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Skruvdragare Såg VattenpassMåttband Hammare

REKOMMENDERADE VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL

Introduktion

? !VID FRÅGOR, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

 För kontaktinformation till din återförsäljare, 
 se www.folkpool.se

Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig 
om att du förstår innehållet. 

Allmän information

Stycken rörande pooler större än 3,6 x 6,6 m markeras med symbolen

Konsoler, hörnbeslag och skarvbeslag skall skruvas i samtliga prefabricerade hål.

Om poolen ska utrustas med trappa så behöver stomkonstruktionen modifieras.   
Se separata anvisningar. 

För håltagningar för bräddavlopp och montering av vägarmaturer, se separata   
anvisningar.

i

Poolstommen monteras som ett regelverk bestående av bottenreglar och väggreglar som 
stöds av stålkonsoler. Efter att poolstommen är rest bekläds insidan med plywoodskivor. 
Måtten för poolstommen finns angivet på ritningen men erhålls även utifrån de längd-
anpassade prefabricerade reglarna.
Efter färdigställande ska poolen vara helt nedgrävd eller förses med motfyllnad ända upp till 
ovankanten (100 mm uppstick kan accepteras). Poolväggen är konstruerad för att motstå 
ensidigt tryck från jord och motfyllnad vilket gör att poolen kan tömmas på vatten. 
Poolväggen kan däremot inte motstå ensidigt vattentryck. Kompensation för jordtryck kan 
skapas med en extra stödkonstruktion. Kontakta din återförsäljare för mer information.
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Skyddsskläder Skyddsglasögon SkyddsskorSkyddshandskar Hörselskydd

Leverans

MEDFÖLJANDE I POOLPAKETET

REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING

Pos. Benämning

Konsoler och fästelement

1 Konsol Octavia

2 Hörnbeslag Octavia

3 Skruv DSS 4,8 x 38 FZB

4 Skruv 4,2 x 42 bandad  rostfri

5 Trådspik 100 x 34 Fzv

Väggelement och Reglar

Plywood 1500 x 1500 mm

Regel Kortling 44 x 95 v-hyvlad tryckimp 370 mm

Regel Kortling 44 x 95 v-hyvlad tryckimp 490 mm

Regel Kortling 44 x 95 tryckimp 370 mm

Regel Kortling 44 x 95 tryckimp 490 mm

Tryckplatta 22 x 120 tryckimp 200 mm

Byggkloss 44 x 95 tryckimp 200 mm

Regel Väggförstyvning hörn 22 x 120 tryckimp 600 mm

Regel  44 x 120 tryckimp 4500 mm

Regel  44 x 120 tryckimp 1500 mm

Regel  44 x 120 tryckimp 3700 mm

Snäppin fästlist för liner l=2,4m, vit plast väggmonterad

Regel Emballage 44 x 120 tryckimp 600 mm

Övrigt

Monteringsanvisning Octavia

Bräddavlopp Hayward stort & 2 inlopp

Poolbelysning Hayward komplett vägg

1 2

3 4
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Bottenreglar och stålkonsoler

1. Montera samman konsolen med bottenregeln. 
 Skjut in konsolen tills den stoppar mot regeln.
2. Kontrollmät måtten mellan konsolerna enligt ritningen för din poolstorlek.
3. Fäst konsolen med de övre skruvarna så att stödet för poolväggen blir lodrätt. 
 Vinkeln mellan bottenregel och konsol ska vara 90°.
4. Skruva konsolen från sidan.
5. Montera konsolen på motstående sida bottenregeln.  
 Konsolerna och bottenregeln ska bilda en U-sektion.
6. Montera resterande U-sektioner på samma sätt.

1. Montera samman konsolen med bottenregeln. 
 Konsolen och bottenregeln ska bilda en L-sektion.
2. Montera samman kortsideskonsolens bottenregel med 
 mötande regel. Se bild A.
3. Montera ytterligare L-sektion/-er på samma sätt.

SEKTIONER FÖR LÅNGSIDOR

Om din Octavia är större än 3,6 x 6,6 meter krävs stålkonsoler även på kortsidorna. 
För placering se ritningen för din poolstorlek. 

FÖR POOLER STÖRRE ÄN 3,6 X 6,6 M: 

A

A
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Regelverk

1. Placera ut de monterade U-sektionerna med placering och mellanrum enligt ritningen för din  
 poolstorlek (+/- 50 mm) .
2. Montera samtliga långsidesreglar på konsolerna.

