11 500:-

7 990:-

4x8m

12 500:-

Thermopool Gustaf med 142 centimeter
Tilläggspris för
uppgradering

Våra kompletta poolpaket innehåller:
• Poolpaket med ljusblå liner

• Stort kemi- och poolvårdspaket

Rostfria detaljer
Uppgradering till rostfria armaturer.

• 1 st poolbelysning LED-Vit

• RollOn-Cover poolöverdrag

• Reningsverk med anslutningspaket

• Poolstege

Uppgradering Rostfria armaturer

9 990:-

• Värmepump med Inverter inkl. By-pass

• Komplett anslutningspaket inkl. slang

Tillägg extra poolbelysning Rostfri

5 590:-

Tillägg extra poolbelysning Vit

4 590:-

Filterlåda - till alla pooler

Trallbyggnation

Filterlåda för reningsverk, finns i

Standard trall 28x120, underlag som stenplattor, bärlina och underlagspapp ingår.

varianter för under och ovanmark.
Filterlåda ovan mark

6 490:-

Filterlåda nedgrävd

9 990:-

Förberedelse för trätrall
i poolstomme
Flytande trall (inkl. ROT-avdrag
och markarbete)

3 000:1 550:-/m2

Våra All inclusive ovanmark
Frakt, markarbete, montage och elinstallation ingår

Populära tillval och uppgraderingspriser
Priserna nedan inkluderar frakt och montage!
Tilläggspris för
uppgradering

Pooltak Nova Comfort

Lineruppgradering
Pris avser uppgradering av liner.
UXG

Tilläggspris för
uppgradering

Medelhavsblå

Mönstrad

3,9 m

2 407:-

6 142:-

3x6m

2 075:-

4 980:-

3,6 x 5,1 m

2 822:-

7 470:-

3,6 x 6,6 m

3 237:-

9 047:-

Kanalplast

Våran trästomme UXG är det perfekta valet för dig som bor på
sutterängtomt då den kan monteras både ovan- och under mark.

All inclusive pris A-Klass

Konstruktionen består av kraftiga reglar samt tryckimpregnerade

Storlek 3,9 m

159 990:-

plyfaskivor. Den enkla konstruktionen passar perfekt för hemma-

Storlek 3 x 6 m

204 990:-

byggaren. Finns som rund, klassiskt rektangulär eller med elegant

Storlek 3,6 x 5,1 m

189 990:-

Storlek 3,6 x 6,6 m

209 990:-

brutna hörn - allt för att kunna passa in i just din trädgård.

Våra kompletta poolpaket innehåller:

Klarplast

Pris inklusive förlängningskena
och montage samt frakt.
UXG

Klarplast

3x6m

72 990:-

82 990:-

3x6m

123 990:-

3,6 x 5,1 m

75 990:-

85 990:-

3,6 x 5,1 m

123 990:-

3,6 x 6,6 m

75 990:-

85 990:-

3,6 x 6,6 m

123 990:-

Tilläggspris för
uppgradering

Trästomme UXG

Pooltak Leia

Prisinklusive
inklusiveförlägningskena
förlängningskena
och
Pris
och
monmontage samt frakt.
tage samt frakt. Inkl kanalplast.
UXG

Tilläggspris för
uppgradering

Tilläggspris för
uppgradering

Pooltrappa

Rostfria detaljer

Trallbyggnation

Gaveltrappa eller hörntrappa

Uppgradering till rostfria armaturer.

Standard trall 28x120, underlag som stenplattor, bärlina och underlagspapp ingår.

3-steg, under liner. Monterat och klart.
UXG

Gaveltrappa

3x6m

39 990:-

3,6 x 5,1 m

39 990:-

3,6 x 6,6 m

39 990:-

Uppgradering Rostfria armaturer

9 990:-

Tillägg extra poolbelysning Rostfri

5 590:-

Tillägg extra poolbelysning Vit

4 590:-

Förberedelse för trätrall
i poolstomme
Flytande trall (inkl. ROT-avdrag
och markarbete)

3 000:1 550:-/m2

Tilläggspris för
uppgradering

Övriga tillval

RollOn Cover

Vintertäckning

Gör poollivet lite enklare med dessa

RollOn Cover inkl uppgradering av
stege och montering.

