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Måttband Borr 8mm blocknycklar 

2x13mm

19mm

Skruv-

dragare

SpadeVattenpass

REKOMMENDERADE VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL

? !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

I anvisningen används Garden 390 som exempel, men principen för 

stomresning är densamma för samtliga pooler i Garden-serien. 

Anvisningar och detaljer specifi ka för 

Garden Oval markeras med symbolen

Om poolen ska utrustas med trappa så behöver stomkonstruktionen 

modifi eras. Se separata anvisningar. 

För håltagningar för bräddavlopp och montering av väggarmaturer, se 

separata anvisningar.

i

Folkpool Garden kan monteras helt ovanmark, delvis nedgrävd eller nedgrävd. Pool-

stommen består av färdigreglade plywoodskivor ( här kallade block ) som fästs samman 

med hörnbeslag. Konstruktionen förstärks därefter med kortlingar. Måtten för pool-

stommen fi nns angivet på ritningen men erhålls även utifrån de prefabricerade blocken. 

Efter att poolstommen är rest kan utsidan kläs med panel. Kontakta din återförsäljare 

för mer information.

Introduktion
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Skyddskläder Skyddsglasögon SkyddsskorSkyddshandskar Hörselskydd

REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING

Pos. Benämning

Fästelement

1 Hörnbeslag  Långt Garden 3,9

2 Hörnbeslag Kort Garden 3,9

3 Skarvbeslag Garden

4 Skruv 4,2 x 42 bandad  rostfri

5 Vagnsbult M12x60 FZV

6 Bult M8x70, Fzv

7 Bricka 13x37x3 Fzv

8 Mutter M12 FZV

9 Mutter M8 Fzv

10 Vinkelbeslag 70x70x40x2 förankring mot konsol

Skruv TFX 6x80/50 A2 rostfri

Konsol Garden

Väggelement och reglar

Väggelement till Garden 3,9 el.  4,85/135

Kortling v-hyvlad 44 x 95 v-hyvlad tryckimp. 370 mm

Stödkortling 44 x 95 tryckimp. 370 mm

Byggkloss 44 x 95 tryckimp. 200 mm

Regel  44 x 170 L 3885  tryckimp.

Regel  44 x 170 L 1520 tryckimp.

Övrigt

Monteringsanvisning Garden

Bräddavlopp Hayward stort & 2 inlopp

Poolbelysning Hayward komplett vägg

1 2

3 4

5 6
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Leverans

MEDFÖLJANDE I POOLPAKETET
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Positionering av pool

1. Mät ut och markera poolens exakta läge. För mått, se ritningen för din poolstorlek.

OBS
Om poolen ska placeras parallellt eller i annat förhållande med hus, altan 

eller andra objekt, kontrollera att avstånden är korrekta.
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bottenbalk

A

90º

3885mm

1. Mät ut och markera poolens exakta läge. För mått, se ritningen för din poolstorlek.

2.  Borra 8mm hål i bottenbalken för montering av konsolvinklar.

3.  Sammanfoga konsolvinklarna med bult och mutter. Två stycken konsolvinklar 

 monteras samman i var ände. Vinklarnas längre del monteras i riktning mot insida  

 pool. Se till att vinklarnas inre vertikala kant sammanfaller med bottenbalkens slut 

 (se bild A).  Kontrollera att innermått mellan konsolvinklarna är 3885 mm. 

4.  Fäst konsolerna i konsolvinklarna med bult och mutter. Kontrollera att vinkeln 

      mellan konsoler och bottenbalk är 90° (se bild B).

5.  Försänk bottenbalken i bärlagret, se

       instruktion för markarbete.

GARDEN OVAL: 

6 9

bottenbalk
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Block

Ett block består av en plywoodskiva med monterade reglar, 

reglarna har prefabricerade hål för montage av hörnbeslag.

En ritsmarkering i blockets nederkant anger höjden för putssand.

Samtliga block har samma mått.Antalet block beror på poolmodell 

(se bild A). För gällande antal block, se ritningen för din poolstorlek.

1. Montera hörnbeslag på  blocken enligt ritningen för din poolstorlek. 

 Se till att vagnsbultens huvud inte sticker upp ur toppregeln.

MONTERING AV HÖRNBESLAG

A

B

C

x8

A

x10 x10

1500mm

1350mm

OBS!
-De övre beslagen monteras på regelns undersida med vagnsbulte

 riktad nedåt  (Se bild A).

- De mellersta hörnbeslagen monteras på regelns ovansida med

  vagnsbulten riktad nedåt (se bild B).

-De nedersta hörnbeslagen monteras på regelns ovansida med vagns-

 bulten riktad uppåt (Se bild C).

Långsidorna på Gardenpool Oval  består av två block per sida. Dessa 

sammanfogas med  skarvbeslag. För placering av skarvbeslag, se rit-

ningen för din poolstorlek. För montering, se sidan 5.
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1. Placera två block på markeringen för poolens läge. Ett av blocken ska vara förberet 

      med hörnbeslag, det andra utan hörnbeslag. För att underlätta montering kan 

      ytterkant på plywood fasas  22,5°  med elhyvel.

2. Montera samman de två blocken med bult, bricka och mutter. 

SAMMANFOGNING

A B

C

1. Montera samman långsidesblocken med skarvbeslag. Skarvbeslagen monteras  

 på samma sätt som hörnbeslagen.

2. Montera vinkelbeslag mellan konsol och andra regeln uppifrån. Ett vinkelbeslag  

 på var sida konsol. 

GARDEN OVAL: 

5 7
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3. Montera resterande block på samma sätt.

GARDEN OVAL
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Mätning och invägning

1. Vik geotextilen över blockets bottenregel och fäst med pappspik (c/c 100 mm). 

2. För in putssand mellan bottenreglar och geotextil tills stommen står i våg. Se till att

     packa putssanden noggrant.

c/c 100mm

Tips!

För invägning, använd ett slangpass eller ett långt vattenpass. 

Placera en rak regel tvärs över poolen och placera ett vattenpass 

ovanpå den. 
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3. Kryssmät diagonalen på stommen. Kontrollera att måtten överensstämmer med      

      ritningen för din poolstorlek. Om måtten avviker från varandra med mer än 20 mm så

      krävs justering.

OBS!

Om poolen ska placeras parallellt eller i annat förhållande med hus, altan 

eller andra objekt, kontrollera att avstånden är korrekta.
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GARDEN OVAL:

Förstärkning

1. Förstärk samtliga hörnskarvar med v-hyvlade kortlingar. V-hyvlade kortlingar monteras

  mitt över skarven och centreras i höjdled mellan reglarna. Kortlingarna fästs från 

 stommens insida med fyra skruv per block.

2. Förstärk samtliga block med två stödkortlingar per block. Stödkortlingar monteras dikt

      an mot toppregelns undersida och fästs med fyra skruv från stommens insida. 

 För horisontell placering av stödkortlingar, se ritningen för din poolstorlek.

Montera också stödkortlingar i skarven mitt på poolens långsida. Stödkortlingarna 

fästs från stommens insida med fyra skruv i varje block.

4
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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


