Ar – 4,0 m x 2,6 m

Pris: 99 000 kr
inkl. moms

Fakta
Längd: 		
Bredd: 		
Djup: 			
Baddjup: 		

4,00 m
2,60 m
1,15 m
1,10 m

Vattenvolym:
Vikt: 			
Material: 		
Färg:			

11 960 l
Ca 200 kg
Glasfiber (vinylester)
Vit/Blå/Grå

Ar
Ar är den första poolformen vi skapade. Dess form och storlek är baserad på önskemål från våra kunder. Namnet Ar är hämtat från platsen Ar på Gotland. En underbar plats som Johnny Nyström hämtar
sin inspiration från och där han och hans familj ofta fikar och umgås. Tänk er att ha en pool som inte är
för stor, men där man kan sitta i vattnet och njuta av något läskande och titta på sina barn som badar.
Johnnys barn älskar att klättra och balansera på murar och staket. Vad passar då inte bättre än två
bänkar i poolen där barnen kan springa och leka i vattnet. Detta skapar även en bra säkerhet för alla
som inte kan simma.
Historien om Poolen Ar kan göras hur lång som helst då vi sålt denna pool i över 10 år. Tidigare under
namnet JN Pool, innan namnändringen till Gutepool.
Poolen Ar passar perfekt till den mindre trädgården eller för er som bor i radhus.
Poolen har inbyggda sittplatser längs sidorna – dels för att vuxna ska kunna sitta
skönt, dels för att barnen ska ha något roligt att hoppa från eller vila på efter allt
plaskande. Ar blev snabbt populär bland barnfamiljer och är det än idag.
Alla våra glasfiberpooler är handtillverkade i vinylester och vi monterar lampa,
skimmer och inlopp i vår fabrik. Så, när poolen levereras till er återstår endast
montering av sandfilter och pump. Vi hjälper er så klart med monteringen om så
önskas. Allt som behövs för att koppla poolen medföljer i våra poolpaket, inklusive
enkla instruktioner för hur poolen ska kopplas.
I våra poolpaket ingår komplett pool, alla montagedetaljer, samt rening med
cirkulationspump och filtrering. Önskar man köpa till värmepump för uppvärmning,
städpaket, poolrobot eller kemipaket erbjuder vi så klart även detta.

www.gutepool.se

Alla våra pooler
går att få
självbärande mot
extra kostnad.

