
Abilica Online 
Trindsøvej 12, 8000 Aarhus C | Vesterlundvej 13, 2730 Herlev | Rørhaven 6, 7100 Vejle 
Tlf. 70 270 279 | info@abilicaonline.dk | www.abilicaonline.dk

SummerFun Basic Rund pool 4,5 x 1,2 m
Tilbud

Normalpris 13.995,-
SPAR 2.800,-

Nu 11.195,- inkl. moms
8.956,- ekskl. moms

Tekniske data
Diameter: 450 cm

Højde: 120 cm

Tykkelse på væg: 0,4 mm

Volumen: 18 m3

Her får du en fritstående pool i høj kvalitet med en kraftig galvaniseret stålvæg. 

Denne udendørs pool er i størrelsen 4,5 x 1,2 m og leveres med en 0,4 mm galvaniseret stålvæg i antracitfarve. Væggen har
beskyttelsesbelægning og plastbelagt yderside. Indeni sidder der blåfarvet 0,4 mm PVC-liner som er frostbestandig og UV
stabiliseret. Top- og bundramme er lavet i kunststof, som giver et lækkert finish.

Basic poolen har indbygget sandfilteranlæg inkl. sand til at rense vandet. Et sandfilteranlæg giver den bedste filtrering af
en pool. Fungerer på den måde at vandet renses gennem sandet, og sørger for at tømme det beskidte vand ud af filteret ca.
2-4 gange om måneden. 
Udover filteranlæg er der også indbygget skimmer med indløbsdyse i poolen.

Sikkerhedsstige til nemmere at komme i poolen medfølger.

Det er meget vigtigt at poolen kommer til at stå på et helt plant underlag. Dette kan kræve at man graver en smule ud og
stamper jorden, hvis den f.eks. skal stå på en græsplæne (se evt brugervejledning). Står den på et ujævnt underlag, kan
vandet begynde at trykke på den ene side af poolen og skvulpe ud over. Skal den stå på et hårdt underlag, så som fliser, så
er det vigtigt at der ikke ligger småsten under - huller lavet af småsten dækker ikke af garantien.

Vi anbefaler kraftigt at man tilkøber et bunddækken som poolen kan stå på, uanset underlag, så den får ekstra beskyttelse i
bunden. Garantien gælder kun, ved brug af bundbeskyttelse.

Saniklar yder 4 års garanti på stålvæg samt svejsefelt på lineren.

Strømforbrug:
- Pumpe: 0,2 kW/time

OBS - Pumpen kommer ikke med indbygget grovfilter, som det fremgår i manualen, men derimod med sandfilteranlæg
model SF124 uden grovfilter. Ændringen har dog ikke betydning i disse pools, da skimmerkurven alligvel vil fungere som
primært grovfilter.

OBS! Husk at tilkøbe kemikalier til vedligehold.
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