Av varmförzinkad specialplåt inkl.

• Poolpaket med ljusblå liner

• Stort kemi- och poolvårdspaket

• 1 st poolbelysning LED-Vit

• Poolöverdrag Classic

Saltklorinator EXO iQ10 inkl. styrning, salt och montering

• Reningsverk med anslutningspaket

• Poolstege

UV-C Renare Monterat och klart

7990:-

• Värmepump med Inverter inkl. By-pass

• Komplett anslutningspaket inkl. slang

Poolrobot CyclonX Botten/Vägg

13 790:-

Poolrobot TornaX Botten/Vägg

8 990:-

Poolrobot TornaX Botten

7 990:-

smarta tillval.
16 990:-

UXG

frakt. Leverans sker okt-nov.
UXG

3,9 m

11 459:-

3,9 m

3x6m

13 036:-

3x6m

10 000:-

7 490:-

3,6 x 5,1 m

12 870:-

3,6 x 5,1 m

10 500:-

3,6 x 6,6 m

15 277:-

3,6 x 6,6 m

11 500:-

Försäljning och leveransvillkor för våra All Inclusive-pooler
Grävning rektangulär pool A-Klass. Detta ingår:
• Transport av maskin/etablering (1 st. maskin).
• Schaktning av poolgrop.
• Utjämning av poolbotten med singel 8-16.
• Fiberduk.
• Iläggning av fillersand samt utjämning och avdrag med vibbra.
• Gulslang 50 mm med dragtråd ifrån pumprum till armaturer. Maxlängd12 m
från filterlåda/pumprum.
• Dräneringsslang 25 m.
• Stigar/Inspektionsbrunn 2 m.
• Återfyllnad runt pool med singel 8-16. Grovplanering med befintliga massor runt
pool (max 3 m).

• Stigar/inspektionsbrunn 1 m. • Återfyllnad runt pool med singel 8-16.

Poolpaketen innehåller

Övriga villkor

• Borttransport av schaktmassor tillkommer med 3 200:- lass inkl. tippav-

Gemensamt för våra paket;

Poolbutiken i Södermanland reserverar sig mot förskjutningar i tidsplanerin-

gifter, om det inte angivits i kostnadskalkylen. Observera att priset gäller för

• Poolpaket med ljusblå liner

gen p.g.a. väderförhållanden (regn, snö, tjäle etc.). Beställaren ansvarar för att

rena schaktmassor, ej betong, tegel, stubbar och liknande. Vid borttransport

• 1 st poolbelysning LED-Vit

det ska finnas riklig tillgång till vatten (brandpost, tankbil eller liknande) eller

av sådana massor tillkommer självkostnadspris för tippavgifter. Grävning av

• Reningsverk med anslutningspaket

att kund hjälper till med vattenpåfyllningen. Kunden tillhandahåller el 230V

sprängsten ingår ej. Utkörning av schaktmassor samt inkörning av singel ingår

• Värmepump med Inverter inkl. By-pass

(Normal hushållsel). Borttransport av emballage, byggmaterial, sopor mm ingår

ej, om det inte angivits i kostnadskalkylen. Utkörning samt inkörning av material

• Stort kemi- och poolvårdspaket

ej. Särskilda villkor gäller vid sandmark, mjuk botten, grundvatten, blålera och

tillkommer med 9 250:- max 50 m mellan pool och lastbil. Tomtplanering ingår ej,

• Poolstege

sättningar.   Extra tippavgifter kan tillkomma vid byggnationer av pooler inom

om det inte angivits i kostnadskalkylen.

• Komplett anslutningspaket inkl. slang

stor- Stockholm.  Kontakta oss för mer information.

Detta ingår i poolmontage:

Överdrag för Pool A-Klass, T-Klass och Gustaf:

Vi ersätter ej skadade växter, plattor, ledningar, gräsmatta eller liknande.

