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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

Konsoler, hörnbeslag och skarvbeslag skall skruvas i samtliga hål.

Nedgrävd pool. - Om poolen ska utrustas med utvändig trappa så behöver 
stomkonstruktionen modifi eras och poolen måste stå helt nedgrävd. 

För håltagningar för bräddavlopp och montering av väggarmaturer. 
Se separata anvisningar.

Denna instruktion är minst anpassad efter europeisk byggnorm för privata 
pooler: SS-EN_16582-2_2015

i

Folkpool Garden rektangulär kan monteras:

• Helt ovanmark,

• Delvis nedgrävd 

• Helt nedgrävd. 

Poolstommen består av ramverk och färdigreglade plywoodskivor ( här kallade 

väggelement ) som fästs samman med skarv- och hörnbeslag. Konstruktionen förstärks 

därefter med kortlingar. Måtten för poolstommen fi nns angivet på ritningen men erhålls 

även utifrån de prefabricerade väggelementen. 

? !

Måttband Borr 12mm blocknycklar 

18 och 19mm
Skruvdragare 

PH2, Torx25

Hylsa 10, 13, 19

Vattenpass
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Skyddsskläder Skyddsglasögon SkyddsskorSkyddshandskar Hörselskydd

Leverans

MEDFÖLJANDE I POOLPAKETET

REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING

Pos. Benämning

1 Konsol rektangulär Garden

2 Regel 44x145 tryckimp bredd

3 Bult M12 x 70

4 Bricka 13x37x3 FZV

5 Mutter M12 FZV

6 Regel 44x145 tryckimp 1938

7 Regel 44x145 tryckimp 1455

8 Vinkel 90x90x2,5

9 Träskruv Cutters 6,5x45

10 Väggelement Garden rektangulär

11 Hörnbeslag Garden rektangulär

12 Träskruv Cutters 8,0x75

13 Skarvbeslag Rektangulär Garden

14 Skruv Cutter 5x80 T25

15 Regel kortling 44x95 tryckimp 310mm

16 Skruv 4,2x55 bandad PH2 rostfri A2

17 Regel kortling 44x95 tryckimp 490mm

18 Distansbrickor invägning pool
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Ramverk

1. Borra 12mm hål i regel ② för montering av konsolen ①.
2. Montera första konsolen① med bottenregeln med bult③, bricka④ och   

 mutter⑤. 

3. Innan montering av den andra konsolen①. Kontrollmät måtten mellan   

 konsolerna enligt ritningen för din poolstorlek. Både uppe och nere på konsolerna.

4. Montera konsolen① på motstående sida bottenregeln.  

5. Konsolerna och bottenregeln ska bilda en U-sektion.

6. Montera resterande U-sektioner på samma sätt.

U-SEKTIONER FÖR LÅNGSIDOR
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OBS!
Kontrollmät måtten mellan konsolerna enligt ritningen för din poolstorlek..

Borr 12mm

blocknycklar 

18 & 19 mm
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Ramverk

1. Borra 12mm genomgående hål i regel ⑥ för montering av konsolen ①. Använd   

 konsolen som borrmall.
2. Montera samman bottenregeln med bult③, bricka④ och mutter⑤. 

3. Konsolen och bottenregeln ska bilda en L-sektion.

4. Montera resterande L-sektioner på samma sätt.

L-SEKTIONER FÖR KORTSIDOR
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Viktigt!

Bottenreglarna ②,⑥, ⑦ har olika längd. Kontollera mot ritningen så att 
bottenreglarna placeras på rätt plats. Reglarnas längd kan avvika något 
därför är det viktigt att kontrollmäta

Borr 12mm blocknycklar 

18 & 19 mm
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Ramverk

1. Placera ut de monterade U-sektionerna med placering och mellanrum enligt ritningen

      för din poolstorlek (+/- 50 mm) .

2. Montera L-sektionerna med de yttre U-sektionerna. Placering enligt ritning.

 Använd vinkel ⑧ och skruv⑨. 6st skruvar per vinkel.  

MONTERA IHOP SEKTIONERNA

8

9

OBS!
Kontrollmät måttet för placering av L-sektionen på U-sektionen enligt 

ritningen för din poolstorlek.

