Nya generationens badtunna
Poltecs Terrasspool är ett hygieniskt och smart alternativ till den gamla trätunnan.
Den är en kombination av ett SPA-bad och en trätunna. En utomhuspool i
miniformat, men till ett lägre pris.
Snabb uppvärmning
Badtunnan värms med en fristående vedeldad kamin eller elvärmare på upp till
6kW. En fristående värmekälla maximerar badutrymmet och förorenar inte
badvattnet. Badet kan även värmas via andra värmekällor, t.ex. solfångare eller
värmeväxlare.
Lock
Badtunnan levereras med ett stabilt lock i samma material som tunnan. Locket har
en funktionell design som förkortar uppvärmningstiden och borgar för en trygg,
säker och ren badmiljö.
Enkel att äga
TerrassPoolen kan med fördel skötas som en ”stor” pool. Med sandfilterrening och
poolkemikalier behöver vattnet inte bytas och poolen står alltid redo att användas.
Svensktillverkad
Vår svensktillverkade badtunna passar alla årstider. Den är gjuten i hygienisk och
lättskött polyetenplast. Plasten är miljövänlig och återvinningsbar.
Bekväm
De ingjutna sittbänkarna i badtunnan innebär att du kan njuta av ett väl tilltaget
baddjup utan att öka vattenvolymen. Det ger dessutom kortare uppvärmningstid
och lägre energiförbrukning.
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Vikt: Tunna 55kg, Lock 15kg
Vattenvolym: 1500 liter

Flexibel
TerrassPoolen är lätt att anpassa till era önskemål. Färg, belysning, vedeldning, elvärmare, filterrening eller självcirkulation.
Reningsverk
Då vårt sandfiltersystem används kan kaminen placeras upp till 10 meter från
badtunnan. Cirkulationspumpen till reningsverket pumpar då runt vattnet mellan
kamin och tunna.
Uppvärmning
Med vedeldad kamin är uppvärmningstiden (från 6 grader till 38 grader) ca. 2,5-3,5
timmar. Med 6Kw elvärmare är uppvärmningstiden ca 12 timmar. Den fristående
vedeldade kaminen har ett stort vedmagasin som ger en brinntid på upp till 2
timmar.
Badtunna & tillbehör
Byggram, träsidor, belysning mm finns som tillbehör.
Se alla tillbehör på www. poltec.se
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Träsidor som tillval

Poltec AB Allan Jonssons väg 15 922 31 VINDELN
Tel. 0933-15 00 15 www.poltec.se info@poltec.se

Frontmatad kamin
Data:
Värmeväxlande area
Effekt
Material
Vikt
Max vedlängd
Volym vedmagasin
Skorsten & regnhatt

1,25 m3
ca 25kW
Borstat Rostfritt stål
45 kg
50 cm
65 L
Blankpolerat rostfritt stål
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