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Vattenvana
ger trygghet
Malmsten AB grundades 1974 av Tommy och
Margareta Malmsten. Företaget har specialiserat sig på produkter som har anknytning till
bad, vatten och simning. Med rötterna i tävlingssimning och lång erfarenhet av simhallsutrustning vet vi en hel del om vad som krävs
för att skapa en attraktiv och väl fungerande
simanläggning.
Vårt sortiment täcker i stort sett allt som
behövs för nybyggnad, renovering och drift av
en simhall. Det du inte hittar i denna katalog
finns troligtvis i någon av våra specialkataloger,
annars så ordnar vi det till dig. Vi arbetar efter
vår ledstjärna Simhallar i världsklass - vi skapar
en trygg och hållbar badmiljö för lärande, välbefinnande och tävling.
Vi tror på en långsiktig relation både med
kunder och leverantörer. Vår målsättning är
att erbjuda dig bästa service oavsett om du
väljer standardprodukter eller unika designlösningar i specialtillverkning – allt till konkurrenskraftiga priser.
Träningsutrustning och flytleksaker produceras
vid vår fabrik i Åhus, vattenrutschbanor inom
vårt dotterföretag Hydrosport i Gävle, annat
låter vi tillverka enligt egen design eller köper
in från ledande tillverkare. Huvudkontoret
finns i Åhus.
Se oss som din rådgivare i simhallsfrågor.
Vi gör gärna kundanpassade lösningar och har
stor erfarenhet av hur en simhall kan bli mer
attraktiv och lönsam.
Malmsten AB är ett världsomspännande
företag med huvudkontor i Åhus och ägs
och drivs av familjen Malmsten.
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Världens mest kopierade ...
Anledningen är enkel. Malmsten Swedish
Goggles har under lång tid varit det självklara
valet för en majoritet av världens elitsimmare.
Grunden till den vinnande designen finns i företagets rötter. Vi har levt och verkat med elitsimmare i snart femtio år och vet att varje detalj är
betydelsefull i kampen om hundradelarna.
Därför har Malmsten Swedish Goggles ständigt
utvecklats och förfinats för att alltid vara elitsimmarens hjälp till medaljplats. Eftersom du
själv monterar Malmsten Swedish Goggles, blir
passformen perfekt.
Se till att du får originalet!

Swedish Goggles

Röd Classic
Blå Classic
Blå Anti-fog
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Gul Classic
Klar Classic
Klar Anti-fog

Grön Classic
Rök Classic
Rök Anti-fog

Silver Metallic

Gold Metallic

Blue Oil Metallic

Jewel collection
I de nya serien - hittar du sex härliga färger
med spegelglas alla döpta efter ädelstenar.
Jewel collection är anti-fog behandlade och
har dessutom ett UV-skydd.
Spinel - rosa
Citrine - gul
Tourmaline - grön
Amethyst - lila
Sapphire - blå
Diamond - klar

1750001
Reservkit Swedish Googles		 12st/fp

FINA
UV-skydd
godkända

Anti-fog

Varianter

Färg linser

Spegelglas

Reserv
gummiband

Reservdelar
1750001

Förp.
stl

Ja

Ja

Nej

Röd, gul,
grön, blå,
klar, rök

Röd, gul, blå,
klar, rök

Nej

Nej

Ja

60 st/fp

Classic
Anti-fog

Ja

Ja

Ja

Blå, klar, rök

Blå, klar, rök

Nej

Nej

Ja

20 st/fp

1710025 Metallic

Ja

Ja

Ja

Guld, silver,
oily

Rök

Guld,
silver, oily

Nej

Ja

20 st/fp

Ja

Ja

Ja

Rosa, gul,
grön Lila, blå,
klar

Rosa, gul, grön,
Lila, blå, klar

Lätt
silver på
samtliga

Ingår

Ja

12 st/fp

1710021 Classic
1710023

1710027

Jewel
collection
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Det sa bara
”Clique”
Varför har ingen tänkt på en så enkel justering
tidigare? Clique är simglasögonen som gör livet
lättare! Med hjälp av Quick Snap-spännet
justerar du dina Clique sekundsnabbt.
Simglasögonen finns i fem läckra färger med
okrossbara linser i polykarbonat inramade av
följsam och elastisk silikon i högsta kvalitet.
UV-filter och Anti-fog.
Clique är avsedda för vuxna men passar
även juniorer.

1710002
Ruby Red
Sapphire Blue
Granite Gray
Amber Orange
Crystal Clear

24 st/fp
24 st/fp
24 st/fp
24 st/fp
24 st/fp
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Training
Goggles, ”TG”

Training Goggles

Training Goggles ”TG” är vår mest sålda
modell. Simglasögonen är idealiska vid
lek, träning och motionssimning och är
mycket prisvärda. Linserna är tillverkade
i polykarbonat, vilket gör dem okrossbara.
Neoprenlister runt ögonen. Eftersom både
näsbryggan och det breda gummibandet är
justerbara passar TG både barn och vuxna.
”TG” finns i sex olika färger.

1710009
Gul
Röd
Grön
Blå
Klar
Rök

50 st/fp
50 st/fp
50 st/fp
50 st/fp
50 st/fp
50 st/fp

Optiska
simglasögon
Anpassningsbara optiska linser som kan kombineras enligt behov och önskemål. Våra optiska
linser med styrka är för simmare som är närsynta. Säljs styckevis och monteras ihop med det
Optiska Monteringskitet (säljs separat). UV filter.
Anti-fog behandlade.
Tänk på att vattnet bryter, vi rekommendera
därför den lägre styrkan.
1710008 Optiska linser, styrka:
–2,0
–2,5
–3,0
–3,5
–4,0
–4,5
–5,0
–5,5
–6,0
1710007 Monteringskit
Optiska linser-Monteringskit till våra Optiska
linser. En förpackning innehåller ett silikonband
och tre näsbryggor i olika storlekar för
bra passform.
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Framtidens
simglasögon
Guppy, roliga ”gogglar” i glada färger som de
yngsta badgästerna älskar. De är tillverkade
i silikon med linser av polykarbonat. UV-filter.
Bonus är det fina fodralet, som är perfekt att
förvara hårspännen, gummiband, mynt eller
andra småsaker i, när Guppy sitter på näsan.

