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Tilläggsmanual för runda pooler med BREDA skenor 
Avser Westminster, Yorkshire samt Concordpooler. 

 
I denna manual finns de avsnitt som är specifika för runda pooler 

med breda skenor och med höjderna 1,22, 132 och 1,37 m. 
I övrigt hänvisas till manual som beskriver montering av ”Rund pool – olika höjder” 

 Sättet att montera en rund swimmingpool är i allt väsentligt likartat. Denna 
beskrivning tar därför endast upp vissa avvikelser som måste observeras. 

 
 

Stick in rälsbitarna i bottenplattorna som bilden visar. 
(Skåran i rälsen skall vara uppåt för att senare kunna ta 
emot poolväggen). 
 
Det skall finnas ett mellanrum mellan rälsbitarna när 
de stuckits in i sin bottenplatta. Bottenplattorna kan 
variera något i utseende beroende på  pool-typ. 
 
 
Om du valt att använda frigolit som underlag behöver du inte använda några cementplattor 
som extra stöd under bottenplattorna. Annars lägger du en sten under varje bottenplatta som 
bilden nedan visar. Cementplattorna vägs in att ligga i nivå med  den övriga sandytan. Sand 
och platta skall allså ligga i plan. 
 

 
 
 
 

Poolväggens start och slut skall sättas mitt i 
en skarv i bottenskenan! 
Bottenplattans utseende kan  
variera något men principen 
är densamma. 
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MONTERING AV TOPPRÄLS, VERTIKALER OCH TOPPLATTOR 
 
Skruva fast med 1.3 cm plåtskruvar i bottenplattans 
flänsar/öron. Metallvertikalens ände med de fyra hålen 
skall vara uppåt. 
Ta en topplatta och för in (sammanfoga) två topprälsar i 
den tills det tar stopp mot ansatsen inne i topplattan. 
Arbetet är exakt detsamma som för bottenrälsens 
montering. Tryck inte hårt. Du kan behöva justera lite 
längre fram i monteringsarbetet. Tryck ner topplattan 
tillsammans med topprälsarna över plastklämlisten (se 
bild). Se till att vertikalen kommer att stå lodrätt när den 
senare sammanskruvas med topplattan och därmed 
förbinder den med bottenplattan. Fortsätt med detta 
arbete runt poolen och se hela tiden till att vertikalerna 
verkligen kommer att stå vertikalt (lodrätt) när arbetet 
har slutförts. När allt ser bra ut spänner Du skruvarna 
uppe och nere utan att överdra. 
Du skall använda de plåtskruvar som betecknas 12 x ½. 
 
 
MONTERING AV TOPPTÄCKLIST 
 
En oval pool har flera olika topplister 
(kontrollera dem noga innan Du monterar) 
Lägg först ut dem löst så att Du förstår hur 
de skall sitta. Se bild och se till att lister 
med varningstext kommer på rätt plats. 
Skruva i topptäcklister löst över topp-
plattorna – provisoriskt (se bild). Fyra skruv 
för varje topplatta – två i varje list. När hela 
poolens omkrets täckts av täcklist justerar 
Du in listerna så att det sitter snyggt i 
förhållande till kantens kontur. När Du är 
nöjd spänner Du skruvarna och beundrar 
Ditt verk – inte värk.  
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När du ser kåporna förstår du genast hur de skall monteras 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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