• RollOn-Cover poolöverdrag

Eventuell håltagning i betongvägg ingår ej. Om montering inte kan utföras p.g.a.

Grovplanering med befintliga massor runt pool 35 cm (max 3 m).

• Borttransport av schaktmassor tillkommer med 2 400:- per lass inkl. tipp-

• Montering av poolstomme.

avgifter, om det inte angivits i kostnadskalkylen. Observera att priset gäller för

• I montagepaketet ingår: 12 st. 45x120x4200 mm reglar för stämp (lämnas

rena schaktmassor, ej betong, tegel, stubbar och liknande. Vid borttransport

ej kvar efter användning). Ca 150 st. fästskruv 5/80, ca 500 st. rostfria stift,

av sådana massor tillkommer självkostnadspris för tippavgifter. Grävning av

våtrumsspackel, s-bondtransparent silikon, 1 paket slippapper, tigersågsblad,

sprängsten ingår ej. Utkörning av schaktmassor samt inkörning av singel ingår

sticksågsblad. Vid trappmontage ingår även dubbelhäftande tejp och plastic

ej, om det inte angivits i kostnadskalkylen. Utkörning samt inkörning av material

padding.

Leveransbeskrivning tillval

borttransport av sprängsten m.m.) ingår ej. Kan offereras separat av certifierad

tillkommer med 15 990:- max 50 m mellan pool och lastbil.

• Montering av väggarmaturer (lampa, bräddavlopp samt inlopp).

Tomtplanering ingår ej, om det inte angivits i kostnadskalkylen.

• Filterlåda inkl montering och dränering nergrävd 60 cm. Filterlåda std ställs på

• Montering av linern (poolduken).

tion och som Poolbutiken i Södermanland AB eller dess representanter blir

avgrusad yta.

• Backspolningsslang 10 m inkl. koppling monteras som standard.

ombedda att göra debiteras till uppkomna kostnader. Inget arbete utöver ovan

Vid nergrävd filterlåda läggs dräneringsslang som leds bort till dräneringspunkt.

• Installation av reningsverk: En anvisad plats för reningsverket med färdigt

nämnda görs utan skriftlig beställning.

• Trätrall flytande, pris per m2 stenplattor, underlagspapp, bärlina 45x145 mm,

utrymme för montering max 10 m från poolgrop skall finnas den första montage-

trall 28x120 mm. Trätrallen läggs flytande och längs med poolen. Poolsarg/fris

dagen. Minst 100x140 cm.

Poolbutiken i Södermanland AB ansvarar ej för utmärkning av elkablar, tele-

runt poolstomme 145x28 mm ingår. Yttre fris, raka sträckor, tillkommer med

• Montering av överdrag: Poolöverdrag Classic alternativt RollOn-Cover ingår i

fonkablar, avlopps- eller vattenledningar som kan komma i vägen vid grävning.

100:-/meter.

montering av poolen. Fästen för gummistropp sätts i poolens toppregel. Poolste-

Detta ansvar ligger på tomtägaren. Beställs enkelt och ofta kostnadsfritt som

Avtäckning av jordyta ca 30 cm nedanför poolstomme, iläggning av fiberduk,

gen monteras och läggs löst vid poolen. Överdrag samt poolstege slutmonteras

fastighetsägare på LEDNINGSKOLLEN.SE. Uppkomna kostnader debiteras detta

uppackning med 8-16 makadam till -24 cm toppregel +/- 3 cm ska utföras av

av köpare/snickare när trall/sarg är på plats. Om man vill ha hjälp med slutmon-

enligt självkostnadsprincipen med +12 %. Lastbil och grävare ska kunna komma

markentreprenör. Om trätrallsdäcket sitter ihop med hus går rotavdrag på trall-

tering av överdrag/lejdare tillkommer 1 990:-.

in på tomten obehindrat och komma fram till poolgropen. Minst 320 cm brett.

byggnationen, i så fall avgår 389:-/m2. Pris efter rotavdrag 1 550:-/m2.