1710003
Guppy Royal
Guppy Lime
Guppy Rosa
Guppy Silver
Guppy Purple
Guppy Orange

10 st/fp
10 st/fp
10 st/fp
10 st/fp
10 st/fp
10 st/fp
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Guppy, har ett Quick-snap-spänne som
gör det enkelt och smidigt att snabbt
justera storleken på glasögonen.
Samma omtyckta snäppe har vi även
på Esox och Marlin.

Esox
Juniorsimglasögon. Linserna är tillverkade
av polykarbonat ett material som är mycket
motståndskraftigt mot slag och repor.
Dessutom skyddar linserna mot skadliga
UV-strålar. Förbättrad teknik för anti-fog
behandling. Quick-snap-spänne gör det
enkelt att ställa in längden på gummibanden.

1710012
Svart/Rök		
10 st/fp
Rosa/Klar		
10 st/fp
Svart/Klar		
10 st/fp
Blå/Blå		
10 st/fp
Silver/Klar		
10 st/fp
Silver/Rök		
10 st/fp

Marlin

Samma glasögon som ovan men i vuxenstorlek
1710013
Svart/Amber
Svart/Rök
Svart/Klar
Vit/Rök

10 st/fp
10 st/fp
10 st/fp
10 st/fp
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Aktiv i bassängen
Simhallen – en plats för lek, träning och motion. Förhoppningen är att alla ska erbjudas samma
möjligheter och förutsättningar att bada, lära sig simma, motionera och träna. Nästan alla
mår bra i vatten, skadorna är få, elementet passar alla åldrar. Den lilla babyn trivs och rör sig
obehindrat i bassängen, små barn älskar att plaska och skvätta vatten på varandra, förskolebarnen lär sig simma, äldre, både barn och vuxna, dyker, hoppar och motionerar, människor
med funktionsnedsättningar kan träna. Alla ska kunna röra sig och träna på sina egna villkor,
känna glädje och må bra.

Baby
Alltsedan slutet på 70-talet har det i Sverige funnits aktiviteter i organiserad form för små
barn. Från början handlade det mer om en mysstund med mamma/pappa där olika övningar
skulle få babyn att må bra och känna sig trygg i vattnet.
Idag är Babysim oftast en mer strukturerad verksamhet, där målsättningen är att det lilla
barnet ska lära sig simma eller åtminstone kunna ta sig till bassängkanten, om olyckan skulle
vara framme. På de flesta orter i landet finns olika typer av organiserad verksamhet för barn
från tre månader och uppåt under olika benämningar och med olika inriktning, t.ex. Babysim,
Minisim, Plask- och Lek, Simlekis.

Kul i bassängen
Målsättningen är att även det lilla barnet ska uppleva badstunden som spännande och lustfylld.
Att tryggt flyta omkring i en simring i det varma vattnet, att dyka ner under ytan och fånga
färgglada fiskar eller att försöka greppa bollar i härliga färger upplever de flesta små barn
som en rolig lek. Lekglädje bidrar till ökad vattenvana.

Klättra, hoppa och skratta
Malmsten Flytleksaker tål tuffa tag och förvandlar bassängen till ett riktigt badparadis. Vi har
små och stora vattenrutschbanor för små och stora barn, uppblåsbara flottar och ringar och
fantasifulla skapelser som kan byggas ihop till spännande hinderbanor eller användas separat.
Tänk att få leka ”herre på täppan”, ”följa John” eller varför inte skeppsbrott här. På köpet
utvecklas barnens motorik och balans och bidrar till ökad vattenvana.

Pool Toys
Malmsten Flytleksaker skapar en spännande och lekfull miljö för de yngsta badgästerna.
Glada färger och tuff design gör att barnen älskar att klänga och balansera på de fantasifulla
skapelserna. Våra flytleksaker tillverkas i egen regi i vår produktionsenhet i Åhus.

Water Aerobics
Att träna i vatten är en motionsform som tilltalar de flesta, vältränade såväl som otränade.
Även bra som rehab-träning. Man jobbar efter egen förmåga med vattnet som ett naturligt
motstånd. Träningen är effektiv och skonsam mot kroppen samtidigt som den förbättrar
kondition, muskler och rörlighet.
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Baby
Malmsten AB har ambitionen att arbeta på ett ansvarsfullt sätt både socialt och miljömässigt.

Simblöjbyxor ”Little Swimmers” för engångsbruk.
Storpack med 8 förpackningar
1411002
XSmall, 3-8 kg 12 st/fp (gul, 2-3 år)
Small, 7-15 kg 12 st/fp (grön, 3-4 år)
Medium, 12-18 kg 11 st/fp (orange, 5-6 år)

