Din Pool- och Spaleverantör i Mälardalen
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”Kunnig personal, bra service och hög kvalité på poolprodukten
avgjorde att vi valde Stenings som leverantör till vår pooldröm.
Vi är supernöjda med resultatet.”
louise 1735, Houzz.se
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Tänk

att få kasta sig ner i en egen pool eller lugnt
ta ett morgondopp. Eller varför inte bara
ligga vid poolside och sola tillsammans
med dina vänner. Hos oss du kan välja på flera olika former och
material, som passar ditt hus och dina behov bäst.
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Bilder uppifrån från vänster:
Overflow Advance
Apollo steps
Milano steps
Steps full wide
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Våra pooler
Vi har pooler i alla storlekar och prisklasser.
Vi rekommenderar dock våra kunder att investera i en kvalitetspool från Niveko.
En nivekopool passar till alla typer av hus och finns i flera olika former och med
omgivande material i både trä och sten.

Skimmer STD med rundade hörn.

NIVEKO Endless.

NIVEKO Whisper with steps full width.

NIVEKO Overflow whisper med beach.

NIVEKO Exclusive Advance.

NIVEKO Pool med lamellöverdrag i poolen.

NIVEKO TILLVAL: Milano steps with beach.

Enligt era önskemål
En nivekopool byggs efter era
önskemål eller i ett antal standard
utföranden, alla kan ha antingen
bräddavlopp eller ”overflow”.
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Varför inte titta på combovarianten
i utförande med ”overflow”, vilket
innebär att vattnet ligger i samma
nivå som omgivande ytor. Allt kom
mer förinstallerat.
Vi fixerar väggarna med betong. Det
innebär att man får en betongpool
med ett ytskikt i homogent material,
oslagbart ur hållfasthetssynpunkt!
Vi kan dessutom leverera lamell
överdrag förinstallerat och dolt i
poolen.
Ytterligare sortiment
hittar du på www.stenings.se
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Belastningsvärden
Snö 450 N/m2
Vind 28 m/s

Våra pooltak
Pooltak är effektivt mot nedfallande smuts och väldigt bra mot värmeförluster då
det samtidigt fungerar som ett ”växthus”. Badsäsongen förlängs både på våren
och hösten med pooltak. Vissa pooltak fungerar även bra som vintertäckning.
Det är dessutom ett väldigt bra skydd för barn och djur.

Stella Comfort, Gullberg & Jansson.

Måttbeställt pooltak, Vista, Gullberg & Jansson.

Pooltak 860 Elegance, ihopskjutet.

Emporia, Gullberg & Jansson.

Extra säkert pooltak

Varje sektion kan fixeras med hjälp av en
låsmodul, som enkelt kan låsas med hjälp
av en nyckel.

Rundade profiler

Aluminiumprofilerna har rundade kanter,
som ger en fin och modern design. Extra
starka förstärkta 40 x 55 mm profiler.

Lättrullande pooltak

Pooltaken är konstruerade för att enkelt
kunna hanteras av en person.

Flexibelt glas av polykarbonat

Storlekar

Plexiglaset innesluts av gummilister på
båda sidor på grund av värmeutvidgning
och flexibilitet. Tjocklek: 4 mm.

Namn

Yttre mått (m)

Inre mått (m)

Elegance 650*

4,14 x 6,58 x 0,85

3,72 x 6,5

14 mm hög skena. Ytan är rillad, vilket gör det
lättare att gå på med blöta fötter.

Elegance 750*

4,53 x 7,58 x 0,85

3,97 x 7,5

Elegance 860*

4,78 x 8,68 x 0,85

4,22 x 8,6

Dörr

Elegance 960*

4,78 x 9,68 x 0,85

4,22 x 9,6

Elegance 1060*

5,17 x 10,68 x 0,90

4,47 x 10,6

Skenor 14 mm, extra platt

Sidodörr på höger eller vänster sida av
den största sektionen med nyckellås och
handtag.

*Dessa pooltak har nyckellås, sidodörr och comfortskenor
+ 3 meter extra skena.

Leverans och emballage

Allt är försiktigt packat i en trälåda
omringat av PVC-folie.
Lådan innehåller också monterings
verktyg såsom popnitstång och borr samt
monteringsanvisningar.
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Comfortskena. Pooltaket rullar lätt på comfortskenan.
Endast 12 mm hög.
Pooltak 860 Elegance.
En pool vi installerat i
Flaxviken, Åkersberga.
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Vi svarar på dina frågor!
Lasse och Tobbe Stening

FAQ

Det tar cirka 1-4 veckor att installera en pool.