• Funktionskontroll samt genomgång med köparen om hur poolen fungerar sker

Upplagsplats för materiel ska finnas på tomt.

• Dräneringspump till stigarbrunn. Vid behov av pump i stigarbrunn tillkommer

sista montagedagen. Montör och köpare bokar tid när detta är genomförbart.

6 490:- inkl. pump samt monteringsdetaljer, 10 m 32 mm pem-slang ingår.

• Filterlåda ingår ej, men kan köpas till. Filterlåda/filterutrymme ska finnas på

Om beställare väljer egen entreprenör, tex markfirma eller elektriker är det

Utöver detta 50:-/meter. Nergrävning av pem-slang ingår ej, detta ombesörjs av

beställarens ansvar att dessa följer Poolbutiken i Södermanlands anvisningar

kund om inget annat avtalats.

och tidsplanering. Om arbete ej kan utföras på angiven tid eller att det är felaktigt

Grävning Thermopooler Gustaf och T-Klass
• Transport av maskin/etablering (1 st. maskin).
• Schaktning av poolgrop upp till 50 cm djup.
• 13 750:- tillkommer per 50 cm extra schaktdjup (27 500:- vid fullt nergrävd
pool).
• Utjämning av poolbotten med singel 8-16.
• Fiberduk
• Gulslang 50 mm med dragtråd ifrån pumprum till armaturer. Maxlängd 12 m
från filterlåda/pumprum.
• Dräneringsslang 25 m.
• Stigar/inspektionsbrunn 1 m.
• Återfyllnad runt pool med singel 8-16. Grovplanering med befintliga massor runt
pool 35 cm (max 3 m).
• Borttransport av schaktmassor tillkommer med 2 400:- lass inkl. tippavgifter, om det inte angivits i kostnadskalkylen. Observera att priset gäller för
rena schaktmassor, ej betong, tegel, stubbar och liknande. Vid borttransport
av sådana massor tillkommer självkostnadspris för tippavgifter. Grävning av
sprängsten ingår ej. Utkörning av schaktmassor samt inkörning av singel ingår
ej, om det inte angivits i kostnadskalkylen. Utkörning samt inkörning av material
tillkommer med 15 990:- max 50 m mellan pool och lastbil. Tomtplanering ingår
ej, om det inte angivits i kostnadskalkylen.

plats första montagedagen. Poolmaterial och poolmontage, grundprisgrävning
samt elarbeten faktureras av Poolbutiken i Södermanland AB. Poolmaterialet
samt tillval ska vara betalt innan leverans. 50 % av arbetet betalas efter att
poolstommen är byggd. Resterande arbete debiteras efter poolgenomgång. Vid

• Transport av maskin/etablering (1 st. maskin).
• Schaktning av poolgrop upp till 50 cm djup.
• 12 500:- tillkommer per 50 cm extra schaktdjup (25 000:- vid fullt nergrävd
UXGpool).
• Utjämning av poolbotten med singel 8-16.
• Fiberduk
• Iläggning av fillersand samt utjämning och avdrag med vibbra.
• Gulslang 50 mm med dragtråd ifrån pumprum till armaturer. Maxlängd 12 m
från filterlåda/pumprum.
• Dräneringsslang 25 m.

Poolbutiken i Södermanland AB ska kund ersätta ovanstående för de eventuella

• Poolöverdrag Classic

merkostnader detta medför. Eventuell sprängning av berg eller stora stenar över
0,8 m3 samt medföljande arbeten (såsom lyfta sprängmattor, besiktning av hus,

Poolmaterial och poolmontage, grundprisgrävning samt elarbeten faktureras av

fakturering efter faktiskt färdigställt arbetsmoment. Eventuella tillkommande

Poolbutiken i Södermanland AB.

arbeten kan komma att faktureras av underleverantör.
Poolmaterialet samt tillval ska vara betalt innan leverans. 50 % av arbetet betalas