Våra Plop Stop t.ex. är tillverkade i Kina och för att kunna välja en
leverantör som står upp för våra krav, har vi tagit hjälp av Business
Sweden, en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden, som
ägs av Staten och Näringslivet. Utifrån de krav vi har ställt på företaget angående Code of conduct, arbetsvillkor, miljöaspekter, certifieringar, erfarenhet etc
har vi slutligen enats om lämplig leverantör som besökts flera gånger av både oss och representant för Business Sweden.
Därför kan du känna dig trygg med Plop Stop, simblöjbyxan av hög kvalitet som är tillverkad
under bra förhållanden.
Plop Stop, våra egna simblöjbyxor, är bekväma
och sköna för baby att ha på sig. De är lätta att
ta av och på barnet tack vare tryckknappar
i sidan. Ytterlagret består av ett mjukt tyg i
stretchkvalitet och skyddslagret är gjort av
laminerad polyester. Resåren runt midja och ben
är mjuk och smidig. Plop Stop finns i olika mönster
i storlekarna S, M, L, XL och SL
1411001
Small 6-8 kg
Medium 7-10 kg
Large 9-12 kg
XLarge 11-14 kg
SLarge >13 kg

Anemone

Friends

Flowers

Safari

Lady Bug

Flex pink**

Ocean

Flex black**

**Modell med dragsko istället för tryckknappar eftersom vissa babysimgrupper förordar det. Båda modellerna är likvärdiga.

Skötbord Thyra. Praktiskt och hygieniskt skötbord i Microlen. Mjukt och skönt för barnet
samtidigt som det känns skonsamt mot
mammas och pappas knän. Liggunderlaget är
försett med en säkerhetskant vilket gör att
babyn inte riskerar att rulla av.
1412001

Ny, praktisk förpackning där kunden lätt kan se
mönstret på simblöjbyxan. Förpackningen sparar
plats och ökar möjligheten till merförsäljning i
simhallen genom en snygg exponering.
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Spegel Baby Bug
1410002
Liten 225 x 195 mm utan list
Stor 450 x 370 mm med list

Vägghängt skötbord Robust är ett uppfällbart
väggskötbord framtaget för offentlig miljö,
har funnits på den svenska marknaden i 35
år. Ett väggskötbord får plats även i små utrymmen, t.o.m. ovanför toalettstolen. Det är
inte i vägen och är mycket städvänligt. Det kan
därför lätt fällas upp och ned med en hand.
När bordet fälls upp låses det automatiskt
med ett snäpplås. Inklusiv dyna.
2413012 Röd, vit, bok/vit, svart och alu.

Barnsits Victoria är avsedd för väggmontage.
Underlättar för föräldrar att ha med sina barn
i omklädningshytten eller på toaletten. För
barn upp till 25 kg.
2413004

Skötbord Victoria (vertikal eller horisontell).
Den perfekta lösningen där väggutrymmet är
begränsat. Vertikalt ihopfällbart skötbord för
väggmontage.
2413002

Babydobber komplett. På egen hand med baby. Baby Dobber är en
trygg flytstol för barn som väger under 11 kg. Den tillåter dig att
ha bägge armarna fria samtidigt som det lilla barnet sitter säkert
och kan njuta av kontakten med dig och vattnet. Stolen är extremt
stabil och vid normal användning kan den inte punkteras eller
sjunka. Den erbjuder barnet ett gott stöd för rygg och huvud och
är ergonomiskt designad.
Vikt: 1,8 kg. Vid användning fylls flytringen med vatten och
väger då 10 kg
Flytring diamter: 59 cm
Flytring höjd: 48,4 cm
Uppfyller internationella krav. Är TÛV godkänd
2413007 Babydobber flytstol. Styckvis
2413008 Ställ till Babydobber
2413009		Komplett set med 3 st Baby Dobber
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Kul i bassängen
Dykstav slät, utan sandfyllning. Ställer sig
upprätt på botten. Numrerade.
Ca 21 cm.
1311005		
6 st/set

Dykstavar “Monster”. Lekfull träning för barn
i vattnet. Ca 17 cm.
1311011
4 st/set

Dykleksak Slalom, 140 cm långa band
1311004
4 st/set

Dykring ”Sköldpadda”, Ø 14 cm,
sorterade färger.
1311002		
30 st/låda eller styckvis

Dykring, slät, Ø 14 cm, sorterade färger
1311002
30 st/låda eller styckvis

Dykring “Monster”, Ø ca 18 cm
1311010
4 st/set

Dykring “Haj”
Ca Ø 16 cm
1311009 Stykvis

Dykring Lamel, Ø 15 cm
4009606 Styckvis

Badleksaker, 16 djur, sorterade figurer,
innehållet kan variera
1410021

Dykleksak Skattjakt. Set bestående av sex
gummifigurer i praktisk väska
1311003

Sealife Diving Set. Dessa gör det roligt
för de små att dyka efter. Neoprene
4096127
Set om 3 st

Dykring “Fisk”. Ca Ø
19 cm
1311002 Styckvis
Babyboll med pärlemorglänsande yta, Ø 16 cm
1410048 Styckvis

Babyboll med piggar, Ø 16 cm
1410024 Styckvis
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Barnens och föräldrarnas favorit
Simvästen Supersoft
Den är lätt att ta av och på, mjuk och bekväm
att bära och finns i härliga färger. Supersoft
gör att föräldrarna känner sig trygga när
de badar tillsammans med sina barn.
Följ många simhallars exempel - köp
simvästar och låna ut till era gäster!
Simvästen Supersoft får dock inte förväxlas
med en räddningsväst.
Lämna aldrig ett barn i simhallen eller vid
stranden utan tillsyn av vuxen.

