RenovAction
Exklusiv teknologi för
renovering av bassänger

Ny teknologi istället
för betong

RenovAction är Myrtha Pools patentskyddade och exklusiva teknologi som utvecklats särskilt med tanke på upprustning och renovering av befintliga pooler.
Metoden är baserad på den välkända Myrtha-tekniken som använder sig av ett förtillverkat modulsystem av PVC-laminerade paneler av rostfritt stål och ett stabilt stödverk, allt
konstruerat i förväg med exakt precision.
RenovAction löser alla de problem som ofta uppstår i bassänger av betong, sprutbetong
eller murblock, vilka varit i bruk länge.

Varför renovera?
1. Många befintliga bassänger uppfyller inte dagens hygienkrav och måste därför förändras i enlighet med dem.
2. För att kunna möta kraven på modern design och konstruktion är renovering en perfekt
lösning. Äldre bassänger kan moderniseras med hjälp av olika typer av tillbehör för välbefinnandet och utökas med sektioner för t.ex. hydromassage, vattenlekar eller kanske
installera en ”lazy river”.
3. Ett omodernt filtersystem filtersystem och teknologi för cirkulation behöver uppdateras
från ett skimmersystem till överloppsrännor.
4. Traditionella bassänger av armerad betong, murblock eller sprutbetong kommer så
småningom att få problem i konstruktionen, t.ex. sprickor och därmed läckage, vilket
kräver omfattande underhåll och reparationsarbeten som i sin tur kostar både tid och
pengar.
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Material
RenovAction använder material av mycket hög kvalitet, speciellt avsett för simbassänger.

Rostfritt stål

PVC –tätning

Ytbeklädnad

Den höga kvaliteten på rostfritt stål som används i
Myrtha-bassänger garanterar en mycket lång livslängd
av konstruktionen. Myrtha använder sig bara av för
ändamålet konstruerade komponenter som fogas
samman mekaniskt. Med denna metod behövs
ingen svetsning och därmed undviks risken för ökad
korrosion. Stålet gör att paneler, stöd och andra
komponenter som utgör konstruktionen, blir extremt
starka och motståndskraftiga.

Bassängerna görs fullständigt vattentäta med hjälp
av en unik teknologi som binder samman PVC och
stålpaneler. Ett hårt PVC-membran varmlamineras på
stålet under tillverkningsprocessen, medan ett förstärkt
PVC-membran läggs på bassänggolvet, så att det följer
det underliggande betongskiktet.

För ett slutresultat av högsta klass använder sig
Myrtha-teknologin av ett urval av exklusiva material som
kakel och olika typer av mosaik och sten som matchar
färgerna på PVC. Genom kombinationen av olika
material och färger kan kunden få en bassäng som är
helt enligt egna önskemål.
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Varför RenovAction?
Erfarenhet
och kunskap
Myrtha Pool med mer än 50 års erfarenhet har
under denna tid i genomsnitt installerat 1500
bassänger per år, av vilka ca 300 årligen är
offentliga pooler och ca 50 tävlingsbassänger
med kapacitet att hysa stora internationella
simevent. Myrtha har referenser i över 60
länder världen över. Myrtha Pools har en
avancerad teknisk avdelning som kan överföra
konstruktionsritningar direkt till tillverkning
av poolkomponenter, ett forsknings- och
utvecklingsteam som hela tiden strävar efter
att förbättra företagets ledande teknologi,
installationspersonal som utbildats och tränats
vid företagets Pool Academy, och ett särskilt
företag som är ansvarigt för all förpackning av
samtliga komponenter. Allt detta garanterar att
kunderna får en av marknadens bästa produkter.

