
Höj och sänkbara 
bottnar & avdelare
Hög flexibilitet och utnyttjar arean till maximal kapacitet



Flexibel
Att variera djupet på en pool är kanske det vanligaste 
sättet att skapa flexibilitet. Med hjälp av olika typer av 
partitioner kan en pool delas in i segment som är långa, 
så att flera typer av aktiviteter kan utövas samtidigt.

Både grupper och enskilda besökare kan använda anlägg-
ningen samtidigt, utan att störa varandra.

Höj och sänkbara bottnar & 
avdelare
Olika djup och partitioner i en pool ökar flexibiliteten i badrummet, och 
flera typer av aktiviteter kan utövas samtidigt.
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Aqualevel® Höj och sänkbara mellanbottnar

Multibassäng 8 x 12,5 
rörlig botten med eller utan trappa & lyftplan

Detta är vår vanligaste lösning som ingår de flesta simanläggningar. 

• Bredd mellan 4-10 m
• Längd mellan 6-16m 
• Trappa och lyftplan på kort eller långsida 
• Kan fås med lutning
• Inspektionslucka för nedsläpp av bottensug 

Kan anpassas efter önskemål.
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Egenskaper

• Anpassat för att enkelt kunna använda en bottensug
• Jämnt fördelade springor i ytskiktet ger bra vatencirkulation
• Drivssytemet är självhämmande om något skulle gå fel
• Hög driftsäkerhet (> 99.8%*)
• Korta driftstopp vid service
• Genomsnittligt serviceintervall 18-24 mån
• Låg bygghöjd ger större rörelsesträcka och mindre vattenvolym
• Uppfyller kraven i: 2006/42/EC,  2004/108/EC,  2006/95/EG,  EN 13451-11

* bygger på driftdata från mer än 100 levererade anläggningar



Megamulti 12 x 25
2 rörliga bottnar med avdelare

Detta är vår mest flexibla lösning för en 25 meters bassäng. 
Stora möjligheter med kort omställningstider mellan aktiviteter. Allt från 25m motions-
bassäng till 2 mindre bassängrum med olika temperaturer.

• Bredd vanligast 8, 10 eller 12 m, längd 25 m 
• Bredd på avdelaren 0,9 m 
• Felning stora bassängen 16,7m, lilla 7,4 m  
• 2 trappor och ett lyftplan 
• Samtidig förflyttning av samliga 3 delar ger genomsnittlig omställningstid < 3 min 

med ridåvägg får 2 avgränsade rum 

Kan anpassas efter önskemål.

Megamulti 2
2 st rörliga bottnar med släpplan

Enklare lösning för en något större bassäng. Vanligen 16,7 alt 25 m 
Stora möjligheter med korta omställningstider mellan aktiviteter. Allt från motionsbas-
säng till en bassäng med 2 olika djup.

• Bredd vanligast 8, 10 eller 12 m  
• Kan komplettteras med trappor och ett lyftplan 
• Samtidig förflyttning av båda bottnarna ger genommsnittlig omställningstid < 3 min

Kan anpassas efter önskemål.
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Aqualevel® Avdelare

Med hjälp av olika typer av avdelare kan en bassäng delas upp i  olika segment.

Skiljevägg

Finns behovet att enbart dela av bassängen utan 
montage av startpallar eller behov att gå på avde-
laren kan en skiljevägg det lämpligaste valet. 
Skiljeväggen är en smalare variant som inte tar 
samma plats som de bredare broarna. Mindre format 
medför även lägre kostnad.

Större bredd ger möjligheter

På en avdelare som är 1,5 m  eller bredare kan  start-
pallar,  räcke och annan utrustning monteras. Det 
är dessutom fullt tillåtet att gå på dessa när de är i 
toppläge.

Större bredd ger möjligheter

På en avdelare som är 1,5 m  eller bredare kan  start-
pallar,  räcke och annan utrustning monteras. Det 
är dessutom fullt tillåtet att gå på dessa när de är i 
toppläge.

Delad avdelare

En avdelare kan även  delas på längden för att kunna 
möta än fler önskemål och krav på flexibilitet. Med en 
delad bro installerad i tex  en 50 metersbassäng kan 
man som simmare välja att simma 50 meter eller 25 
meter i samma bassäng under samma träningspass.

Bulkhead - fast höjd men flexibel i längsled

Finns behovet att dela av bassängen vid mer än ett 
läge kan en sk bulkhead användas. En bulkhead kan 
kombineras med höj och sänkbar mellanbotten. 
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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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