Sealife Baby Swimming Vest. Badvästen är
ett badhjälpmedel som tillverkats enligt den
senaste europeiska säkerhetsbestämmelsen
EN13138-1: 2014. Västen erbjuder hög komfort
och ger maximal rörelsefrihet.
4009639
Upp till 11 kg

1314013
XS, för barn ålder ca 2-4 år,
bröstmått: 53-58 cm, vikt ca 14-23 kg. Grön
S, för barn ålder ca 4-7 år,
bröstmått: 58-61 cm, vikt 14-23 kg. Blå
M, för barn ålder ca 7-10 år,
bröstmått: 66-74 cm, vikt ca 23-41 kg. Gul

Sealife Baby
Swimming Seat. Ett
perfekt sätt för barn
att njuta av kontakten
med vattnet. Den
erbjuder barnet ett
gott stöd för rygg och
huvud
4096070		
Upp till 11 kg
eller 1 år

Tahiti-bältena är avsedda först och främst för
simundervisning, men fungerar också perfekt
till vattengympa och rehab. Tahiti-bältena
finns i fyra storlekar som alla är i olika färger
för att man lätt ska kunna hitta rätt storlek.
1314002
röd, S, 410 x 120 x 30 mm, 3-7 år eller 15-20 kg
blå, M, 510 x 120 x 30 mm, 8-11 år eller 20-25 kg
gul, L, 630 x 120 x 30 mm, 12-15 år eller 25-35 kg
grön, XL, 680 x 120 x 30 mm, >16 år eller >35 kg

Baby Raft. Baby Raft Large är en barnflotte
som ger vattenkontakt tack vare sina många
små hål. Barnen känner vattnet hela tiden när
det strömmar genom hålen. Populär i babysim.
Bra balansträningsredskap for bebisar. Finns i
en mindre modell. Lämplig för många små barn
åt gången.
2210219
Mått: 1000x500x15 mm - S
2210229
Mått: 2000x500x15 mm - L
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Klättra, hoppa och skratta

Aquaglide, uppblåsbara Airkraft, ringar
och stockar och andra produkter finns i en
separat katalog och på hemsidan.

Lekglädje bidrar till ökad vattenvana
Uppblåsbara ringar och stockar. De är tillverkade av hög kvalitet för inomhus- och utomhusbruk.
Flytringen är tillverkad av PVC, genom ett helgjutet rotationsförfarande (inga skarvar) för att
öka hållbarheten. Godkända mjukgörare används.
2211001 Flytring 2 storlekar
Blå ring
80 cm
Röd ring
80 cm
Gul ring
80 cm
Blå ring
95 cm
Röd ring
95 cm
Gul ring
95 cm

2211002 Flytstock 2 storlekar
Blå stock
95 cm
Röd stock
95 cm
Gul stock
95 cm
Blå stock
190 cm
Röd stock
190 cm
Gul stock
190 cm

Aquaglide
för maximal glädje
i simhallen
Välj ut ett antal uppblåsbara Aquaglide-delar
och bygg snabbt ihop en spektakulär bana
där gästerna - vuxna som barn - kan hoppa,
klättra, åka och utmana både sig själv och
andra!

Uppblåsbara Airkraft
Airkraft har under många år glatt barn i
alla åldrar med ett omväxlande och festligt
lekprogram. Produkterna håller genomgående en mycket hög klass och är tillverkade av en på bägge sidor PVC-behandlad
Trevira-väv. Alla skarvar är ultraljudssvetsade.

Barnrutschbana
Lekisrutsch. En rutschbana lämplig för barn upp till 6-7 år. Framdelen
av kanan flyter och rör sig i vattnet när banen åker.
Total längd: 3300 mm. Höjd: 850 mm. Trappans bottenmått: 1070 mm.
Åklängd kanan: 2350 mm. Invändig bredd: 340 mm. Utvändig bredd:
460 mm. Fristående.
2111006
Gul, blå, grön eller röd
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Minirutsch. En säker rutschbana som dessutom är lättstädad med
svagt lutande trappsteg för att förhindra att vatten blir stående.
Designen uppfyller EU säkerhetskrav EN1176-3. Säkerheten är stor med
uppbyggda sidorkanter. 500 mm höga högst upp, 150 mm stegdjup, 350 mm
startavsats med skydd längs banans längd. Åklängd kanan: 1400 mm.
Höjd: 7800 mm. Längd: 2180 mm. Fristående.
2111007
Gul, blå eller röd

2211010 Aquaglide Challenge track 1

2213032 Loop Airkraft

2211010 Aquaglide Challenge track 1

2211084 Aquaglide Free Fall Extreme

2213016 Vågen Airkraft

2213020 Delfin Airkraft

Pool Toys
Vi är stolta över vårt breda och spännande sortiment av flytleksaker. De är stabila och
tål tuffa tag. Vi tillverkar dem själva i Åhus och materialet är microlen med en densitet
av 45 kg/m3 i en s.k. ”cross-linked” teknik, naturligtvis certifierat och giftfritt. Malmsten
Flytleksaker använder en förbättrad monteringsteknik. Inget limmas längre med hänsyn till
miljö och hälsa, istället användes gummibrickor och PE-stavar, hylsnyckel för montage medföljer. Även om våra produkter är både stabila och tåliga, så är de avsedda för små barn som
aldrig får lämnas utan tillsyn av vuxen.

Malmstens Flytleksaker
Pool Toys Baby
Pool Toys Flottar och Stockar
Pool Toys Fordon

Pool Toys Lek och träning
Pool Toys Tillsammans
Pool Toys Vattendjur

Se specialkatalog eller vår hemsida för ytterligare produkter
2210103 M3

Flipper Simplatta. Barnen
kommer att tycka om
våra plattor i glada färger
och roliga former som
är lätta att känna igen.
Skummaterialet känns behagligt mot huden.
Olika figurer. Heart small, Froggy small,
Monkey, Elephant, Bunny, Cat, Simba, Mouse,
Toad, Pinguin, Rocket, Bobby, Lilly.
2210281-2210293
Mått: ca 470x310x30 mm

2210109 Party
Flexibeam, Mycket böjlig och stark skumcylinder i läckra
färger. Perfekt för vattengymnastik, hydroterapi, simundervisning och lek. Längd 160 cm, Ø 7 cm
1314010
24 st/kart