Snabb renovering
Att renovera en betongbassäng är
en långdragen process som kräver
mycket förberedelser innan man
kan lägga på nytt material. Sedan
är det långa torktider för både puts
och tätning. RenovAction gör det
möjligt för en snabb installation utan
långvariga förberedelser eller behov
av specialutrustning. Detta gör att
bassängen inte behöver vara stängd
under någon längre tid.
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Minimalt med
ingrepp, ingen
rivning
Att renovera med RenovAction
innebär inga ödeläggande
ingrepp i konstruktionen. Detta
ger besparingar i både tid och
kostnader. Ytorna på befintliga
innerväggar och golv påverkas inte,
det är bara det yttersta lagret som
byts ut.

Förutsägbara
kostnader
RenovAction kan reducera
bassängens renoverings- och
driftskostnader betydligt. Många
gånger blir notan dyr när det
gäller underhåll och drift av
traditionella bassänger. Eftersom
monteringstiden är kort, så är risken
att kostnaderna springer iväg inte
lika stor.

Lång livstid och
omfattande
garantier
En simbassäng som rustats upp
med RenovAction har en närmast
obegränsad livstid tack vare den
inbyggda solida strukturen, den
enastående kvaliteten i materialen
och den avancerade teknologin som
ligger i konstruktionen av panelerna.
Därför kan Myrtha Pool lämna
garantier som är bland de bästa i
världen.

Minimalt underhåll
och enkel
renhållning och
skötsel
I motsats till traditionella bassänger
behöver inte Myrtha-bassänger
ha ett omfattande schema för
underhåll. Den är robust, byggd för
att hålla länge och inte beroende av
dimensionella variationer; en Myrthabassäng kommer inte att spricka
eller börja läcka och inte heller att
påverkas av den aggressiva miljön
som finns i en klor-bassäng.

Lämplig även i
svåra lägen
Tack vare fördelarna som en lätt,
stabil och smidig konstruktion ger,
kan Myrtha-bassänger byggas på
de mest krävande lägen som t.ex.
på toppen av höga byggnader, i
små trånga utrymmen, på mark med
dålig bärkraft eller i områden med
hög grundvattennivå, i zoner med
seismisk aktivitet eller områden med
andra kritiska klimat- eller geologiska
förhållanden.

Miljövänligt
Medan de flesta myndigheter
rekommenderar en minskning av
koldioxidutsläpp, gav Myrtha ACORkonsulter i uppdrag att undersöka
energiåtgång för att bygga en Myrtha
pool. Koldioxidavtrycket är mer än
50% lägre jämfört med en traditionell
pool tillverkad av betong och kakel.
Vad innebär detta? Energibesparingen
med en Myrtha-pool är tillräcklig för
att förse ett hus på 100 m2 med
värme i åtminstone 45 år.
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Installation
Montering av RenovAction är en både enkel och snabb process.

1

Montering av
fästskena
Normalt lämnas bassängens befintliga
ytor orörda. Innan väggpanelerna
monteras, måste fästskenor av rostfritt
stål placeras i rätt läge och monteras på
bassängväggen.
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2

Distanser
Ibland är det sprickor och ojämnheter i
bassängväggarna som ska renoveras.
I sådana fall är det svårt att montera
panelerna exakt. RenovAction har löst
detta problem genom att distanser gjorda
av ett skummaterial med hög densitet
monteras mellan fästskenorna. Distanserna
gör att det blir hög precision i installationen.
De limmas fast mellan betongen och
väggen och anpassas exakt till väggytan.

3

4

Montering av
väggpaneler

Installation av
överloppsränna

Panelplåtar skjuts därefter in i
fästskenorna. Installationen påbörjas
från hörnen och här används

Överloppsrännan monteras på en
förankringsplatta av rostfritt stål som är fäst
i den befintliga betongen. Överloppsrännan
är tillverkad av Myrtha rostfritt stål och kan
nivåjusteras och även installeras med en
tvärgående lutande vinkel.

specialtillverkade hörnpaneler.

5

6

Tätning av
konstruktionen:
väggpaneler

Tätning av
konstruktionen skarvarna

När hela konstruktionen är monterad,
görs den helt vattentät med hjälp av en
kombination av halvstyva PVC-profiler
och Myrthas eget specialtätningsmedel
som läggs i alla fogar.