3. Sammanfoga de tvådelade långsidesreglarna med skarvbeslag. Observera att de övre  
 beslagen monteras på undersidan av toppregeln och att den bockade vinkeln på   
 samtliga beslag riktas mot stommens insida. 

REGELVERK FÖR LÅNGSIDOR

Om skarvarna placeras i lodrät linje försvagas konstruktionen. 
Se därför till att förskjuta skarvarna i vartannat skift.

FÖR POOLER STÖRRE ÄN 3,6 X 6,6 M: 
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c/c 200 mm

c/c 110 mm

c/c 70 mm

c/c 125 mm

1. Montera  reglar på plywood.  Kontrollera att avståndet mellan reglarna är detsamma som  
 på stommens långsidor. Övre och nedre reglar monteras jäms med plywoodskivans kant.

2. Montera  hörnbeslag i änden på samtliga reglar. Hörnbeslagens bockade kant knackas in  
 mellan regel och plywood.

3. Färdigställ resterande diagonalsektioner på samma sätt.

Diagonalsektionerna består av reglar (44 x 120 mm) monterade
på plywood  (1500 x 1500 mm).  Diagonalsektionerna håller samma 
mått oavsett poolstorlek.

DIAGONALSEKTIONER

c/c 200 mm

c/c 110 mm

c/c 70 mm

c/c 125 mm

≈ 510 mm

≈ 407 mm

≈ 407 mm

OBS!
Observera att  de övre beslagen monteras på undersidan av toppregeln.

1500 mm
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1. Montera samman diagonalsektionerna med långsidesreglarna.
2.  Måttanpassa och montera kortsidesreglarna. För gällande mått på kortsidesreglar, 
 se ritningen för din poolstorlek.

SAMMANFOGNING

Vid montage av kortsidesreglar på pooler större än 3,6 x 6,6 m träs reglarna genom 
kortsideskonsolen innan sammanfogning med diagonalsektioner. 

FÖR POOLER STÖRRE ÄN 3,6 X 6,6 M: 
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Placering av tryckplattor

1. Placera tryckplattor (22 x120 x 200 mm) , två och två, under samtliga konsoler. 

Viktigt!
Konsolerna ska stå stabilt på tryckplattorna och det packade bärlagret.

Placera ut tryckplattor även under kortsideskonsolerna.

FÖR POOLER STÖRRE ÄN 3,6 X 6,6 M: 
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2. Kryssmät diagonalen på stommen. Om måtten avviker från varandra med mer 
 än 20 mm så krävs justering.

3. Kontrollera att stommen är i våg.

OBS!
Om poolen ska placeras parallellt eller i annat förhållande med hus, altan 
eller andra objekt, kontrollera att avstånden är korrekta.

Tips!

Använd ett slangpass eller ett långt vattenpass. 
Placera en rak regel tvärs över poolen och placera ett vattenpass ovanpå den. 
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Montering av plywood

1. Montera resterande plywoodskivor. Den sista plywoodskivan måttanpassas. 
 Ritsmarkeringen på skivorna ska vara vänd nedåt och inåt poolen.
2. Skruva plywoodskivorna i stommen med c/c-mått enligt ritning. Kontrollera att plywood 
 monteras jäms med ovankanten på översta regeln 

Anmärkning!
Ritsmarkeringen anger höjdnivån för putsanden som läggs i poolen vid 
färdigställande av poolbotten.

c/c 200 mm

c/c 110 mm

c/c 70 mm

c/c 125 mm
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5. Fäst förstärkningsbrädor i varje hörn mellan de översta och näst översta horisontella reglarna.

3. Förstärk samtliga skivskarvar med kortlingar.
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2. Justera poolen så att den horisontellt blir exakt i våg. 
 Placera en tryckplatta  (regel 45 x 212 x 400 mm) under varje hörn. 
 Använd sedan bifogat pallningsvirke (45 x 120 x 200) mm för att ge stöd under hörnen. 

1. Kryssmäta diagonalen på den resta stommen. Om måtten avviker från varandra med mer 
 än 5 mm så krävs justering.

Tips!
Använd spett eller motsvarande för att justera stommen.

OBS!
Om poolen ska placeras parallellt eller i annat förhållande med hus, altan 
eller andra objekt, kontrollera att avstånden är korrekta.

Mätning och invägning av poolstommen
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För montering av snäpp-in-list, se instruktion för linerläggning.

För vidare installation, se instruktion för markarbeten och ”Färdigställande av poolbotten”.

Montering av snäpp-in-list

Vidare installation


