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när hösten kommer är det dags  
att Vinterstänga aV poolen

Viktigt att tänka på:

•	 Vattentemperaturen	ska	helst	vara	10	°C	eller	lägre.

•	 All	utrustning	såsom	filter,	pump,	solpaneler,	bräddavlopp,	värmare,	slangar,		
rör	m.m.	ska	vara	tömda	på	vatten.

•	 Om	du	har	en	Jet-stream	ska	poolen	tömmas	till	under	den.	Om	poolen	är	
nedgrävd	ska	den	även	stöttas	med	reglar	(gäller	rektangulär	och	oval	pool).

•	 Har	du	ovanmark	pool	så	ska	den	tömmas	till	under	lampan.

•	 Poolen	behöver	behandlas	med	kemikalier	inför	vintern.	Chockklorera	inte	när		
temperaturen	är	under	10	°C,	använd	då	istället	vinterkonserveringsmedel.

•	 Poolen	bör	täckas.

•	 Pump	samt	annan	elektronisk	utrustning	bör	förvaras	inomhus.

•	 På	nästa	sida	hittar	du	enkla	instruktioner	om	hur	du	bäst	går	till	väga	vid	en		
vinterstängning	samt	vilka	produkter	som	finns	att	köpa.

Att	täcka	sin	pool	för	vintern	är	viktigt,	täckplåtar	är	det	säkraste	alternativet.	PoolKungens	vinterplåtar	är	
galvaniserade	för	bästa	hållbarhet	och	klarar	som	lägst	snölastzon	2.

Vid leverans krävs det att minst en person
hjälper till att lasta av plåtarna från lastbilen. 

Lossningshjälp erfordras alternativt pristillägg för kranbil

täckplåtar

Samtliga vintertäckplåtar finns att beställa hos PoolKungen AB

3	x	6	m	 	 7.350	kr

3,5	x	7,5	m	 10.500	kr

4	x	8	m	 	 13.000	kr

5	x	10	m	 	 20.250	kr

6	x	12	m	 	 27.300	kr

Rektangulär pool

3,5	x	5,4	m	 8.400	kr

4,2	x	6,5	m	 9.200	kr

5	x	7,7	m	 	 15.900	kr

6	x	9,2	m		 22.200	kr

Åttaformad pool

3	x	5,7	m		 7.350	kr

3	x	7	m	 	 9.200	kr

3,5	x	6,2	m	 9.450	kr

3,5	x	7,5	m	 10.500 kr

4,2	x	8,2	m	 14.450	kr

4,2	x	9,5	m	 17.100	kr

5	x	9	m	 	 17.350	kr

5	x	10,3	m	 20.250	kr

6	x	11,3	m	 27.300	kr

6	x	12,6	m	 29.050	kr

Oval pool

3	m	 	 4.600	kr

3,5	m	 	 6.300	kr

4,2	m	 	 9.200	kr

4,5	m	 	 9.200	kr

5	m	 	 11.550	kr

6	m	 	 15.400	kr

Rund pool

Frakt tillkommer med 2.950 kr på plåtar upp till 4 m längd. Frakt inkl. kranlossning tillkommer med 5.950 kr på plåtar över 4 m längd.
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På	vintern	när	poolen	inte	används	ska	den	”vinterstängas”	och	täckas.	Detta	för	att	minimera	risken	för	t	ex	frys-	
skador	på	poolutrustningen.	Vinterstängningen	görs	innan	det	blir	så	kallt	att	vattnet	fryser.	Poolkungen	rekommend-
erar	att	värmen	stängs	av	så	att	temperaturen	i	poolvattnet	sjunker	till	under	10	°C,	detta	för	att	minimera	tillväxten	av	
alger	och	bakterier	under	vintern.

Börja	med	att	städa	poolen	ordenligt.	Eventuell	trappa	ska	rengöras,	väggarna	borstas	och	poolbotten	dammsugas.	
Justera	pH-värdet.	Chockklorera	vid	behov	och	låt	verka	tills	vattnet	ser	bra	ut	(chockklorera	inte	när	temperaturen	är	
under	10	°C.	Använd	då	vinterkonserveringsmedel	istället).	Häll	därefter	i	vinterkonservering	enligt	anvisning	på	för-
packningen	och	låt	verka	i	ca	12	timmar.	Rengör	eventuell	smuts	vid	vattenlinjen	med	linerrengöring	som	sista	åtgärd	
när	vattennivån	i	poolen	är	sänkt.	Se	info	om	detta	nedan.