Förstärkt PVC-tejp svetsas på skarvarna
till överloppsrännan för att ytterligare
förstärka tätningen.

7

Golvbeläggning
med förstärkt PVCmembran

8

Ytbeklädnad

Då bassängen är helt tätad, kan ytan
kläs med kakelplattor. Att sätta fast
keramiska plattor på en Myrtha-panel av
Golvet är klätt med ett specialtillverkat
rostfritt stål är både lättare och säkrare
förstärkt PVC-membran som svetsas
samman i sömmarna. Väggpanelerna och än på en betongyta, eftersom det inte
golvet svetsas först samman, sedan läggs finns någon möjlighet för vatten att
en hörnprofil över och svetsas fast både till tränga in under plattan.
golvet och väggen.
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Individuella
lösningar

Överloppsränna alternativ A
När projektet kräver, kan den nya
överloppsrännan placeras så, att den
delvis flyttas bort från den befintliga
bassängkanten, vilket skapar en
fördjupning, där Myrtha-rännan kan
placeras. Denna lösning kräver inga
nivåändringar i golvet.

Överloppsränna alternativ B
Alternativt kan Myrtha-rännan placeras
direkt på bassängkanten utan att den
existerande betongkonstruktionen
förstörs. I detta fall är det nödvändigt
att höja bassängkanten bakom rännan
genom att göra ett steg bakom den nya
Myrtha RenovAction-rännan. Detta gör
att bassängen blir lite djupare och det blir
lättare att göra en omfattande renovering
av vattencirkulationssystemet, då det blir
plats att montera rör och nödvändiga
installationer för botteninlopp. Med denna
lösning blir det inte nödvändigt att gräva
ut för att komma åt de gamla rören.
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Cirkulationsystemet
Nya rör läggs i en 20 cm djup bädd med grus,
som sedan täcks med ett tunt lager betong. Allt
täcks sedan med ett PVC-membran för att det ska
bli absolut vattentätt. Denna konstruktion medger
en betydligt bättre cirkulation av vattnet då man
går från ett föråldrat system med endast ett fåtal
botteninlopp.

SoftWalk-matta
av skummaterial

Regulator
I bland är det inte möjligt att avlägsna de
befintliga betongrännorna. Då erbjuder
RenovAction en lösning med Regulator,
en justerbar stålprofil. Regulator är
fastsatt vid den befintliga betongväggen
och medger justering i förhållande
till nya överloppsnivån. Ett förstärkt
membran svetsas sedan fast på profilen
och förbinds med den gamla rännan, för
att ytan ska bli absolut vattentät. Denna
speciallösning är kostnadseffektiv då
arbetet inte är lika omfattande som en
standard- RenovAction.

Fönster och
glasväggar

Trappor och
inbyggda steg

I tävlingsbassänger som är utrustade
med undervattensfönster och
glasväggar, erbjuder RenovActionteknologin möjligheten att behålla
denna utrustning även efter renovering
av bassängen. I sådana fall monteras
RenovAction-panelerna in i de
ursprungliga öppningarna i väggen.
Inspektionsfönster och glasväggar
monteras in i panelerna med ett
specialtillverkat flänssystem.

RenovAction garanterar maximal
flexibilitet i förhållande till de krav som
kan finnas när det gäller trappor och
inbyggda steg. Beträffande inbyggda
lejdare byggs de in i en RenovActionpanel med ett minimidjup för stegen, i
övrigt helt lik de andra panelerna.

SoftWalk® Matta
Den specialtillverkade SoftWalk-mattan
består av ett mjukt skummaterial som sätts
fast permanent direkt på golvet under PVCmembranet. Materialet ändrar inte form eller
tappar sin elasticitet. I kombination med ett
halksäkert PVC-membran är det en idealisk
lösning för att få en säker bassäng. SoftWalk
är ett bra val för bassänger som är avsedda
för aktiviteter i t.ex. grunda bassänger,
plaskbassänger med vattenlekar och
bassänger med ”strand”.
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Variationer och olika
typer av ytbeklädnad
RenovAction har utvecklats med målsättningen att kunna
erbjuda en bassäng som ska renoveras, samma möjligheter,
när det gäller design och funktion som en ny bassäng.
De flesta ytbeklädnader och tillbehör kan användas i alla
bassänger oavsett form.

