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Steg 1

 Anslutningskit 
 Kopplingslåda
 Pump
 Värmare ( har du valt 6 kw är det två värmare och 3 kw en värmare)
 Filterbollar
 Display
 4 meter slang
Filterbehållaren
Isoleringen. Har du beställt bottenstomme eller fullisolering ska dessa
delar finnas i terrasspoolen ( i vissa fall skickas väggarna separat på liten
pall)
 Öviga tillbehör. Har du beställt belysning, bubbelsystem eller tex
pooldesinfektion så ligger dessa i terrasspoolen.

Kontollera att följande delar finns med:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Titta på följesedeln och packlistan som sitter på terrasspoolen och se om
något finns noterat som restat. Använd packlistan som mall när du sedan
kontrollerar att alla delar finns med.

1



Steg 2
Underarbetet
Fundamentet är en viktig del av inbyggnaden då terrasspoolen med vatten
och många badande  kan komma upp i vikter på över 1500 kg.
Underarbetet skiljer sig något beroende på förutsättningarna du har.
Vanligtvis byggs det på jord eller grus och då kan det behövas grävas ur en
bit och läggas ut en markduk och packad grus. Bygger du på berg eller sten
kan du bygga med regelvirke direkt på. Se till att placera terrasspoolen i en
plan nivå och på ett fast underlag. Det går utmärkt att delvis eller helt gräva
ner terrasspoolen, tänk då på att du behöver ha plats för värmare,pump
och filter att stå i nivå brevid terrasspoolen samt även att det kan behöva
dräneras runt om för att det inte ska vattenfyllas vid regniga dagar. Se även
till att du har fritt runt isoleringen/poolen så det inte blir ett förstort tryck av
tex grus eller sand mot isoleringesväggarna.

Stöd
Terrasspoolen är tillverkad av polyetenplast vilket är ett rörligt material, på
så sätt är den väldigt tålig för stötar och kyla. Eftersom den inte är stum
behöver den ett stöd under sittytorna och golvet, detta är viktigt då det
annars blir för stor belastning och den håller inte formen. Köper du vårat
färdiga isolerings paket så ingår stöd och poolen är redo att placeras på ett
plat underlag. Det går även att köpa enbart bottenstommen i cellplast,
denna är även den efter montering redo att placeras på ett plant underlag.
Det går även att bygga ett eget stöd i trä,lecasten eller liknande. Utgå från
ritningen och måtten på våran hemsida.

Eftersom plasten inte är stum så är det inte ovanligt att insatsen kan
upplevas lite sned vid leverans, när du har byggt stödet enligt ritning på
hemsidan alternativt köpt färdigt stöd och ställer poolen i denna och fyller
med vatten så lägger sig insatsen som den ska.

Isolering
Vi rekommenderar att köpa vårat färdiga isoleringspaket. Dessa monteras
ihop som ett stort pussel på under en timme. Instruktionsfilm finns på
hemsidan och våran youtube kanal svenskabadtunnor. Alternativt så kan
man isolera poolen själv, en exempel film på detta finns på våran hemsida
och youtube kanal svenskabadtunnor.
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Steg 3
När du har bestämt plats och ordnat en bra och stabilgrund för din
terrasspool är det dags att bygga ihop isoleringen. Har du inte beställt våran
färdiga isolering så bygger du stöd och isolerar själv, ritning och exempel på
hur du kan göra detta finns på våran hemsida, svenskabadtunnor.se.

Film på hur du bygger ihop våra färdiga isolerpaket: 

Lyft inte i terrasspoolen i isoleringen innan du har gjort steg 4.

Steg 4

Nu ska du montera anslutningarna i poolen. Ta fram lådan med ditt
anslutningskit och läs den separata bruksanvisningen som finns där. I det
färdiga isolerpaketet finns det uttag färdigt till den nedre anslutningen för
att kunna montera slangen på anslutningarna när insatsen senare är i lyft i
isoleringen (till den övre tar du själv ut ett hål med hjälp av tex en kniv). Har
du beställt en pacific rekommenderar att placera anslutningarna mitt på
långsidan. Det går att placera dom kortsidan om man vill men då behöver
du ta ut egna hål i isoleringen sedan för att kunna montera slangen.

Har du beställt belysning och/eller bubbelsystem till din terrasspool så tar
du fram dessa kartonger och monterar enligt separat bruksanvisning.
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Steg 5
Du ska nu lyfta i insatsen i isoleringen, ta hjälp av en eller två personer. Det
är viktigt att ni lyfter försiktigt så inte någon av kopplingarna slår i och går
sönder. 