Poolen	ska	delvis	tömmas	på	vatten.	Sänk	vattennivån	till	ca	5	cm	under	inloppen,	har	du	ovan	mark	pool	ska		
vattennivån	sänkas	till	under	lampan.	Om	ni	har	Jet-stream	ska	vattennivån	sänkas	till	under	denna	och	om	poolen	är	
nedgrävd	ska	poolens	väggar	ska	stöttas	med	reglar	(gäller	rektangulär	och	oval	pool).	Jet-streamen	kopplas	isär	och	
töms	på	vatten.	Se	till	att	inget	vatten	kan	komma	in	under	vintern	och	orsaka	frysskador.

Ta	bort	skimmerklaffen	och	silkorgen	från	bräddavloppet.	Plugga	utloppshålet	med	en	vinterplugg	och	fyll	därefter	
bräddavloppet	med	frigolit	eller	halvfylld	pet-flaska,	för	att	förhindra	frysskador.

Vinterstängning

BräddaVlopp

Har ni pool monterad ovan mark så skall vattennivån sänkas till precis under lampnivå.

Se till att all el till poolen är avslagen under vintern så att inga belysningar tänds av misstag, 

detta kan leda till att hela belysningsarmaturen smälter.

Samtliga	ledningar	ska	tömmas	på	vatten,	vilket	med	fördel	görs	med	hjälp	av	en	våtdammsugare	eller	kompressor.	
Skruva	isär	ventilerna	för	att	komma	åt	att	tömma	ledningarna.	Lämna	sedan	alla	ventiler	isärskruvade	hela	vintern.

Töm	sandfiltret	på	vatten	genom	att	öppna	bottenpluggen.	För	att	vattnet	ska	rinna	ut	behöver	du	även	öppna	luft-
skruven	som	sitter	vid	manometern	på	toppen	av	filtret.	Låt	vattnet	rinna	ut	och	lämna	pluggen	öppen	hela	vintern.	
Vrid	centralventilen	till	vinterläge,	om	detta	läge	inte	finns,	sätt	den	mellan	två	fasta	lägen.

ledningar

sandfilter
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Cirkulationspumpen	ska	även	den	tömmas	på	vatten.	Skruva	bort	bottenpluggen	som	sitter	i	framkant	under	
pumpens	silkorg.	Lossa	sedan	på	plastlocket	och	låt	vattnet	rinna	ut.	Bottenpluggen	och	locket	ska	vara		
demonterade	hela	vintern.	

Under	plastlocket	sitter	det	en	svart	o-ring,	denna	kan	med	fördel	tas	bort	och	tvättas	rent	med	ljummet	vatten	och	
lite	tvål.	Smörj	därefter	in	o-ringen	med	armaturfett,	det	går	även	utmärkt	att	smörja	den	med	ett	vanligt	vaselin.	

Oavsett	om	ni	har	en	el-värmare,	värmeväxlare,	luftvärmepump,	UV-C,	Nature	2,	saltklorinator,	autodosutrustning		
med	mera	så	ska	dessa	tömmas	på	vatten	för	att	förhindra	frysning.	De	ska	tömmas	även	om	de	är	placerade	frost-
fritt	för	att	minska	risken	för	korrosionsskador.	Se	respektive	manual	för	korrekt	instruktion.

Om	ni	har	solfångare	ska	även	dessa	tömmas.	Ta	bort	den	ändplugg	som	sitter	i	nedkant	på	en	av	panelerna.	Lossa	
sedan	in-	och	utgående	rör	och	demontera	avluftningen.	Låt	vattnet	rinna	ut	och	låt	pluggarna	och	rören	vara	demon-
terade	hela	vintern.	Om	unionskopplingar	finns	på	rören	från	solfångarna	(oftast	monterade	på	husväggen)	så	ska	de	
skruvas	isär	och	rören	tömmas.

Samla ihop samtliga lösa delar som monteras isär vid vinterstängningen. Förvara dem 
på en frostfri och säker plats under hela vintern så att ingenting saknas vid våröppningen.

pump

Värmare och öVrig utrustning

Kom ihåg att lägga tillbaka o-ringen så den inte saknas till våren. 
Om det finns möjlighet att förvara hela pumpen frostfritt är detta givetvis en fördel.

Royal	standardtäckning	med	stroppar	tas	bort	och	förvaras	inomhus	under	vintern.	Royal	i	skenor	ska	förvaras	i		

upprullat	tillstånd	under	vintern.	

