
Bassängutrustning
Fler aktiviteter med rätt utrustning
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Bassängutrustning
Enwa Bad & Spa har ett brett utbud av utrustning som behövs i 
badanläggningar av alla storlekar. Vi levererar utrustning för an-
läggningar som kommer att användas i ett konkurrenskraftigt 
sammanhang och som är godkända för denna typ av verksamhet.

Vårt sortiment av poolutrustning väljs ut utifrån vår långa 
erfarenhet och breda kompetens inom installation och 
användning av utrustning i simbassänger. 

Utrustning som skall användas i simbassänger och 
badanläggningar är särskilt känslig för korrosion och 
måste i möjligaste mån vara vandalsäker.

I många pooler behövs också hjälpenheter och vi har 
poolhissar som gör det möjligt för alla att använda 
poolen.

Startpaller

Beteckning Total storlek Platformsstorlek Höjd Vikt

OSB14 - set med 6 delar 739 x 518 mm(L x W) 740 x 518 mm (L x W) Max 655 mm 31 kg

OSB11 - set med 6 delar 780 x 640 mm 740 x 520 mm (L x W) Max 650 mm 45 kg

OSB14 är designad i glasfiber för att säkerställa plattformens 
robusthet samtidigt som den optimerar sin vikt (31 kg). Plattfor-
men är täckt med en halkskydd som ger komfort och säkerhet 
för simmaren. Med en mindre bas (200x320mm) än OSB11, det-
ta startblock kan installeras i pooler med minimal golvutrymme

OSB11 startblock har testats av världsklass simmare, som 
har hjälpt till att specificera de optimala vinklarna av både 
plattformen och fotstödet för tävlingsstarter. Designforskning 
tillämpas också på den övre ytan vilket resulterade i en mycket 
bekväm men tillräckligt grov plattform för att garantera 
simmaren en känsla av total säkerhet. Längden på plattformen 
förlängs till 74 cm för att rymma den nya startstilar. Handtagens 
diameter och placering har också varit noggrant övervägt att 
svara på alla krav från olika handpositioner.

OSB14

OSB11

Beteckning Höjd

Startpall rak H700 700 mm

Startpall rak H400 400 mm

Startpallar med sockel och plattform i syrafast stål. 

Finns även pulverlackerad.
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Model 721

EMCO galler är av högsta kvalitet. Dessa är galler som ger optimal säkerhet och galler 
är gjorda för en mycket lång livslängd och de utförs på ett sätt som gör att de har myc-
ket bra vattenflöde.

EMCO-galler

Det har bra halkmotstånd och har goda 
tekniska egenskaper, samt har möjligheter till 
individuella anpassningar. 

Finns i standardfärgerna vit, gul, grå, beige, 
men kan även levereras i de flesta färger efter 
önskemål.

Modell Höjd Bredd (m.m.)

721/22 22 mm 100 – 300

721/25 25 mm 100 – 340

721/27 27 mm 100 – 340

721/35 35 mm 100 – 340

Kan användas i:
• Offentliga och privata pooler med över-

strömningskanaler
• Bubbelbad med överflödeskanaler

Funktioner:
• Utmärkt vattendränering
• Anpassade applikationsalternativ

Poolgaller som är robust, rejäl och behaglig att gå på, som 
effektivt samlar upp bräddvattnet vid poolkanten och ger 
maximal säkerhet och hygien.

Bassänggaller

Model 720

Modell Höjd Bredd (m.m.)

720/22 22 mm 100 – 300

720/25 25 mm 100 – 360

720/27 27 mm 100 – 380

720/35 35 mm 100 – 500

Kan användas i:
• Offentliga och privata pooler med över-

strömningskanaler
• Bubbelbad med överflödeskanaler

Funktioner:
• Utmärkt vattendränering
• Lätt att använda
• Lätt att städa
• Anpassade applikationsalternativ
• Frihet att skapa din egen design tack vare vårt omfat-

tande utbud av speciella former

Poolgaller som är robust, rejäl och behaglig att gå på, som 
effektivt samlar upp bräddvattnet vid poolkanten och ger 
maximal säkerhet och hygien.
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Model 724 

Model 760 och 760E

Poolgaller som löper parallellt till poolkanten, i stel design (rundad 
övre profilyta: modell 724; platt övre profilyta: modell 721). Fiberglas 
förstärkta polyesterrör som anslutning element.

Poolgaller som kör vid rät vinkel mot poolkanten, i styv design. 
Maximalt profilavstånd är <8 mm.