Skimmer
Den traditionella skimmervarianten (sidoutlopp) innebär
att vattennivån ligger under
golvnivån. Den har en
keramisk avslutning, vilket
dels ger ett dekorativt intryck
av den synliga delen och
dels underlättar rengöring.
Skimmer är en idealisk lösning
för offentliga pooler av mindre
storlek.

Överloppsränna
Classic

Myrthas klassiska
överloppsränna är en idealisk
lösning för alla typer av
bassänger och garanterar en
utmärkt vattenavrinning, trots
något reducerade mått. Rännan
är nersänkt i golvet, för att
intrycket ska bli mer enhetligt.
Högst upp finns ett enkelt men
smart PVC-galler.
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Överloppsränna

Classic Competition
Modell Classic är idealisk för
tävlingsbassänger, eftersom
kantlisten av PVC går i ett med
väggpanelen, antingen runt
hela bassängen eller bara längs
kortsidorna. Denna tekniska
lösning är mest lämplig när
det gäller renovering av äldre
bassänger där det man vill ha
möjlighet att kunna arrangera
internationella tävlingar. Både
Classic och Classic Competition
finns i många olika utföranden.

Överloppsränna
Ceramic 1

För offentliga bad som
huvudsakligen används för träning,
är Myrtha Ceramic 1 den metod,
som är vanligast och mest omtyckt.
På golvet närmast panelväggen
ligger en kakelplatta med nedsänkt
fingergrepp, vilket innebär att
överloppsrännan är lite förskjuten
bort från bassängväggen. Detta gör
att de vågor som simmaren gör, inte
påverkar simmarens fart lika mycket.

Överloppsränna
Ceramic 2

Här ligger två kakelplattor närmast
panelväggen, vilket förflyttar
överloppsrännan ytterligare en
bit bort. Härigenom absorberas
vågorna som uppstår vid träning
och tävling maximalt. Detta är
den mest lämpliga lösningen för
tävlingsbassänger.
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Infinity kant
Ceramic 1

Överloppsränna
Structural

Myrtha Structural är en teknik
för överlopprännor som
kännetecknas av en keramisk
platta som fungerar som en
delkomponent till väggpanelen
och överloppsrännan och bildar
den övre kanten av rännan.
Denna lösning garanterar
perfekt avrinning, samtidigt som
det ser elegant ut och passar
alla typer av fritidsbassänger
oavsett form.

”Försvinnande kant” Ceramic 1
finns med en kantprofil som ger
ett oändlighetsperspektiv. Detta är
en idealisk lösning på platser med
kullar och oregelbunden topografi.
Vanligtvis väljer man denna lösning,
när ena sidan av bassängen ligger
under vattennivån. Vattnet som
rinner över, ger en kaskadeffekt
i överloppsrännan. Denna
konstruktion ger ett elegant
intryck och passar särskilt bra för
hotellpooler (leisure pools).

Dold överloppsränna
Dold överloppsränna är Myrthas senaste alternativ till ett
vanligt standard-plastgaller. Särskilda kantelement, som
är specialtillverkade för pooler, är fastsatta vid rännan och
sörjer för perfekt avrinning. Samtidigt ger denna lösning
ett elegant intryck, då det finns många olika slags material
att välja mellan, t.ex. marmor, sten och kakel, alla med
gemensamma nämnaren ändamålsenlighet och lång
livslängd.
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Infinity kant
Structural

Denna variant är en utveckling av
“försvinnande kant” Ceramic 1.
Kakelplattor läggs på toppen av
väggpanelen, så att det bildas en
svag lutning och vattnet därmed
åstadkommer en kaskad-effekt i
överloppsrännan.