Flexibeam Platta, tre storlekar
1318008 		
4 hål, 6 hål eller 8 hål
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Flexibeam Connector, ger oändliga möjligheter
att bygga vattenleksaker, flytringar, dykkanaler m.m. tre storlekar
1318005 		
2 hål, 4 hål eller 6 hål

2210221 Froggy

2210126 Duckie

2210137 - Dollan

2210138 Croc

2210148 Paddel båt

2210224 Heart

2210201 Log Round

Water Aerobics
Flexibeam, Mycket böjlig och stark skumcylinder i läckra färger. Perfekt för vattengymnastik, hydroterapi, simundervisning och
lek. Längd 160 cm, Ø 7 cm.
1314010
24 st/kart

Aquafitmatta för ny och rolig träning på vatten
för tex yoga, pilates och balansövningar . Mattan
är försedd med mönster som motsvarar olika
träningszoner vilket gör det lättare att följa med
i träningspasset. Den kan förankras mellan 2 linor
eller i ingjutningsgods samt kopplas ihop med
andra mattor för gruppträning. Vi rekommenderar
dock ett säkerhetsavstånd från bassängkant på
150 cm och 100 cm mellan varje matta. Mått: 220 x
81 x 12 cm. Vikt 10 kg. Max vikt 120 kg.
1312030

Träningsband Malmsten. Ett enkelt redskap.
Tre olika band med olika motstånd vilket gör
det möjligt att träna alla muskelgrupper.
1312011

Hantel vattenaerobic. Ett perfekt, greppvänlig redskap att använda vid styrketräning i
vatten. Säljs i par.
1312007 6 varianter SS, MS, LS, SL, ML, LL

Aqua Bike. Vattencykel för både spinning och
gymträning i vatten. Tränar alla muskler - även
skrattmusklerna. Aqua Bike ger en allsidig
träning, förbättrar konditionen samt övar upp
balans, rörlighet och koordination. Ramen är
klädd med PVC-material, fritt från ftalater,
vilket förhindrar skavsår. Aqua Bike är utvecklad av Thomas Thorén som tillsammans
med friskvårdsinstruktören Cecilia Lindbäck
utarbetat ett schema med flertal rörelser.
Se till att få Aqua Bike orginal.
Mått: 985 x 440 x 140 mm
1312008 Vuxen

AquaBand är framtagna speciellt för att passa
behoven vid aerobicspass i vatten. Säljs i par.
1312014
0,5 kg (röd/röd)
1 kg (röd/vit)

Aquastep. För effektiv men skonsam träning i
vatten som ger resultat.
1312015

Använd Aqua-paddlar för att göra drag- och
tryckövning i vattnet och på land. Ett nytt
sätt att stärka armar, axlar, skuldror, bröst,
rygg och mage. Säljs i par.
1312012

Flexoring kan användas som redskap
antingen i ett helt eller delar av ett vattenaerobic pass.
1312013
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1312007 Hantel

1312010 Aqua Disc

1312009 Power Stick

1312007 Hantel

2210103 M3

1312008 Aqua Bike

1314010 Flexibeam
2210109 Party

1312030 Aqufitmat

BEnamic är specifik träning av de flesta av
överkroppens muskler på ett roligt och
varierande sätt. Mått: 45 x 24 cm.
4096058		
Rosa,
turkos, navy, lila

BElegx är det ideala träningsredskapet för både grunt och djupt
vatten. Passar alla och är väldigt
lätt att fästa på fötterna.
Mått: 30 x 10 x 5 cm.
4096049 Rosa, turkos, navy, lila

BEflex, behändigt träningsredskap. Flexibelt
material ger en optimal kraftöverföring.
Längd 29 cm
4096044		
Rosa, turkos, navy, lila

Aqua Disc ”skivor” av hårt skummaterial
med grepp för fingrar och tumme. Säljs i par.
Mått: Ø 24 cm
1312010
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Aqua-handskar i textil/neopren. Ökar vattenmotståndet i vattengympan och förbättrar
träningseffekten.
S Tukos 		Bredd: 18 cm
M Röd 			Bredd: 19 cm
L Blå 			Bredd: 20 cm
1312023

BEboard, fitnessmatta med tillbehör för olika
typer av träning, t. ex yoga, pilates, cor-träning. Mått: 250 x 90 x 15 cm
4096150

NordicJET är det optimala träningsredskapet
för walking i både grunt och djupt vatten.
Redskapet är utformat på ett sådant sätt
att vattnet strömmar genom den ihåliga
kroppen. Mått: 30 x 24 x12 cm
4096047

SharkPole plattform
Ø 90 cm Stång Längd: 180 cm
4096057

Aqua Joggingbälte tillverkat i PE-skum.
Försett med extra långt midjeband med
patenterad knäppning. Justerbara band med
spänne fram. Sidorna kan vikas in så att bältet
får plats i väskan.
1312016
S-upp till 80kg
L-upp till 120kg

Power Stick är ett all-round träningsredskap
för hela kroppen, särskilt lämpligt för träning av koordination och balans. Kan på några
ögonblick förvandlas till simplatta, pull-buoy,
hantel eller helt enkelt användas som en flexibeam. Längd 75 cm
1312009

SharkPunch kombinerat
med SharkPole erbjuder
ultimat träning i vattnet.
Insidan är gjord av ett
speciellt skummaterial
som ger optimal dämpning och den är klädd
med ett robust nätmaterial.
Ø 50 cm Höjd: 75 cm
4096135

4096043 BEtomic

4096047 NordicJet Resistance - Flexible

4094150 BEBoard

4096135 SharkPunch

1312023 Aqua handskar

1312016 Aqua joggingsbälte

4096048 BEnamic
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Boys Shorts.
Polyamid 100%, försedda med
tre fickor.
Stl. 128, 140, 152, 164, 176
Färger: Svart, röd, blå, grön
4004034