15 vanliga frågor om pool och pooltak
1 | Var är det bäst att placera en
pool?
– De flesta väljer att placera poolen i
närhet till uteplats och i ett läge med
många soltimmar. Även markförhållanden med till exempel slänter,
etage och möjligheten att schakta
spelar roll vid placeringen av pool.
2 | Vad finns det för olika typer av
pooler?
– Man kan dela in pooler i markpool
och ovanmarkpool.
En markpool grävs ner helt eller
delvis. Den konstruktionen ska ha
styrkan att klara av marktryck om
man behöver tömma poolen.
Ovanmarkspoolen placeras som
det låter ovan mark och måste ha
en konstruktion som klarar vattentrycket från poolen.

4 | Vad kan en pool kosta?
– Det beror på vilken kvalitetsnivå
man väljer. Räkna med från 30 000
kr för en billig ovanmarkpool och
från 100 000 kronor och uppåt för en
markpool.
5 | Vad kostar det att installera en
pool?
– Det beror på vilken typ och konstruktion man väljer och hur lång tid
installationen tar. De fabriksbyggda
poolerna går snabbast att anlägga.
6 | Hur lång tid tar det att installera en pool?
– Det tar cirka 1-4 veckor att installera en pool.

7 | Är det någon skillnad på utomhus- och inomhuspool?
– Förutom att den ena ligger inom3 | Vilka olika typer av material kan hus och den andra utomhus skiljer
man bygga pool av?
sig även konstruktionen åt.
– Man kan använda betong, plåt, trä,
En utomhuspool måste klara en
polypropenplast, glasfiber med mera. del av lasterna från byggnaden.
Vid användning av polypropenmaNär det gäller inomhuspool gjuterial är tätskikt integrerat i stomter man oftast en betongplatta runt
men. Hela konstruktionen byggs av
installationen.
samma material.
När man bygger en inomhuspool
Glasfiberpoolen har också ett tät- måste man även tänka på ventilatioskikt i stommen, men är uppbyggd i
nen i rummet, så man inte får proflera olika skikt.
blem med fukt och kondens.
Trä, plåt och andra material måste
man klä med en så kallad poolliner av 8 | Vilken temperatur bör det vara i
pvc-duk. Linern har olika begränspoolvattnet?
ningar i förhållande till värme i vatt- – Det beror givetvis på vilken temnet samt PH värdet. En liner är också peratur man vill bada i. En vanlig
mycket känsligare än övriga altertemperatur är mellan 25-30 grader.
nativ.
Om man vill sätta keramik i poolen måste man platsgjuta en pool i
betong,
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9 | Hur ofta måste man byta vatten?
– Det finns inget som säger att man
måste byta vatten i en pool.
Har man ett sanfilter installerat
försvinner en del vatten vid varje
backspolning, som då måste ersättas
med nytt.
Det kan också uppstå situationer
när man behöver byta ut en del vatten
till exempel vid klorblockering eller
att man av andra skäl inte får ordning på vattenkvalitén.
10 | Hur tömmer man sin pool?
– Via bottenavlopp om sådant finns
installerat, annars med en dränkbar
pump.
Det gäller att vara försiktig när man
tömmer en pool, så att inte marktrycket påverkar poolens väggar.
För att inte plattor ska lossna från
väggarna ska en kakel- eller mosaikpool alltid tömmas långsamt.
11 | Hur håller man rent en pool?
– Vattnet cirkulerar via ett reningsverk med sandfilterbädd. Rengöring
ska ske med en frekvens beroende på
hur mycket man badar i poolen. Ett
riktvärde är att allt vatten ska passera filtret fyra gånger per dygn.
För att desinficera poolvattnet från
bakterier använder man förslagsvis klor. Klor kan tillsättas antingen
manuellt eller med doseringsutrustning. Ett bra komplement till
reningen är en UV-C lampa.
Skräp som hamnar på botten tar
man upp med håv eller bottensug,
som kopplas till poolens reningsverk.
Det har blivit allt vanligare för den
bekväma poolägaren med en automatisk poolrobot som gör rent.

Niveko Overflow Advance.

12 | Är det viktigt hur man badar i
en pool ?
– Det är viktigt att vara ren innan
man badar och att använda rena badkläder.

Niveko Top level.