Sarg
För att tillmötesgå kraven från
FINA för tävlingsbassänger
utan överloppsrännor runt om
behövs en sarg, som är 30
cm ovanför vattenytan. Myrtha
tillhandahåller en sarg, som
både är estetiskt tilltalande och
lätt att hålla ren.

Kombinerade tekniska
lösningar
Alla de ovan nämnda tekniska varianterna
kan kombineras. Exempelvis kan en
tävlingsbassäng ha en sarg med olika
varianter av överloppsrännor eller offentliga
pooler kan kombinera skimmer-varianter
med Infinity kanter. Myrtha Pool har ett
specialutbildat tekniskt team, som hela tiden
söker hitta de bästa lösningarna för kunden
utifrån önskemål och omständigheter.
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Speciallösningar
och tillbehör

En exakt installation är absolut nödvändig när man bygger en tävlingsbassäng. Det är
skälet till att RenovAction har valts av simförbund och organisationskommittéer världen
över, när de har de stått i begrepp att arrangera sina viktigaste mästerskapstävlingar, t.ex.
OS i London. RenovAction har utvecklats för att kunna möta FINA:s krav på tävlingsbassänger när det gäller säkerhet och kvalitet.

16 | RenovAction

Bulkhead
Myrtha Bulkhead används för att begränsa
olika delar av bassängen och kan enkelt
förflyttas längs spår på bassängkanten
enligt en patenterad förflyttningsmekanism,
antingen mekanisk eller motordriven.
Fästen för startpallar är inkluderade och
andra tillval som fotsteg, handtag och
infästningar för simlinor finns också att
köpa till.

Startpallar
Myrthas startpallar för tävling är officiellt
godkända av FINA och används nu
vid alla internationella tävlingar. De är
anpassade för att kunna användas med
en Omega- topp och kompatibla med de
flesta tidtagningssystem. De användes
vid OS 2012 samt vid de amerikanska
uttagningstävlingarna till OS.

Air Safety Cushion
Höj- och sänkbart
bassänggolv

Det reglerbara mellangolvet gör att en
och samma bassäng kan användas för
flera olika aktiviteter.

Virtual Trainer
(Virtuell tränare)
LED-markeringar på bassängbotten
används i träningssyfte för att simmaren
ska kunna reglera sin hastighet enligt
förinställda träningsprogram. Systemet
kan manövreras trådlöst.

En luftkammare som producerar
en blandning av vatten och luft, är
placerad på botten av bassängen under
svikten. Luftkudden som bildas, gör att
simhopparen kan träna på höga höjder
och farliga hopp utan att riskera att
skada sig vid nedslaget.

Waterpolo Visual
System (Visuellt
system för
vattenpolo)

Avtagbar sarg
Enligt FINA-regler ska tävlingsbassänger
ha en sarg som är 30 cm över vattennivån
på bägge kortsidor. Med Myrtha
Removable Headwalls kan bassängen ha
överloppsrännor runt om. En annan fördel
är att här kan tidtagningsplattor (touch
pads), startpallar och infästningar för
simlinor monteras.

Ban- och
målmarkeringar
Keramiska ban- och målmarkeringar
finns som tillval.

LED-markeringar på botten av
bassängen gör det enklare för
idrottsmännen, domarna och åskådarna
att följa vattenpolo-matchen. Systemet
är godkänt av FINA.
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REFERENSER
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Steg

1

Steg

Ying Tung Natatorium var i stort behov av upprustning inför OS i Beijing. Simhallen som
nu skulle vara huvudarena, var nästan 20 år gammal och visade tecken på slitage.
Under årens lopp hade sprickor och läckage i bassängen blivit ett allvarligt problem,
som innebar att anläggningen låg långt under den standard som arrangemanget krävde. Att helt byta ut bassängen skulle emellertid bli både dyrt och tidskrävande. RenovAction skulle inte innebära några ingrepp i konstruktionen samtidigt som det skulle
bli en besparing av tid och pengar. Endast några månader efter att man satt igång med
renoveringen, var bassängen klar att invigas i september 2007 och Beijing kunde stå
som värd för vattenpolo och modern femkamp under OS 2008.

