
Leveransen:
Niveko är mycket bra på att hålla leveranstider. Kort efter att du skickat 
tillbaka orderbekräftelsen får du ett preliminärt leveransdatum som lite 
senare spikas. Du får datum och klockslag så du enkelt kan boka kranbil. 
Det är viktigt att leveransadressen ni lämnat även finns på en äldre 
model av GPS, så chauffören hittar. Om man bor avsides måste man 
möta transporten på en plats som den kan hitta till. Se till att uppdatera 
era telefonnummer så vi kan nå er om problem uppstår. Niveko ringer då 
oss och vi ringer er. Ja, Afrika ligger faktiskt i Skåne.

Poolen anländer på en trailer som har mycket låg markfrigång, ca 100 
mm. Den går inte att köra på kraftigt ojämna vägar, ängar mm. Är 
underlaget för ojämt måste man lasta av poolen, från trailern, där 
underlaget är jämt. Där måste då också finnas plats att ställa ned poolen 
på poolbotten. Höjden på ekipaget är ca 4.3 meter. Planera en färdväg 
som fungerar så inte problem uppstår vid leverans.

När poolen har anlänt och presenningen tagits av, detta görs av 
chauffören, skall ni göra första kvalitetskontrollen av poolen, medan den 
står kvar på trailern. Upptäcker ni skador måste ni omedelbart ringa oss.

Obs ! Lyftkran ingår inte i poolpriset eller i leveransen utan ordnas 
separat av kunden.

På bilden en Mobilkran. Den behövs bara vid extremt höga eller långa lyft 
och är relativt dyr.

Chauffören demonterar ställningen som håller poolen och monterar 
sedan lyftstropparna i hålen som är avsedda att lyfta poolen i. 

Vi rekommenderar inte att man lyfter av poolen för hand. Det finns risk 
för skador på både pool och person. 

Information till den som skall lyfta poolen: Hålen som lyftstropparna 
skall genom är ca 25 mm. Det behövs alltså fyra smala stroppar. Poolens 
vikt är mellan 800 - 1000 kg beroende på storlek, alltså inget problem för 
nästan vilken maskin som helst. Man bör använda en lyftram eller långa 
stroppar / kedjor vid lyftet. Använder man för korta stroppar riskerar man 
att dra ihop poolens ovankant för mycket. Kroken bör kunna nå ca 7,5 
meter upp i luften och drygt halva poolens längd från maskinen. Om inte 
denna informationen räcker så be maskinisten ringa oss. Kranbil (lastbil 
med kran) eller hjullastare fungerar oftast bra. Vid större lyft kan 
Mobilkran behövas. 



Har man för korta stroppar kan man undvika ihoptryckning av poolens 
ovankanter genom att montera reglar som på bilden. Det är inget ogjort 
arbete utan bör ändå göras innan man börjar fylla poolen med vatten och 
återfylla runt poolen, se vidare nedan.

Färdigmonterat regelverk från fabrik finns som tillval. Se prislista. 

När man lastar av poolen från trailern lyfter man den ca 30 cm. Trailern 
kör sedan undan och poolen sänks ned på marken så den ställer sig på 
poolbotten. Det måste således finnas plats att ställa poolen.

Längre lyft skall inte utföras när poolen hänger i långsidan. Efter att man 
ställt poolen på poolbotten fäster man stropparna i de fyra hålen som är 
avsedda att lyft i, se bild 5. Här är dubbla skott/reglar. Nu kan poolen 
lyftas på ett säkert sätt. På bild 7 transporteras poolen längs en ojämn 
byggväg med en vanlig hjullastare, då underlaget var för ojämt för 
trailern.

Stropparna är här i kortaste laget. De har dock ett regelverk som håller ut 
poolväggarna. Se bild 6. Längre stroppar eller lyftram hade varit bättre.

Det är att föredra att hålet är helt färdigt med isolering på botten när 
leveransen kommer så man kan lyfta poolen på plats direkt. Om det inte 
är färdigt måste det finnas plats där poolen kan placeras i avvaktan på 
att hålet färdigställs. Det blir då kostnader för två lyft. 
Man är ofta beroende av att poolen skall ligga parallellt med ett redan 
befintligt trädäck, stenläggning eller en husvägg. I detta fallet (bilden) 
mäter man från trädäcket direkt eftersom det ligger så nära poolen. Om 
avståndet är flera meter underlättar det att flytta fram mätpunkter så nära 
hålet som möjligt. Placera något att mäta ifrån t.ex. ett rör som spikas 
ned i marken. När poolen sänks på plats mäter man då istället mellan 
rören och poolen.   

Om poolen inte hamnar på millimetern rätt när den sänks ned med 
kranen så kan ett par man lyfta och justera detta för hand. Poolen bör 
dock placeras så exakt som möjligt med kranen. Ett bra hjälpmedel är att 
med märkpenna rita streck på isoleringen lite utanför poolens ytterkanter 
som hjälpmedel. Var uppmärksamma på att inte stöta till isoleringen så 
den flyttar sig när man sätter ned poolen. För att underlätta kan man 
tejpa skarvarna på isoleringen.  

När poolen är placerad på isoleringen skall skyddsplasten på insidan av 
poolen tas bort. Gör nu en ny visuell kontroll av poolen.  Om ni 
upptäcker skador måste ni ringa oss direkt. Niveko är mycket noga med 
sin kvalitetskontroll innan poolen lämnar fabriken och vill veta om skador 
uppstått under transporten. Kontrollera poolens position så den inte 
flyttat sig och fyll sedan ca 30 cm vatten. Det gör att poolen står stadigt 
även om en vägg (jord, sand mm) skulle rasa ned på poolen. Om ni 
använder tankbil (egen brunn) så tänk på att man endast kan fylla en 
tredjedel av poolen till att börja med. Även att man monterat ett 
regelverk, som på bilden, innan man fyller i vattnet. Detta för att 
långsidorna inte skall bukta utåt. Se mer om det under ”Installationen” 
OBS ! Häll inte klor i vattnet. Det gör inget om där bildas alger under 
monteringsarbetet. Algerna försvinner när man chockklorerar innan 
poolen tas i bruk. Man häller aldrig klor direkt i poolen. Risken finns att 
olösta klorpartiklar hamnar på botten och bleker den.