Steg 6
Har du beställt våran tekniklåda är det dags att bygga ihop den nu. Det finns
en film på hur du monterar den här : 

Steg 7
Montera ihop värmare, pump och filter. Ta fram filtret, värmaren/värmarna,
pump samt kartongen med kopplingarna. Film finns på hemsidan hur dessa
delar ska monteras ihop.

- Viktigt att tänka på är att filtret, värmare och pump placeras minst 20 cm
under vattenytan.

- Vid all service av pump, värmare och filter ska anläggningen stängas av.
Detta gäller även om du ska ändra läget på filterhandtaget.

- Kopplingen med en genomskinlig del används vid backspolning av filtret,
den monteras i det tredje hålet i sandfiltret. Backspolning behöver endast
ske om man byter till filtermedia av sand eller glas.

Har du inte beställt tekniklådan så kan du bygga något liknande själv, det är
viktigt att pump, filter och värmare står isolerat om du ska använda badet
vintertid. Rekomenderat mått är ca 1x1 meter. Tjockleken på isoleringen
bör vara mellan 70-100 mm.
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Steg 8
Placera tekniklådan så nära badet som möjligt, om du behöver ställa den en
bit bort så måste även slangarna som går mellan tekniklådan och poolen att
isoleras om badet används vintertid. Vi rekommenderar att inte ställa
pumpen mer än fyra meter i från poolen.

När du placerar tekniklådan så tänk på att en elektriker ska kunna komma
och dra elen sedan samt att du själv ska kunna komma åt och byta
filterbollar samt eventuellt serva anläggningen senare.

Steg 9
 - All el koppling ska göras av behörig elektriker.

- 6 kw värmaren består av två 3 kw värmare som seriekopplas. Dessa ska ha
en fas var och 16 Ah. Kopplings schema finns på hemsidan.

- Det är dags att starta din anläggning.

Tänk också på att det blir en vikt i slangarna så om anläggningen placeras
en bit bort måste man se till att vikten inte blir för stor på anslutningarna
slangarna sitter i. Du behöver eventuellt avlasta slangarna med någon form
av stöd.

- Pumpen ska kopplas med slang till den nedre anslutningen och värmaren
till den övre anslutningen. Använd slangklämmor och dra åt dessa
ordentligt. Vid behov kan slangen som går till den övre anslutningen behöva
skarvas, du kan du använda den extra 90 graders böjen för att få en bättre
vinkel på slangen in i poolen.

- Du behöver själv ta ut hål i tekniklådan för att kunna dra slangen från
anläggningen till poolen.
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Steg 10

- Displayen placeras utanför badet och så vattenskyddad som möjligt. Den
ska placeras så den inte hamnar under snö och regnvatten.

- Läs manualen till displayen för montering och för information om hur du
startar upp ditt bad.

Steg 11
Underhåll
- Du behöver hålla koll på filterbollarna så dom inte blir för smutsiga, badar
man mycket och framför allt på sommaren kan man behöva byta dessa
oftare. Filtret är även anpassad till sand eller filtermedia av glas, om man
väljer något av detta så bör man komma ihåg att bakspola filtret ca en gång
varannan vecka.

Ett bra tips är att ha två uppsättningar filterbollar, medan du tvättar och gör
rent den ena kan du använda den andra. Om du väljer att tvätta
filterbollarna så se till att dom får torka innan dom används igen. Om dom
är hårda eller sliten och ful så behöver dom slängas och bytas ut helt.

- Plasten tokas ren med en våt trasa och lite milt rengöringsmedel utan
tensider vid behov.

Badvattnet

För bästa hygien i vattnet:

• Duscha alltid före du badar för att på så sätt undvika att badvattnet
smutsas ner med  sollotion och hudpartiklar.

• Tillsätt bakteriedödande medel. Se till att följa anvisningen för det medel
du använder. vi rekommenderar biocools klorfria pooldesinfektion
alternativt klor, använd en av bra kvalitet och som är anpassat till spabad
och ej pooler. Se till att ej överdosera då skador som uppstår av för hård
kloranvändning inte omfattas av garantin.

Kom ihåg att omständigheter såsom väderförhållanden, antalet badtillfällen
och badande är avgörande för hur länge badvattnet kan hållas hygieniskt.
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