15 | Vilka olika sorters
pooltäckningar finns det?
– Det finns en hel del olika alternativ att välja på:
• Pooltak är effektivt mot nedfallande smuts och väldigt bra mot
13 | Vad är viktigt att tänka på innan
värmeförluster då det samtidigt
man installerar sin pool ?
fungerar som ett ”växthus”.
– Man bör tänka på placering av
Badsäsongen förlängs både på
reningsverket. Det ska vara lätt att
våren och hösten med pooltak.
ha koll på utrustningen och att sköta
Vissa pooltak fungerar även bra
den. Det är också bra att placera teksom vintertäckning. Det är ett
nikutrymmet så att man inte störs av
väldigt bra skydd för barn och
pumpar med mera.
djur.
En viktig del i poolinstallationen
är hur man har tänkt sig att täcka
• Lamelltäckning är luftfyllda
poolen.
lameller som flyter på ytan.
Lamellerna förvaras upprullade
14 | Varför pooltäckning?
när poolen är avtäckt, antingen
– Den största värmeförlusten går
på en rullanordning på poolens
uppåt och täcker man inte poolen vid
ena kortsida eller dold i poolens
kallt väder eller på natten försvinner
gavelvägg. Det är en mycket elemycket värme.
gant och exklusiv lösning. Den
Tänk på! Det ska finnas plats runt en
fungerar till viss del även som
pool för en bra och säker pooltäckning.
säkerhetstäckning.

•

Ribbcover är en duktäckning
som vilar på poolens sarg/sidor.
Duken hålls upp av aluminiumstänger. Det är en manuell
täckning som spänns fast på
kortsidorna och bildar ett luftutrymme mellan ytan och duken.
Ribbcover fungerar väldigt bra
som säkerhetstäckning.

•

Solfolie/flytduk är en typ av bubbelplast som flyter på vattenytan
och rullas upp på en ställning.
Den är enkel att sköta och håller
värmen bra. Men den är inget
säkerhetsöverdrag.

•

Automatiserade duktäckningar
är ett alternativ som löper i skenor efter poolens långsidor.
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Njut

av bad året runt i ett eget spa. Låt dig
masseras av jetstrålar eller ligg lugnt
och stilla och titta på omgivingen eller
stjärnorna på natten. Det är lika passande för din viktiga
egentid som för trevligt umgänge med vännerna.
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Våra spabad
Vi är stolta över att kunna erbjuda den svenska marknaden amerikanska
välbyggda spa. Premiumspa för dig som endast vill ha det bästa!

De bästa komponenterna
på marknaden

Alps spa INNSBRUCK XLS

Alps spa CIARA XLS

Alps spa K2 XLS

Dimensioner: 208 x 166 x 84 cm
Vikt tom: 268 kg
Hydroterapi jets: 54 st
Antal personer: 2–3

Dimensioner: 208 x 197 x 89 cm
Vikt tom: 330 kg
Hydroterapi jets: 64 st
Antal personer: 5

Dimensioner: 228 x 228 x 94 cm
Vikt tom: 409 kg
Hydroterapi jets: 109 st
Antal personer: 8

De amerikanska spabaden är uppbyggda
av de bästa komponenterna på marknaden.
När ett spa från Alps eller Maax tillverkas
utgår de ifrån pulverlackad galvaniserat
stål och en botten av plast. Våra billigare
spabad har träram.

För dig som
vill ha det bästa!

Våra spabad:
• är välisolerade för att klara det kalla
nordiska klimatet.
• har Balboa styrsystem inkluderat.
• har alltid rostfria jets.
• har naturligtvis ett isolerande thermolock
som ingår.

Leveranstid

Leveranstid är cirka två veckor om det
valda spabadet finns i det europeiska
lagret. Annars tillverkas det på beställning
inom cirka 6–8 veckor.

Garantier

Vi har upp till 10 års garanti på alla våra
spabad.
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MAXX spa 461

MAXX spa 471

MAXX spa 581

Dimensioner: 198 x 198 x 89 cm
Vikt tom: 270 kg
Hydroterapi jets: 42 st
Antal personer: 4

Dimensioner: 224 x 224 x 89 cm
Vikt tom: 329 kg
Hydroterapi jets: 59 st
Antal personer:6

Dimensioner: 233 x 233 x 89 cm
Vikt tom: 407 kg
Hydroterapi jets: 51 st
Antal personer: 6

CALIFORNIA COOPERAGE
spa 103

CALIFORNIA COOPERAGE
spa 370

CALIFORNIA COOPERAGE
spa 381

Dimensioner: 206 x 89 cm
Vikt tom: 260 kg
Hydroterapi jets: 16 st
Antal personer: 5

Dimensioner: 210 x 210 x 89 cm
Vikt tom: 349 kg
Hydroterapi jets: 41 st
Antal personer: 7

Dimensioner: 231 x 231 x 97 cm
Vikt tom: 389 kg
Hydroterapi jets: 45 st
Antal personer: 6

Ytterligare sortiment
hittar du på www.stenings.se
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”När ett spa
från Alps eller
Maax tillverkas
utgår man ifrån
pulverlackad
galvaniserat stål
och en botten av
plast.”
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Vi svarar på dina frågor!