Mens Shorts.
Polyester 100%, microfiber, snabbtorkande,
försedda med två fickor. Längd: 45 cm
Stl. S, M, L, XL, 2XL
Färger: Svart, vit, röd, blå
4004068

Boys Square Leg Shorts.
Polyamid 80%/elastan 20%.
Stl. 98, 104, 110, 116, 128, 140, 152, 164, 176
Färger: Röd, blå, grön
4005330

Mens Square Leg Shorts.
Polyamid 80%/elastan 20%, försedda med
praktiska fickor. Stl. 5-10
Färger: Svart, marinblå
4007002

Mens Square Leg Shorts.
Polyamid 80%/elastan 20%, försedda med
praktiska fickor.
Färger: Svart, marinblå
Stl. 5-10
4004926

Boys Swim Brief.
Polyamid 80%/elastan 20%
Stl. 4-9
Stl. 98, 104, 110,
Färger: svart, röd,
116, 128, 140, 152,
blå, marinblå
164, 176
4007000
Färger: svart, röd,
kungsblå, marinblå
4006800

Skoskydd. Klassiska blå skoskydd för engångsbruk som effektivt skyddar dina golv
från smuts.
1212006
1000 par/förp

Sealife Child Water Shoe Storlekar: 22/23,
24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33
4090023 Rosa, blå

Water Shoe Storlekar: 36-47
4009217 Svart, röd

Slipper EVA Kids Storlekar: 28-35
4090651 Orange, rosa, blå, marinblå

Slipper EVA Women Storlekar: 36-41
4090652 Vit, svart, rosa, navy, 		
			neon grön, aqua

Slipper EVA Men Storlekar: 41-48
4090653 Vit, svart, navy

Skor
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Girls All Comfort Suit.
Polyamid 80%/elastan 20%
Stl. 116, 128, 140, 152, 164, 176
Färger: Svart, rosa, kungsblå, marinblå
4005435

Women Beach Babe Tailored Suit.
Polyamid 80%/elastan 20%
Stl. 38-48
Färger: Svart, kungsblå, lila, petrol
4006216

Women MaxPower
Suit. 100%
Polyester. UV 50+
Stl. 36-44
Färger: Vit, röd,
svart/navy, rosa,
turkos, kiwi
4006747

Girls Surfer Suit.
Polyamid 80%/elastan 20%
Stl. 92, 98, 104, 110, 116, 128, 140, 152, 164, 176
Färger: Svart, orange, rosa, röd, blå, turkos,
marinblå
4006850

Women Beach Babe Suit.
Polyamid 80%/elastan 20%
St. 36-46
Färger: Svart, rosa, röd, kungsblå,
marinblå, lila, neon grön, petrol
4008214

Women Maxpower Suit.
100% Polyester
UV 50+
Stl: 34-48
Färger: Rosa, blå
4006470

Women Maxpower Suit.
100% Polyester UV 50+
Stl. 36-48
Färg: Svart
4006622

Flower Cap.
Färger: Rosa, ljus blå,
svart/vit, multi.
4007430 12 st/förp

Ladies Bubble Cap.
Färger: Svart, vit, blå, silver
4007396 12 st/förp

Sealife Neoprene Shorty
polyamid 80%/elastan 20%
Stl. barn: 80, 92, 104,116,
128, 140, 152
Färger: rosa, blå
4005805
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Försäljning i kassan
Serva dina kunder genom att erbjuda genomtänkta och väl utprovade
produkter!
Vi har valt att ta in ett större Beco-sortiment än tidigare och kan
hjälpa till med monter/vägg och uppskyltning.
Om du väljer att sälja andra produkter från Malmstens, hjälper vi
givetvis till med idéer angående exponering m.m.
Låt dina kunder inspireras av de olika möjligheterna till aktivitet i
simhallen samtidigt som försäljningen av badprodukter ökar.
Hör av dig, så bokar vi in ett besök!
Display Cabinet
4010480 		Pillar. Mått: 50 x 50 x 200 cm
4010481 		Slding doors. Mått: 150 x 50 x 200 cm
4010482 		Base storage small. Mått: 100 x 40 x 200 cm
4010484 		Base storage Large. Mått: 150 x 50 x 200 cm

Mått: 95 x 60 x 185 cm
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Hygien
Vårt eget märke tillfredsställer även kunder
med högt ställda krav. Produkterna är tillverkade under noggrann kontroll i enlighet
med EU-normer, är dermatologiskt testade
och har ett pH-värde på 5,5. 198 st/kart.
1210002 		Schampo, 30 ml
1210003 		Dusch- och badgelé, 30 ml
1210004 		Hårbalsam, 30 ml
1210005 		Bodylotion, 30 ml
Tvålhylla i polypropen. Enkel och praktisk, inga
kanter som samlar smuts. 4 fästpunkter. Finns
i vitt, gult, ljusblått och rosa.
2412009
300 x 100 x 120 mm

Frottéhandduk. Mjuk
handduk med god
uppsugningsförmåga. 65 x 130 cm
1212001 4 st/fp

Swedish Super Towel i Microfiber är det
perfekta valet för den aktiva. Det är en
högabsorberande handduk som torkar
snabbt. Tar liten plats och väger nästan
ingenting. Den är utrustad med en praktisk
elastisk hängare som kan dras runt handduken när den är ihopvikt.
S = 55x42 cm (20st/låda),
M = 90x65 cm (10st/låda)
L = 130x80 cm (5st/låda)
1212012 Rosa eller blå