Modell Höjd Bredd (m.m.)

724/22 22 mm 100 – 300

724/25 25 mm 100 – 340

724/27 27 mm 100 – 340

724/35 35 mm 100 - 340

Kan användas i:
• Offentliga och privata pooler med över-

strömningskanaler
• Bubbelbad med överflödeskanaler

Funktioner:
• Utmärkt vattendränering
• Utmärkta tekniska funktioner
• Anpassade applikationsalternativ

Modell Höjd
Speciellt 
anpassande 
bredd (mm)

Standardbredd (mm)
  200          300        400

760 22 mm 110 – 399 √ √ √

760E 22 mm 110 – 399 √ √ √

Hörnlister för spillrännor

Mitred hörn (i varje vinkel), fläkt hörn (135˚- 179˚) och styva hörn (90˚) är tillgängliga.

Typ 723/720 724/721 760

Mitred hörn √ √ √

fläkt hörn √ - -

styva hörn √ √ √

Mitred hörn fläkt hörn styva hörn

Model 723

Modell Höjd Bredd (m.m.)

723/22 22 mm 100 – 300

723/25 25 mm 100 – 360

723/27 27 mm 100 – 380

723/35 35 mm 100 – 500

Kan användas i:
• Offentliga och privata pooler med över-

strömningskanaler
• Bubbelbad med överflödeskanaler

Funktioner:
• Utmärkt vattendränering
• Lätt att använda
• Lätt att städa
• Anpassade applikationsalternativ
• Frihet att skapa din egen design tack vare vårt 

omfattande utbud av speciella former

Poolgaller som kör vid rät vinkel mot poolkanten, i upprull-
ning design med flexibel PUR-kabel som anslutningselement.

Kan användas i:
• Offentliga och privata pooler med 

överströmningskanaler

Funktioner:
• Lätt att använda
• Värde för pengar
• Anpassade applikationsalternativ
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Lejdare / Poolstege
Lejdare krävs i alla bassänger och vi har lösningarna som täcker alla behov.
Om den önskade lejdaresversionen inte finns bland våra standardfinishar kan vi producera 
speciella lejdaren och specialstegar enligt dimensioner och ritningar.

Alla stålprodukter som används i simbassänger måste vara tillverkade av rostfritt syrabeständigt stål och måste 
också vara mycket polerade. Polerhastigheten kommer att vara avgörande för produktens förmåga att motstå 
ytkorrosion.

Lejdarna är av mycket god kvalitet, för poolen där slitage och last är extra stor har vi ett urval av särskilt solida 
poolstegar.

MURO, STANDARD, MIX Poolstegar

Stegar räcken för inbäddad pool. Ledstänger tillverkade i Ø43 mm handpolerat rör av rostfritt stål. 
Steg i rostfritt stål. Dess exakta och säkerhetsdesign undviker möjligheten att glida eller skära. 
Komplett med fästankar och jordanslutning.
-LUXE-modell: Ledstänger och steg i AISI-316.
-STANDARD Modell: Ledstänger och steg i AISI-304.

Beteckning Bassängdjup

LUXE modell 2-stege STANDARD modell 2-stege Passar för min. djup 71 cm

LUXE modell 3-stege STANDARD modell 3-stege Passar för min. djup  96 cm

LUXE modell 4-stege STANDARD modell 4-stege Passar för min. djup  121 cm

LUXE modell 5-stege STANDARD modell 5-stege Passar för min. djup  146 cm

Icke -symmetrisk STANDARD, MIX Poolstegar

Stegar räcken för inbäddad pool. Ledstänger tillverkade i Ø43 mm handpolerat rör av rostfritt stål. 
Steg i rostfritt stål. Övre dubbla säkerhetssteg. Dess exakta och säkerhetsdesign undviker möjligheten att 
glida eller skära. Komplett med fästankar och jordanslutning.

Beteckning

1 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

2 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

3 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

4 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

Muro Standadrd Mix

Standadrd Mix
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Overflow Poolstegar MODEL 1000

Stegbredd 500 mm med Ø43mm räcken i handpolerat AISI-316 rostfritt stål. Komplett med fästankar och 
jordanslutning. Med extra övre dubbla säkerhetssteg och ökad totalhöjd enligt EN 13451. Inkluderar halkfria 
LUXE-steg i AISI-316 rostfritt stål. Första säkerhetssteget.