FAQ

Lasse och Tobbe Stening

17 Vanliga frågor om spabad

1 | Hur många kan man sitta i ett
spa?
– Man väljer ofta storlek efter hur
många badande det ska vara till. Ett
”fullsize”-spa som i regel är cirka 2,35
x 2,35 meter rymmer 6–7 badande
medan ett som är cirka 2,0 x 2,0
meter rymmer 5–6 personer och så
vidare.
Ta alltid som regel att provsitta i
spabadet innan köp.

5 | Hur ofta ska man byta vattnet?
– Man bör byta vattnet efter 90 dagar
vid normal badfrekvens, som är 2–3
ggr/vecka.

12 | Hur håller man ett spa rent?
– Vattnet cirkulerar genom två
patronfilter som sitter i ett bräddavlopp för att ta bort partiklar i vattnet.
Sedan tillförs också ozon i vattnet
6 | Vad kostar installation av ett spa? som är bakteriedödande. I kombina– El-installationen för att koppla
tion med detta så väljer man om man
in strömmen brukar kosta cirka
vill desinficera med brom, klor eller
3 000–5 000 kr. Därutöver tillkommer aktivt syre.
transportkostnad för cirka 3 000 kr.
Det vanligaste är att använda
bromtabletter som tillförs vattnet vid
7 | Hur lång tid tar det att installera bad – någon gång i veckan.
ett spa?
2 | Vad kostar ett spa?
– Priserna på spa varierar kraftigt på – Räkna med att en installation tar
13 | Är det viktigt hur man badar?
ungefär en dag.
marknaden och man kan ofta säga
– Ja det är viktigare än många tror.
att ”du får det du betalar för”. Det
En bra disciplin med duschning
som avgör är tillverkningskostnader, 8 | Vilken temperatur ska det vara i innan spabad kan vara en avgörande
ingående material och detaljer såsom vattnet?
skillnad på att alltid ha fräscht vatten
– Det vanliga är att man sätter tempumpar, styrsystem etc.
i badet.
peraturen efter sitt behov. Men en
Ett vanligt prisspann är från
Likaså kan smink, tvättmedelstemperatur på 38°C är den vanligaste. rester i badkläder med mera påverka
80 000–170 000 kr för ett bra spa.
Spabadet värmer vattnet med en 3,0 vattenkvalitén.
kw el-värmare.
3 | Vad kostar det att driva ett spa?
– Driftkostnad för ett spa är ett ofta
14 | Kan man hälla skumbad i ett
förekommande argument vid köp av 9 | Kan man gräva ner ett spa?
spa?
– Ett spa ska helst inte grävas ner då – Nej, det är inte att rekommendera.
spabad där säljare tävlar om vilket
det kan orsaka att vatten ställer sig
spa som är det mest fördelaktiga ur
Om det inträffar är det vattenbyte
runt det samt att det måste gå att
driftsynpunkt.
som gäller för att få bort det.
Vi har mätt upp ett av våra instal- komma in i spabadet för service etc.
lerade spabad och kan konstatera att Däremot kan man bygga in det i till
15 | Hur rengör man ett spa?
det hade ett energibehov av 13–17 kwh exempel ett trallgolv.
– När man byter vatten i ett spa är
per dygn beroende på årsmedeltemdet bra om man tillsätter ett rengö10 | Hur tömmer man ett spa?
peraturen.
ringsmedel för rörsystemet och byter
– Det finns en urtappningsplugg i
filter. Det finns i regel också behov
nedre hörnet, som man kan använda. av att rengöra karet invändigt från
4 | Var kan man ställa ett spa?
Men det bästa är att använda en
– Nästan var som helst, men det
eventuella avlagringar. Medel finns i
dränkbar pump, eftersom det i regel fackhandeln för respektive åtgärd.
viktigaste är att ytan har tillräcklig
går mycket fortare.
bärighet för ett spa. Räkna med att
Varannan vecka bör spafiltren
ett spa som är fullt med vatten och
bytas och rengöras. Då är det bra att
11 | Är det någon skillnad på ett
människor väger cirka 2 500 kg.
ha ett par rengjorda att byta med. De
Ett spa bör ställas på en avjämnad utomhus- och inomhusspa?
smutsiga filtrena sätts i filterclea– Ja det är väsentliga skillnader i fråga nervätska och spolas rena inför nästa
yta på styrofoamisolering.
om isolering, handhavande etc. Ett
byte.
utomhusspa står alltid fyllt med uppvärmt vatten. Medan ett inomhusspa
oftast fylls upp från gång till gång.
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16 | Vad är viktigt att tänka på innan
man installerar sitt spa?
– En god idé är att bestämma vilken plats man vill ha spabadet på
och fundera på hur det ska brukas.
Vid installation ska spabadet kunna
tas till platsen med kran eller helst
enbart på en släpkärra. Det kommer i
regel på högkant. Tänk på att ett välbyggt spa väger närmare 400 kg.
Elinstallationen är också en viktig
sak att tänka på. Det bästa är att rådfråga en elektriker innan köpbeslutet tas.
17 | Vad är viktigt att tänka på när
man har sitt spa installerat?
– Man bör kontrollera att spabadet
fungerar. Helst dagligen och framför
allt den kalla perioden, eftersom man
ofta inte märker om en säkring går.
Om det går för många dagar i stark
kyla och badet blir strömlöst kan det
resultera i frysskador
En gång i veckan bör man även
kontrollera vattnets värden med ett
testset för att eventuellt justera till
exempel PH-värdet. Det är också
viktigt att kontrollera att det medföljande isolerande locket ligger på
spabadet och helst är låst när det inte
används. Detta för att undvika barnolycksfall och att inte spalocket blåser av vid eventuella stormbyar.