Detta ingår i elinstallationen:
• Komplett elinstallation inkl installationsmaterial av luftvärmepump, cirkulation• Luftvärmepump 1x230V 16A. Inkoppling via 2-poligt vägguttag 16A.
• Cirkulationspump pool. Inkoppling via 1 st. vägguttag.
• Belysning pool med strömbrytare placerad på filterlådan/pumprummet.
Önskas trådlös brytare tillkommer 3 500:• Inkoppling poolbelysning av max 2 st LED-armaturer med 230V/12V transformator.
• Maxlängd från filterlåda/pumprum till pool är 10 m. Krävs extra matning
tillkommer 250:-/m
• 12 m matning pool till el-central ingår, utöver detta tillkommer 250:-/m (inkl.
markarbeten eller klamring vägg. Ej spårning eller återställning i asfalt samt
plattytor.)
• Eluttag i dräneringsrör till stigarbrunn samt extra uttag till saltklorinatir/UV-lampa ingår.

sprängare. Arbetsmoment och materiel som ej finns angivna i denna specifika-

gjort, debiteras 4 000:- per gång. Det är Poolbutiken i Södermanland eller dess

Ekonomi

poolbyggnation vintertid eller när det är ett pooltak som valts som överdrag, sker

spump och belysning pool. Jordfelsbrytare monteras i befintlig elcentral.

Grävning UXG pool. Detta ingår i poolgrävning:

bristande förarbeten och/eller annan inträffad omständighet, som ej vållats av
Överdrag för Pool UXG:

efter att poolstommen är byggd. Resterande arbete debiteras efter poolgenomgång. Vid poolbyggnation vintertid eller när det är ett pooltak som valts som
överdrag, sker fakturering efter faktiskt färdigställt arbetsmoment.
Eventuella tillkommande arbeten kan komma att faktureras av underleverantör.

utsedda representanter som avgör när respektive arbetsmoment ska vara utfört.  
Priset gäller bara inom Poolbutiken i Södermanland ABs försäljningsdistrikt.
Priset gäller endast ”ALL INCLUSIVE POOLEN” och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel och prisändringar. Vid
försäljning utanför Poolbutikens försäljningsdistrikt tillkommer alltid resor samt
eventuella tippavgifter. Alla angivna priser är inkl. moms. Priserna gäller t.o.m.
senast 2022-02-28.

Hemmaspa

Svensktillverkade spabad från VISKAN SPA. Stilrena
och välisolerade Spabad för nordiska förhållanden
Viskan spa S-serien
nsö
Viskan Do:95

Pris 61 9

llö
Viskan Tro
95:-

Pris 65 9

kö
Viskan Bo:95

Pris 88 9

Viskan spatunnan
tunnan

Viskan Spa:95
Pris 48 9

Separat cirkulationspump och ozonrening som standard. Riktbara jets

Automatiskt värmare och rening.

för skön punktmassage, samt undervattens- och vattennivåbelysning.

En badtunna med spabadens

Bad med mycket hög kvalitet – till ett riktigt bra pris.

alla fördelar.

Viskan spa V-serien
bileum
Viskan Ju :95

Pris 99 9

rkö
Viskan Bjö5:Pris 110

99

erö
Viskan Ek 5:Pris 131

99

Bad i denna serie är utrustade med vårt största belysningspaket,
aromterapi, titaniumvärmare, AOP-rening och mycket mer. Belyst
Alumi-panel som standard.

Geografisk räckvidd
För att på ett seriöst sätt kunna stå för serviceåtagande
och garantier, så vill vi hålla oss inom ett rimligt avstånd
till dig som kund. Kartan visar ungefärligt i vilket område vi
är verksamma.

Välkommen till Poolbutiken

Öppettider:

Kalkbruksvägen 5, Vagnhärad
Tel 08-551 715 33
info@poolbutiken.se
Instagram.com /poolbutiken
Facebook.com/poolbutiken

Vardagar 11-17
lördagar 11-15
(Stängt lördag oktober-mars)

www.poolbutiken.se