Beteckning

1 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

2 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

3 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

4 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

Overflow Model 1000

Overflow Poolstegar
En ny egenskap hos denna stege är kurvens variabla radie i greppsektionen som ger ett mer modernt och 
attraktivt utseende. Steg med en bredd på 500 mm och tillverkad enligt European Standards EN 13451-1 
och EN-13451-2. Enkel installation. Med extra övre dubbla säkerhetssteg. Ledstänger Ø43 mm x 1,5 mm och 
steg i AISI-316 med polerad finish. Med förankringsarmaturer och jordanslutning.

Overflow

Beteckning

2 trappstege

3 trappstege

4 trappstege

5 trappstege

2-delad stegar - Nedre halvan

Delad poolstege i rostfritt stål med skenor och halkfria lyxsteg i AISI-316 rostfritt stål. Komplett med övre 
och nedre flänsfästen. Första säkerhetssteget. Kan användas med alla typer av utgångsskenor.

Beteckning

1 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

2 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

3 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

4 LUXE -stege + 1 SÄKERHETS -stege

2-delad stege

2-delad stegar - BOTTOM DEL

Delad poolstege i rostfritt stål med skenor och halkfria lyxsteg i AISI-316 rostfritt stål. Komplett med övre 
och nedre flänsfästen. Kan användas med alla typer av utgångsskenor.

2-delad stege

Beteckning

2 LUX stege

3 LUX stege

4 LUX stege

5 LUX stege

PMR -stege för offenltiga pooler
Stegar bredd 940 mm, för ingroundpooler, gjorda av Ø43 mm rostfritt stålrör med en ljus polerad finish. 
Steg i rostfritt stål med halkskydd. Dess noggranna design garanterar säkerheten mot alla typer av halka 
eller nedskärningar. Levereras med fästankar, avsedda för anslutning till potentialuttag. Tillverkad enligt 
EN 13451-2.

PMR stege

Beteckning

3 trappstege

4 trappstege

5 trappstege

6 trappstege

7 trappstege

8 trappstege
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Ledstång

800 x 800 Modell
Sats med 2 rörformiga räcken i polerat S.S. AISI-316 Ø 43 mm rör. 
Inkluderar fästplattor, packningar, skruvar och väggpluggar.

Beteckning

Fästning för inbäddning

Fästning med hjälp av fästplatta

470 x 800 Modell, 470 x 800 modell med rektangulär bas
Ø 43 mm utgångshållare i polerat AISI-316 18/8/2 rostfritt stål. Varje gripskena är 800 mm höjd med 470 mm 
bred. Levereras som ett par komplett med fästplattor, packningar, skruvar och väggpluggar.

Beteckning

Fästning med hjälp av fästplatta

med rektangulär bas

Crossover -modell med rektangulär bottenplatta

I polerat S.S. AISI-316 Ø 43 mm rör. Exit gripbalkar levereras som ett par inklusive fästplattor, skruvar och 
pluggar.

Beteckning

Fästning med hjälp av fästplatta

Parallell modell, Asymmetrisk modell

Ø 43 mm utgångshållare i polerat AISI-316 18/8/2 rostfritt stål. 
Levereras som ett par komplett för fixering med ankare (ingår ej).

Beteckning

För fixering med ankare (ingår ej)

In/Out-Anchoring Grab Rail
För inbäddning: Ø 43 mm utgångshållare i polerat AISI-316 18/8/2 rostfritt stål. Levereras som ett par 
komplett för inbäddning. 
Med flänsar: Ø 43 mm utgångshållare i polerat AISI-316 18/8/2 rostfritt stål. Levereras som ett par komplett 
för fixering med flänsar (med elastiska packningar, fästpluggar och skruvar).

Parallell modell Asymmetrisk modell

Beteckning

För inbäddning (par). Lång. 1220 mm

För inbäddning (par). Lång. 1524 mm

Med flänsar (packningar, pluggar och skruvar). Lång. 1220 mm

Med flänsar (packningar, pluggar och skruvar). Lång. 1524 mm

Grab rail fixed out of the water

För inbäddning: Ø 43 mm utgångsskena i polerat AISI-316 18/8/2 rostfritt stål. Levereras som en enhet 
komplett för inbäddning.
Med flänsar: Ø 43 mm utgångsskena i polerat AISI-316 18/8/2 rostfritt stål. Levereras som en enhet komplett 
för fixering med flänsar (med elastiska packningar, fästpluggar och skruvar).

Beteckning

För inbäddning (par). 

Med flänsar (packningar, pluggar och skruvar).
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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


