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Stålbassäng
ENWA Bad & Spa rekommenderar simbassänger i stål för både nya anläggningar och 
befintliga anläggningar som är i behov av renovering.

En stålpool har en garanterat lång livslängd, snabbare installation och stålet är 100% 
återvinningsbart.

STÅLBASSÄNG I ROSTFRITT SYRAFAST HAR MÅNGA FÖRDELAR: 

• Mycket hygienisk - helt släta ytor och är lätta att rengöra
• Låga underhållskostnader - inte läckage, inga sprickor och ingen risk för frostskador
• Lång livslängd - konstruktion försämras inte
• Kort byggtid - prefabricerade delar
• Låg vikt - cirka 1/3 av en betongkonstruktion
• Inga gränser i design - kan levereras i alla former
• Vackert och rent utseende - ser exklusivt ut
• Stålet är 100% återvinningsbart 

LEVERANS AV ENWA STÅLBASSÄNG

Våra stålpooler tillverkas i Sverige. Det är korta fraktavstånd från malm till färdig produkt och 
vidare från produktion för installationer i Norge och Sverige.

Rostfritt spricker inte

Rostfritt stål förblir helt opåverkat av vatten, klor och korrosion i decennier. Till skillnad från betong är det 
elastiskt och tål markrörelser utan att spricka. Man behöver aldrig ersätta kakel som lossnat och fallit till botten. 
Det suger inte heller åt sig fukt och rengöringen blir lättare med släta ytor. Stål skapar en fräsch och hygienisk 
miljö, för att inte tala om känslan av estetik och skönhet.

Rostfritt läcker inte

Därför kan man tryggt renovera en läckande pool som man ofta försökt renovera med andra metoder. Man kan 
också projektera en stålpool i takvåningen på ett hotell, eller var som helst där läckage skulle innebära stora 
skador och avbräck i driften. Dessutom väger den betydligt mindre än motsvarande i betong. Vatten tränger förr 
eller senare genom betong och keramiska material och har gjort så i alla tider. Men en noggrant konstruerad och 
installerad stålpool är 100 % tät. Länge!

Rostfritt är ekonomiskt

När vi frågar våra kunder så nämner de ofta att förvaltningskostnaderna är ett av huvudargumenten för att välja 
en rostfri bassäng. Badhuset får mycket färre och betydligt kortare stillestånd p.g.a. snabba urtappningstider, 
färre reparationer, enklare att komplettera med tillbehör i efterhand samt att eventuella reparationer går snabbt 
att utföra. Rengöringsprocessen är snabbare, enklare och mer hygienisk.  Andra argument är att byggtiden blir 
kortare och att avskrivningstiden blir längre. Allt ovan i en oslagbar kombination av lång hållbarhet, vackert 
utseende och lågt underhåll.

Varför rostfritt stål?

Du kan skapa mer

Möjligheterna med rostfritt material är oändliga och 
vi samarbetar med arkitekter för att hitta precis den 
där lösningen som passar ert projekt. Stål är lätt att 
forma. Eftersom prefabricerade element svetsas 
samman finns inga omöjliga eller materialmässigt 
olämpliga former, bara inspirerande möjligheter. 
Till vår designavdelning kan du alltid skicka en skiss 
på ditt projekt, så återkommer vi med förslag på en 
smart, effektiv och hållbar lösning i standardiserat 
CAD-format.



Renovera din gamla pool
En gammal läckande betongbassäng blir som ny med senaste teknik och utrustning.

Vi renoverar gamla läckande betongbassänger genom att klä dem invändigt med rostfri, 
helsvetsad plåt. En oslagbar tätningsmetod som passar alla pooler oavsett form och 
storlek.

FÖRDELAR MED STÅLRENOVERING: 

• Modernisering enligt europanorm
• Oslagbar täthet
• Gammal teknik ersätts med ny
• Kort stängningstid
• Anpassningsbart
• Flexibelt och formbart
• Ekonomiskt
• Mindre underhåll 

MODERNISERING ENLIGT EUROPANORM

Stålrenovering ger en helt tät bassäng under överskådlig tid och möjlighet ges samtidigt till att modernisera 
bassängen med botteninlopp och överloppsränna, vilket idag gäller som europanorm.

Vi utformar bassängen efter dina önskemål, tillverkar sedan och monterar allt på plats. Det gör att det går 
snabbt och smidigt och ni bara behöver stänga under en kort tid. Samtidigt kan vi komplettera med allt från 
lejdare, trappor, belysning och annan kringutrustning.
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Enwa Water Technology AB
Division Bad & Spa

Importgatan 21
422 46 Hisings Backa

Sverige
Tel: +46 31 742 92 50

info@enwa.com
enwa.se
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