Vattnet cirkulerar
genom två
patronfilter
som sitter i ett
bräddavlopp
för att ta bort
partiklar i vattnet.
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”Vi utför totalentreprenad och
finns med i hela processen från
rådgivning, första spadtaget,
första badet och service långt
efter installation.”

Följ oss på Facebook och Instagram.
Se 16 recensioner om oss av våra
kunder på Houzz.se

Från vänster: Lasse och Tobbe Stening.
Se recension från houzz.se nedan:
Thomas Kraft

Stenings – totalleverans
med kvalitet i hela Sverige

G

år du i tankar på att installera en egen pool eller ett spa?
Vill du anlita någon med erfarenhet som tar hand om allt
från första spadtaget till färdig anläggning och service
långt efter installation?

Vi driver och äger sedan 1987 Stenings med säte i Strängnäs. När
du anlitar oss tar vi hand om totalentreprenaden, vilket innebär att
vi gör hela förarbetet och installerar i hela Sverige, både åt företag
och privatpersoner.
Tack vare vårt kontaktnät kan vi ansvara för allt från ritningar,
byggadministration, kvalitetskontroll till själva byggnationen med
alla dess moment och underleverantörer.
Dessutom har vi ett av Sveriges största produktsortiment när det
gäller kvalitetspooler och -spa.
Vår målsättning är att tillhandahålla dig som kund de produkter
och tjänster som motsvarar de krav du ställer, att arbetet utförs
rätt och till rätt pris.

Relation: Kund
Projektdatum: mars 2015
Projektpris: 300 000–600 000 SEK

www.stenings.se

Vi anlitade Stenings Swimmingpool & Spa
för att bygga vår pool under våren 2015
(med badpremiär i början av juni). Vi hade
utvärderat flertalet leverantörer men Lasse
och Tobbe var utan tvekan de som gav
oss störst förtroende. Visst, projektet hade
säkerligen kunnat göras billigare med
annan leverantör, men med facit i hand så
är vi extremt nöjda med slutresultatet.
Vi blev rekommenderade en pp-pool från
Niveko - vilket också gav oss möjligheten
att anpassa den exakt efter våra behov.
Har man ingen tidigare erfarenhet av att
bygga pool och/eller vill ha en leverantör
med gedigen kunskap och som sätter
stort värde på att hålla såväl budget
som tidplan, i kombination med en
kompromisslös personlig service, så är
Stenings ett självklart val.
Tack!
Fam Kraft/Olofsson
Nacka

Välkommen till oss!

Tobbe Stening 			

Lasse Stening
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2492 Grafisk design och produktion: EttOrd, Strängnäs 2016
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Kvalitet | Design | Stort sortiment

Zabergsvägen 2, 645 91 Strängnäs
Tel: 0152-701 62, mejl: info@stenings.se

www.stenings.se

BESÖK OSS I VÅR
BUTIK I STRÄNGNÄS
OCH PÅ VÅR HEMSIDA!

Vägbeskrivning: På E20 mellan Strängnäs och Eskilstuna tar ni av på avfart 135. Cirka 100 meter in mot Härad hittar ni oss, Välkomna!