Sittunderlägg. Blå
1212005 650 st/fp

Rakhyvel Bic, 2-bladig

Termometer. Mått: ca 200 mm - Styckvis

1212004

2410004

10 st/fp

Kam, vit, ca 13 cm lång

Hårborste, sorterade färger

1212003		 200 st/fp

1212002

100 st/fp
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Bad för alla
Motion, rehab, träning, tävling – alla människor i vårt land ska ha samma möjligheter att
delta. Idag finns krav i lagstiftningen på att simhallen ska erbjuda tillgänglighet för alla.
Det innebär att nya badhus byggs och utrustas och verksamheter planeras med hänsyn till
t.ex. personer med funktionsnedsättningar, vilket innebär gott passageutrymme, tydliga
skyltar, lyftplan, möjlighet till könsneutrala omklädningsrum m.m. Vi delar Svensk Simidrotts
värdering att alla människor ska ges samma möjligheter att delta, oavsett könsidentitet, etnisk
bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och sociala eller ekonomiska
förutsättningar.

Höj och sänkbar golv
Med Malmsten mellanbotten blir det möjligt att använda bassängen för aktiviteter som
kräver olika vattendjup. Du får en simhall med flexibilitet och samma bassäng kan användas
för t.ex. babysim, rehab, simskola och vattengympa.

Tillgänglighet
Bassängträning är en vanlig behandlingsmetod vid försämrad rörlighet och styrka. Det är ett
skonsamt sätt att träna. Eftersom det är lättare att röra sig i vatten än på land, kräver rörelser
mindre muskelarbete och lederna avlastas. Malmsten kan erbjuda många olika lösningar som
underlättar för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsvariation
Malmsten kan erbjuda personer med funktionsvariationer olika typer av hjälpmedel som
gör vistelsen i simhallen i vissa fall möjlig, i andra fall lättare.

Ett tryggare bad
I Sverige gillar vi att bada. De flesta kommuner har en simhall och många av oss har dessutom
nära till havet eller någon sjö. Tyvärr händer också en del tillbud som en följd av bristande
uppsikt eller överskattning av egna förmågan. Viktigt att alla lär sig att simma! Passa på att
ta simborgarmärket, vilket innebär 200 m! Kom också ihåg att aldrig lämna små barn utan
tillsyn av vuxen!
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Höj och sänkbara golv
Med många års erfarenhet är vi nu redo att lansera nästa generation av höj- och sänkbara
golv. I nära samarbete med våra kunder och med hjälp av duktiga tekniker kommer nu en
förbättrad lösning – vi vet att marknaden är redo. Vi presenterar en banbrytande produkt
som snabbt kan anpassa bassängen till olika slags aktiviteter.
Det viktigaste är att drivfunktionen sker med hjälp av skruvdomkrafter, var och
en försedd med sin egen motor. Golvet är därför flexibelt med full kontroll vid
varje lyftpunkt.
• Golvet kan manövreras med en hastighet av 420 mm/min.
• Bassängen är lätt att rengöra, då vi inte har några infästningar i bassängbottnen, vilket
medför mindre kloranvändning.
• Service av motorer och lyftanordning kan göras från bassängkanten utan att bassängen
behöver tömmas.
• Det är tillräckligt att serva golvet en gång om året.
• Det finns ingen risk för olja eller smörjmedel att läcka ut i bassängen, eftersom vår
drivning av golvet kyls och smörjs av bassängvattnet.
• Vårt golv kan installeras i en rostfri, linad eller i en kaklad bassäng, även i en
existerande.
• Vår golvbeklädnad är i PP-material.
• Eftersom varje lyftskruv har en egen motor, har vi möjlighet att installera golv i pooler
med olika design

Säkerhet
• CE-certierad. Vi levererar enligt SS-EN-13451-11:20:14.
• Golvet har genomgått omfattande säkerhetstester för att uppfylla svenska och
europeiska säkerhetskrav.
• Av säkerhetsskäl är kontrollpanelen utrustad med låsbar nyckelströmbrytare och
nödstopp.
• Ingen öppning i konstruktionen är större än 8 mm.
• Ytan på golvmaterialet är halksäkert.
• Utvecklad och tillverkad i Sverige.
• Materialval och konstruktion i enlighet med högt ställda Malmsten-krav.
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Se specialkatalog eller vår hemsida för ytterligar

re information
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Tillgänglighet
Lyftplan Malmsten för personer med funktionshinder. Ett hjälpmedel för att förbättra
tillgängligheten till simanläggningen. Det kan
installeras antingen i en nisch eller ett hörn av
bassängen. En teleskopvägg hindrar badande
från att komma in under lyftplanet. Med hjälp
av en fjärrkontroll kan den rullstolsburne själv
manövrera sig ner till önskad nivå.
1810002
Easy roller - ett bra val i simhallen och bassängen, då rullstolen är helt tillverkad av
thermoplastic och inte har några delar av
metall som kan angripas. Easy roller har inga
lösa delar och kräver minimalt underhåll.
Sitsen är försedd med hål som gör att vattnet
lätt flödar igenom, när rullstolen sänks ner i
vatten och töms lika lätt när den kommer upp.
Inget vatten som kan förorsaka infektioner,
stannar alltså kvar i rullstolen! Easy roller levereras med en extra vikt (3 kg) för ökad stabilitet på bassängbotten. Som tillval kan köpas
ett säkerhetsbälte.
1814016		
Kapacitet: 150 kg
EcoPool ger personer med nedsatt rörlighet
tillgång till poolen från omklädningsrummet,
utan överföring, enkelt och tillförlitligt.
EcoPool har utvecklats specifikt för att lösa
problem med tillgänglighet till vattensporter
till lägre kostnad. Nedstigningsdjup: 650 mm
1814030		
Kapacitet: 136 kg
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BluOne. En mobil lyft, som underlättar för
personer med funktionsnedsättning att ta
sig till och från simbassängen och smidigt,
lätt och säkert kan sänkas ner och lyftas upp.
Några intressanta aspekter:
1. Mobil lift, inga fasta installationer
2. Liften är lätthanterlig samt förhållandevis
liten och nätt
3. Säkerheten är hög då den endast kan
startas med nyckel samtidigt som en röd säkerhetsknapp lyser
4. BluOne är batteridriven, men med en manuell nödpump
5. Lyftarmen på liften fungerar endast då
handbromsen är i låst läge
6. Gummiklädda fötter ger ökad stabilitet stabilitet samtidigt som skador på golv undvikes
7. Liften är CE-godkänd
1814010 		Kapacitet: 110 kg