Steg

Beijing 2008, OS

4

5

Steg

Steg

2

3

Steg

Steg

6

7
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Uppvärmningsbassäng med
8 banor
∙ 50 x 21 x 2-3 m

Centret har stått som värd för många framstående internationella tävlingar, exempelvis FINA VM 2008. Anläggningen
med bl.a. en Myrtha-pool för vattenpolo, är i absolut världsklass.

∙ Keramiska överloppsrännor utmed
långsidorna

2007 bestämde ledningen för centret sig för att använda RenovAction för att rusta upp den befintliga anläggningen inför
VM. Som grund för beslutet var en jämförande undersökning
mellan en betongbassäng och en Myrtha-pool som redan
fanns i Challenge Stadium. Den visade att underhållskostnaderna var mycket lägre för en Myrtha-bassäng än en traditionell betongbassäng. Myrtha-bassängen från 1996 hade
inte orsakat några kostnader alls för underhåll förrän 2003,
och då var de endast ringa. Det omvända förhållandet visade
den traditionlla inomhusbassängen, som redan efter nio år
behövde en totalrenovering med bl.a. ny kakelsättning och
omfattande tätningsarbeten. Arbetet med RenovAction inleddes i september 2007 och varje bassäng tog bara några
veckor att färdigställa.

∙ Bassängutrustning: Infällda trappsteg, 4 set
med inbyggda steg, startpallar, ban- och
målmarkeringar av kakel

∙ Kakelsatta huvudväggar för tävlingsbassäng
på kortsidorna

Tävlingsbassäng med 10
banor
∙ 51 x 25 x 2 m. Ursprungligen 50 m.
Modifierad och förlängd för att kunna
rymma en rörlig bulkheasd.. För att
anpassa bulkheaden måste man riva
en av kortsidorna och ersätta den med
Myrtha-paneler.
∙ Keramiska överloppsrännor på tre sidor
∙ Keramisk huvudvägg på ena kortsidan
∙ Bassängutrustning: Rörlig bulkhead, 8 set
med inbyggda trappsteg, startpallar, banoch målmarkeringar av kakel
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1

Steg

Aquatic Center,
Perth

Steg

Challenge Stadium,

1

Steg

Steg

Steg

2
3
4

Steg

Steg

Steg

2
3
4
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Sydney

Birrong Swim Center är en populär simanläggning i Sydney. Deras 50-m utomhusbassäng
genomgick en fullständig renovering 2007 med hjälp av RenovAction-teknologin. Detta
var en kakelklädd betongbassäng som varit ur bruk under en längre tid eftersom
den varit i så dåligt skick. För att åter få bassängen i fullgott skick använde man sig
av en kombination av RenovAction och Myrtha-teknologi. Bredden på bassängen
reducerades för att man skulle få plats med en handikapp-ramp. Dessutom blev det
med denna lösning enkelt att montera in ett Strahlenturbulenz circulationssystem med
tillhörande belysningssystem.

Steg

Birrong Swim Center,

1

Simbassängen är 50 x 21 x 3 m med keramiska överloppsgaller utmed långsidorna
och keramiska huvudväggar för tävlingsbruk på kortsidorna. 5 inbyggda trappsteg,
handikapp-ramp och markeringslinjer i kakel på botten.