Skruvdragare 

Hylsa 10
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Ramverk

1. Montera ihop gavelsektionerna med de reglarna ⑦. Använd vinkel ⑧ och skruv⑨. 
 En vinkel i varje regel hörn och 6st skruvar per vinkel.

MONTERA MITTENREGLARNA

OBS!
Kontrollmät måtten mellan konsolerna enligt ritningen för din poolstorlek.

 c
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Skruvdragare 

Hylsa 10
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Väggelement

Ett väggelement består av en plywoodskiva med monterade reglar.

Samtliga block har samma mått. Antalet väggelement beror 

på poolstorleken, se ritningen för din pool. Väggelementen är 

vändbara.

1. Börja med att montera väggelementen som ska vara    

 placerade på mitten av långsidan. 

2. Var noga med att placera det första väggelementet rätt på   

 varje långsida. Väggelementet ska “täcka” halva konsolen dvs.   

 konsolen ska ha plats för 2st väggelement.

3. Skruva fast väggelementen⑩ på metall konsolens ①    
 monteringsbleck med 8st skruv ⑫.
 

MONTERING AV VÄGGELEMENT PÅ KONSOL

1500mm

1350mm
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Skruvdragare 

Hylsa 13
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Väggelement

1. Montera ihop hörnklossarna med 2 st kortlingar  ⑰ så att de bildar ett upp och  

 nervänt T. Använd 3 st skruvar ⑭  .    

2. Placera hörnklossarna i varje hörn.

MONTERING AV HÖRNKLOSSARNA

17
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14

HÖRNKLOSSSkruvdragare 

Torx25
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Väggelement

OBS!
-De övre beslagen monteras på regelns undersida.

- De övriga beslagen monteras på regelns ovansida.

1. Fortsätt att skruva fast övriga väggelement⑩ i konsolerna①.

2. I hörnen monteras väggelementen ihop med 4st hörnbeslag ⑪, lodräta   

 skruvar⑨ och 6st vågräta skruvar ⑫.
3. De övre hörnbeslagen ⑪ monteras på undersidan av väggelementets övre   

 regel. De övriga hörnbeslagen⑪ monteras på ovansidan av reglarna.

4 Finjustera placeringen av hörnklossarna så att den blir enligt ritning.

MONTERING AV VÄGGELEMEMENT I HÖRN

9

12

11

Skruvdragare 

Hylsa 10,13
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Väggelement

MONTERING AV SKARVBESLAG

OBS!
-De övre skarvbeslagen monteras på regelns undersida.

- De övriga skarvbeslagen monteras på regelns ovansida.

1. Montera samman väggelementen med skarvbeslag⑬ på varje regel.   

 Skarvbeslagen monteras med 10st skruvar⑨
2. De övre skarvbeslagen monteras på regelns undersida.
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Skruvdragare 

Hylsa 10
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Väggelement

1 På poolens utsida. 

 Förstärk samtliga skarvar mellan väggelementen med kortlingar ⑮ . 
2. Kortlingarna skruvas fast, från insidan av poolen, med 6st skruv ⑯ (bandad).

15

15

16

MONTERING AV KORTLINGAR PÅ UTSIDA 

Skruvdragare 

PH2
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1. Skruva ihop 2st kortlingar ⑮ med 3st skruv ⑭ så att de bildar ett L. 

2. Fäst L-kortlingar på vardera sida om samtliga hörn, mellan varje horisontell regel.    

 L-kortlingarna skruvas fast, från insidan av poolen, med 6st skruv ⑯ (bandad).

15

15
14

16

MONTERING AV L-KORTLINGAR PÅ UTSIDA HÖRN

L-KORTLING

Skruvdragare 

PH2, Torx25

Väggelement
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Mätning och invägning av poolstommen

1. Kryssmät 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.
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2. Justera poolen så att den horisontellt blir exakt i våg. 

       Finjustera hörnen och konsolerna med distansbrickor ⑱. 

Tips!

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

18

18

med 
betongplatta

utan 
betongplatta
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För montering av snäpp-in-list, se instruktion för linerläggning.

För vidare byggnation, se instruktion för markarbeten och ”Färdigställande av 

poolbotten”.

Montering av snäpp-in-list

Vidare installation


