
Ingjutningsgods
Tillverkad av ABS, syrafast stål, brons och solida plastmaterial



Ingjutningsgods
Enwa Badeanlegg levererar ett brett utbud av högkvalitativa gjutdetaljer 
tillverkade av ABS, syrafast stål, brons och solida plastmaterial. Metall-
gjutningsdelar är utrustade med jordningspunkter.

Alla ingjutningsdelar är försedda med 
vattenstoppflänsar som säkerställer att vattentäta 
betongkonstruktioner inte försvagas vid 
penetrationspunkter.

Gjord för badmöjligheter
Alla våra delar för inbäddning är specialgjorda för 
badsystem och kan förses med flänsar för poolfolie 
och/eller membran.

Vår projektavdelning ser till att detaljritningar för 
inbäddning i aktuell anläggning utförs och att alla 
delar är placerade på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Vi har lång erfarenhet av samarbete och samordning 
med byggentreprenörer för framgångsrikt 
genomförande.

Tillverkade i vit ABS, inloppen anpassar sig till alla typer av pool. 
Returinloppen returnerar filtrerat, behandlat vatten till poolen. De inklu-
derar ”Multiflow”-systemet, som gör att diametern, och därmed flödes-
hastigheten för vattnet genom inloppen, kan väljas.

Suginloppen används för att ansluta poolrensaren.

Botteninloppen placeras i golvet i poolen och returnerar vattnet på golv-
nivå. De förhindrar att smuts sätter sig genom att bära den mot ytan.

De finns för betong och prefabricerade pooler. Versioner för prefabrice-
rade pooler inkluderar packningar och skruvar för en perfekt vattentät 
tätning.

INLOPP

ABS returinlopp för betongpooler ABS returinlopp för linerpooler S.S. returinlopp för betongpooler S.S. returinlopp för linepooler

ABS suginlopp för betongpooler ABS suginlopp för linerpooler S.S. suginlopp för betongpooler S.S. suginlopp för linerpooler

Utsmyckare i rostfritt stål för 
ABS-returinlopp

Utsmyckare i rostfritt stål för 
ABS suginlopp

Returinlopp Polyesterpooler Suginlopp Polyesterpooler

Inloppsmunstycke Classic i rostfritt syrafast stål Botteninlopp ankarfäste
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Huvudutlopp, för att återcirkulera vattnet på botten av poolen
Beläget i den djupaste delen av poolen samlar utloppen upp vatten från 
botten så att det kan filtreras eller helt dräneras från poolen.

UTLOPP

ABS huvudutlopp för betong-
pooler

ABS huvudutlopp för liner-
pooler

Kommersiellt huvudutlopp för 
betongpooler

Kommersiellt huvudutlopp för 
linerpooler

S.S. Huvudutlopp Dränera galler Vägg- och bottenutlopp

Inlopp ör kakel och prefabricerade pooler

Botteninlopp tillverkade av pistolmetall eller brons

Utlopp tillverkade av pistolmetall eller brons
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Skimmers ”dricker” poolvattnet. De används för att samla upp vattnets 
ytskikt så att det kan filtreras och behandlas. De kommer också med en 
inre silkorg för att samla upp skrymmande främmande partiklar.

SKIMMER

ABS Skimmer för betongpool ABS Skimmer för liner pool Skimmers ABS Piscina paneler Utsmyckare i rostfritt stål för ABS-
skummare

Skimmers i rostfritt stål och 
beslag för poolflöde

ABS Skimmer polyester pooler

Skimmer i rostfritt stål High Level 500

Returinlopp för att returnera rent vatten
Inloppen återför det filtrerade, desinficerade vattnet till poolen. De bör 
placeras på väggen mot skummaren eller på botten av poolen för att för-
hindra att smuts sätter sig.

VÄGGRÖR

Väggrör för betongpooler Väggrör för linerpooler

Classic Wide 385/Wide 6° i rostfritt 
syrafast stål

Classic Väggrör gjorda av gunmetall eller brons för kakel- och linerpooler  för för kakel, liner och rostfria pooler

Väggrör gjorda av gunmetall eller brons för kakelpooler
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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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