Installationen av Myrtha-komponenter startade på den sidan där handikapp-rampen
skulle vara. Hela denna sida är byggd enligt Myrtha-teknologin och är anpassad i enlighet
med bredden på rampen. Efter att ramen har installerats, har panelerna satts fast i
väggen. Därefter är det dags att få överloppsrännorna på plats. RenovAction-paneler
sätts fast direkt på de andra tre bassängväggarna. Mellan RenovAction-panelerna och
betongväggen monteras spacers (lister av skummaterial) vertikalt för bästa precision i
installationen. Slutligen täcks botten med golvmembran och banmarkeringar i kakel.
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Centre Nautique
Le Kremlin-Bicetre,
Frankrike

1

Steg

Anläggningen i Kremlin-Bicetre byggdes redan i mitten på 60-talet och efter att ha varit
i bruk i mer än 30 år, var den föråldrad och nedsliten. Nya regler och hårdare krav på
hygien och säkerhet medförde att det var nödvändigt att renovera och förnya simcentret.
Renoveringen av bassängen påbörjades några månader innan centret återinvigdes i
november 2008. Bassängen, som renoverades med RenovAction, är 50 x 20 m med ett
djup som varierar mellan 0,8 m och 4,20 m i hoppdelen. Den är utrustad med en rörlig
bulkhead som är förankrad i väggen.
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REFERENSER

Italien

25-m inomhusbassängen i Saronno i norra Italien renoverades på tre månader.
Bassängen liksom hela anläggningen har genomgått en fullständig upprustning, där
målsättningen har varit att skapa ett funktionellt och trevligt center med miljövänliga och
energibesparande lösningar. Arbetet på den befintliga bassängen startade med att man
minskade djupet från 4 m (med enorm energiförbrukning) till 1.30 - 1.80 m. Den fick
också fler banor, från 6 till 8. Slutligen utrustades poolen med bassängtäckning, som
hindrar värmeläckage och vattenavdunstning, medan den omgivande miljön skyddas
mot fuktskador orsakade av avdunstning.
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CASE HISTORIES

Italien

Avsikten med projektet har varit att skapa en anläggning
som kan användas för många olika aktiviteter som
träning, tävling och rekreation (både inomhus och
utomhus). Myrtha Pools har rustat upp två bassänger i
centret:
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50x21m
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Dessutom har Myrtha Pools byggt två nya Myrthabassänger i centret. En inomhusbassäng 19 x 8.50 m
avsedd för många olika aktiviteter och en utomhus
rekreationsbassäng 30 x 26 m.

Steg

• En 50 x 21 m utomhusbassäng med olympiska mått,
vilken utrustats med en permanent överbyggnad som
gör det möjligt att även vintertid arrangera tävlingar på
internationell nivå. Bassängen har även utrustats med
flyttbara huvudväggar samt startpallar.

• 25 m inomhusbassäng som även den utrustats med
flyttbara huvudväggar samt startpallar.
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Trecate Community Pool
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CASE HISTORIES
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Efter några år i drift var de två förstärkta betongpoolerna
på JW Marriott Hotel i Seoul skadade och krävde en
större renovering.
Poolerna läckte eftersom sprickorna i kaklet gjorde att
vatten läckte in bakom plattorna.
Även pelarna vid poolen saknade skydd mot väta vilket
gjorde problemet än större.
Båda poolerna har nu renoverats med RenovAction
tekniken med en speciell ”Ceramic 3” överloppsränna.
Huvudpoolen (24 x 12,3 x 0,60 – 1,30 m) innefattar 4
infällda trappsteg och är försedd med SoftWalk-matta på
bottnen, linmarkering i mosaik och och simlinor.
Barnpoolen (20 x 3,70 x 0,60 - 1,30 m) har renoverats
utifrån dess ursprungsdesign. Poolens golv har två olika
djup där en stor undervattenstrappa skiljer barndelen
från den något djupare delen. (Leisure area)
Både golv och trappsteg har utrustats med SoftWalkmatta och väggmonterad hydromassage har monterats
in i den del av poolen som är tänkt för avkoppling.

1

2

Huvudpool

Huvudpool

Steg

Seoul,
Sydkorea
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JW Marriott Hotel
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Via Solferino, 27
46043 Castiglione d/Stiviere (MN), Italia
P. O. Box 7
Tel. + 39 0376 94261
Fax + 39 0376 631482
info@myrthapools.com
www.myrthapools.com

Box 73, 296 21 ÅHUS, Sweden
Tel. +46 (0)44–287100
www.malmsten.com

