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Introduktion

Allmän information

Trappan är anpassad för att monteras i valfri väggsektion på poolmodell 
Durapool och Thermopool För återfylld pool

OBS! 

Invägning och färdigställande av stomresning ska ske innan montering av 
pooltrappa påbörjas. Trappan måste återfyllas helt!

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

Rekommenderade verktyg och hjälpmedel

Hammare

Vattenpass Skruvtving

Cirkelsåg
2x13 mm

Blocknycklar

Borr Ø6, Ø8, 
Ø12 mm

Såg Bågfi l

Försänkare

Tumstock Sticksåg Skruvdragare
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Pos. Benämning

Pooltrappa Folkpool vit akryl 1500 mm

1 Skruv Cutter 5x80                     

2 Skruv TFX 6x80/50 A2 rostfri

3 Bult M8 A2

4 Bricka 8.4 x 24 x 2 A2

5 Mutter A2

regel 44 x 120 (tryckimp.)

regel 45 x 220

Pall för trappa 150

Packning till pooltrappa 

Rekommenderad säkerhetsutrutning

Skyddsskläder Skyddsglasögon SkyddsskorSkyddshandskar Hörselskydd

? !

VID FRÅGOR, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

För kontaktinformation till din återförsäljare, 
se www.folkpool.se eller skanna QR-koden nedan.

1 2 3, 4, 5

Medföljande vid leverans
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Förberedelser

Mindre måttavvikelser kan förekomma och stommen måste justeras till trappans faktiska 
mått. 

Se därför till att mäta upp och anteckna trappans mått innan montering påbörjas.

UPPMÄTNING

1. Mät upp och anteckna trappans exakta bredd (A) och höjd (B).

2.  Lägg till 110mm på trappans bredd (A), och 40mm på trappans höjd 
(B), för att få rätt mått för håltagning.

Trappans Mått Mått på håltagning

A =  mm + 110 mm A =  mm

B =  mm + 40mm B =  mm

A 
+110 mm

B
+40 mm

A

B
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Regelverk

1.  Såga upp ett hål i poolväggen enligt uttagna mått.
Kapa och ta bort armering

2. Mät upp bottenregel, denna måttanpassas mot håltagning -5mm
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3.  Innan liggande/stående reglar förankras ska en första gjutning göras. 

  Denna gjutning görs med bruk som blandas på plats, beräknad
åtgång Durapool 32liter per block + fl ytmån.

 åtgång Thermopool 28,7 liter per block + fl ymån

 Fyll betong till ovankant på blocken

4. Reglarna förankras i stommen med fransk träskruv (220 x 10) som förmonteras i   
          reglarna

5.  Montera bottenregeln med de förmonterade skruvarna kant i kant insida poolvägg 
innan betongen brunnit.

Tänk på att denna gjutning inte kan göras senare! 

  Bottenregel 4st träskruv som fördelas 
jämt

  Väggreglar 3st/regel som fördelas jämt
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6.  Stående reglar monteras  5mm in från insida poolvägg då dessa är lösa så skall 
reglarna fi xeras med formvike för att klara en slutgjutning.

5 mm

Innan nästa moment påbörjas skall betongen brinna så regeln ligger 
fi xerad.

Stående reglar måttanpassas så dom livar med ovankant poolvägg, 
exl. snäpinlist
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X

8. Mät tjockleken på trappans nedre fl äns (mått X).
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9.  Efter gjutning monteras stödregel 45x120 för trappans nederkant (fl äns)

 Montera stödreglaget på bottenregeln med indrag motsvarande trappans underkant 
(X) samt 5cm indrag från stående regel på varje sida.

1

A-10 cm

A
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10.  På pooltrappans vertikala sidor monteras medföljande aluminiumvinklar 50x50x5mm.

Vinklarna monteras i liv med innerkant och nedre kant av trappa samt anpassas mot 
trappans överkant fl äns.

3, 4, 5
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 Placera trappan försiktigt på plats och i rätt position.

Skruva därefter fast trappan fl änsar i regelverket.

Var noga med att förborra och försänka håltagningar i trappans nederkant.

Montering

Montera snäpp-in listen
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Bock och krysstag

FÖRBEREDELSER FÖR TILLVERKNING AV BOCK OCH KRYSSTAG

Bock och krysstag tillverkas av impregnerat regelvirke.

1. Säkerställ att underlaget är mycket väl packat.

2. Placera horisontella reglar liggande liggande på jämt och packat underlag.

3. Markera vertikal regel enligt bild A.

4. Kapa verikal regel 5mm ovan markering.

TILLVERKNING AV BOCK OCH KRYSSTAG

1. Tillverka bock enligt principskiss.

A +5 mm

+5 mm

A
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2. Placera och förankra bocken med regelvirke enligt principskiss.

3. Förbind bocken och poolstomme med krysstag enligt principskiss.

Färdigställande

1. Spackla övergång mellan vägg och trappa med Plastic Padding 100.