Den	automatiska	pooltäckningen	Solo	(ovanmark	med	lameller)	förvaras	i	upprullat	läge	under	vintern.	Svep	gärna		

om	rullen	med	en	presenning	för	att	förhindra	att	löv	och	annan	smuts	lägger	sig	bland	lamellerna.	Det	kan	i	värsta		

fall	missfärga	lamellerna.

Den	automatiska	pooltäckningen	Aqua	(nersänkt	i	vattnet	med	lameller)	ska	vara	utkörd	och	täcka	poolen	under		

vintern.	Den	ska	dock	ej	vara	säkrad	med	låsningen	på	kortsidan.

pooltäckning

Oavsett vilket av dessa överdrag ni har ska poolen täckas med sedvanlig vintertäckning. 
RoyalTec kan användas som vintertäckning se separat manual för detta.
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Om	lampan	sitter	kvar	kan	den	gå	sönder	vid	isbildning.	Vill	man	vara	på	den	säkra	sidan	så	kan	man	sänka	ner		
lampan	på	botten	av	poolen	i	en	påse	med	en	sten,	alternativt	ta	upp	och	lägga	den	på	poolkanten.	

Om	du	har	en	stege	ska	denna	demonteras,	ses	över	och	torkas	av.	
Eventuella	rostprickar	ska	tas	bort	med	Autosol.	

PoolKungen	rekommenderar	att	poolen	täcks	med	kraftiga	plåtar	under	vintern	vilket	är	det	säkraste	och	mest	håll-
bara	alternativet.	Det	är	även	den	enda	täckning	som	håller	för	vilt.	Lägg	plåtarna	på	reglar	för	att	skona	ev.	poolsarg.	
Skruva	gärna	fast	plåtarna	i	reglarna	med	farmarskruv.	Reglarna	bör	vara	olika	höga	för	att	ev	smältvatten	eller	regn	
ska	rinna	av.	Som	alternativ	vintertäckning	kan	en	kraftig	presenning	användas	och	täcka	poolen.	Denna	ska	då	vila	
på	vattenytan	så	att	den	fryser	fast	i	poolvattnet	under	vintern.	Andra	poolöverdrag	ska	inte	användas	på	vintern.

poolBelysning

stege

Vintertäckning

Kom ihåg att slå av säkringen till poolbelysningen så att ingen tänder denna av misstag under vintern.

Förvara stegen torrt.

Använd en helvit plastpåse om ni sänker lampan till botten, färgade påsar samt tryck 
på påsar kan färga av sig på linern. 

OBS! Bryt strömmen annars kan lampan gå sönder

samtliga tillBehör för VinterförVaring aV din pool finns att köpa hos poolkungen aB

Vinterplugg	till	inlopp	 	 	 100	kr

Vinterplugg	till	inlopp	Luxus	 	 150	kr

Vinterplugg	till	bräddavlopp	 	 200	kr

Chockklor	3	kg	 	 	 	 480 kr

Vinterkonservering	3	L	 	 	 480	kr

PH-höj	5	kg	 	 	 	 300	kr

PH-sänk	3	kg	 	 	 	 200	kr

Linertvätt	 	 	 	 250	kr

Polyestersvamp			 	 	 150	kr

OBS! Fraktavgift tillkommer.



Alternativ 1 är bra 

Alternativ 2 är bättre 

Alternativ 3 är bäst!

På vintern när vattnet i poolen fryser kan din pool expandera pga av trycket. För att minska risken för  

skador rekommenderar vi att du använder dig av tomma och förslutna PET-flaskor eller plastdunkar.

Du	sänker	helt	enkelt	ner	PET-flaskorna/plastdunkarna	i	poolen	förankrade	med	en	tyngd,	exempelvis	en	sten.		
När	sedan	is	bildas	på	vattenytan	så	pressar	isen	ihop	flaskorna/dunkarna	istället	för	att	pressa	sig		
ut	mot	poolkanterna.
	
OBS!	Tänk	på	att	inte	använda	en	tyngd	som	kan	missfärga	linern	(t	ex	en	påse	med	reklamtryck	på)	eller	
riskerar	annan	skada	(t	ex	vassa	kanter).	

Du	kan	välja	tre	olika	alternativ	att	placera	flaskorna/dunkarna	på.	Se	nedan.	Har	du	några	frågor,	tveka	inte		
på	att	höra	av	dig	till	oss!

Du väljer själv det som passar 

dig och din pool bäst!

321

Tips för dig med pool ovan mark!

Tel: 020-91 98 00    E-post: info@poolkungen.se