I-Swim. Snygg, stabil och tekniskt avancerad
mobil lift i aluminium/rostfritt stål. Ingen
hydraulik - ingen olja som kan läcka ut. i-Swim
väger mindre och är därmed lättare att
manövrera än många andra mobila liftar på
marknaden. Den är utrustad med ett patenterat anti-tipp och stabiliseringssystem.
i-Swim kombinerar modern design med en
gedigen kvalitet.
Den ergonomiskt utformade sitsen garanterar
hög sittkomfort för användaren.
1814022 		Kapacitet: 136 kg
I-Swim2 är en utveckling och förbättring av
föregående modell. I-swim2 klarar alla typer
av bassängkant och ger möjlighet för användaren att själv ta sig i och ur bassängen.
1814029 		Kapacitet: 136 kg

BluPool är en utveckling av BluOne. Genom en
kombination av design och säkerhet upplevs
BluPool som ett tryggt hjälpmedel för både
användare och assistent. Enheten arbetar
med ett 24 V batteri med extern laddare.
1814027 		Kapacitet är 140 kg
Panda Handikapplift är en ytterligare
utveckling av BluOne och Blupool.
Motordriven, brukaren kan själv ta sig upp
och ner.
1814023		Kapacitet: 150 kg

1810002 Lyftplan Malmsten

För samtliga produkter på detta uppslag
finns specialbroschyrer.

1814016 Easy Roller

1814030 Eco Pool

1814010 BluOne

1814027 BluPool

1814023 Panda

1814029 I-Swim
2
Malmsten
Aqua Lift

18140023
1814022 I-Swim
Panda

Allt för Badet 33

Gör det enklare för alla
Vid nybyggnation eller renovering av simhall, är det idag ett krav att ta hänsyn till de olika bestämmelser som finns gällande handikappanpassade byggnader. Malmsten kan hjälpa till med
såväl rådgivning som leverans av produkter som är speciellt anpassade för detta.
Enligt plan- och byggnadslagen så skall en offentlig miljö vara handikappanpassad bl.a genom
uppsatta skyltar som är utformade så att även personer med svår synnedsättning skall kunna ta
del av informationen och hitta i lokalerna. Med de ökande kraven på tillgänglighet väljer därför
många att byta ut traditionella skyltar på publika lokaler/platser mot taktila skyltar som är lättlästa både för blinda, synsvaga och seende.
En taktil skylt kan läsas av både seende och synskadade och har dels vanlig text och en symbol
som är upphöjd samt blindskrift bestående av små, upphöjda punkter. Skylten skall dessutom ha
en tydlig ljuskontrast för att underlätta för synsvaga att tyda skylten.
Lyftplan Malmsten är ett hjälpmedel
för att förbättra tillgängligheten till
simanläggningen.
1810002
Trappa för person med funktionsvariation. Kan
leveraras i olika utföranden enligt önskemål.
2013003
Vi designar och tillverkar trappor och räckverk
av rostfritt stål med mått enligt era önskemål.
Vi har även färdiga lösningar som passar din
bassäng.
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Skylt med blindskrift.
Taktila skyltar med
punktskrift är idag
normen för skyltning
av offentliga miljöer. Vi erbjuder ett
stort sortiment av
standardskyltar.

Duschstol Swift är en prisbelönt serie duschpallar/duschstolar som bygger på funktionalitet och enkelhet. Swift kan vara allt från en
enkel duschpall till en komplett duschstol,
beroende på hur behoven ser ut. I duschen
där golvet sluttar mot golvbrunnen står Swift
stadigt på alla fyra benen. Doppskorna ger
dessutom ett bra grepp och sitsens anti-halkmönster ger säkerhet och stabilitet
1814017
Utan armstöd, med armstöd
		eller rygg- och armstöd
Duschpall Edge. Med dess trekantiga form tar
Etac Edge liten plats och passar in i trånga
duschhörn. Pallen bjuder till sadelsittande
med en rejäl sittyta för ökad stabilititet och
är även ett bra val för att avlasta värkande
höfter.
1814018 		Finns i två höjder
Duschstol Etac Clean är den nya generationens dusch- och toalettstol. Trygg, säker och
enkel. Varje detalj på stolen är utformad för
att underlätta för både brukare och vårdare
vid dusch- och toalettbestyr. Sitsen är helt
öppen bak, vilket gör det lätt för vårdaren
att komma åt vid intimhygien. Situationen
blir också mindre generande för brukaren.
Fotplattan sitter alltid på plats och skjuts enkelt in under stolen när man inte behöver den.
1814026		
Sitthöjd 49-55

1810002 Lyftplan Malmsten visas

1814026 Etac Clean

1810002 Lyftplan Malmsten

1814018 Duschpall Edge

2013003 Trappa

1814017 Duschstol Swift

Träningsredskap
Terapistång. Ett hjälpmedel för terapibehandlingar. Stång/rör i glasfiber med
flytbollar i microlen-material.
600 mm.
1314012

Flytkrage Malmsten. En klassisk
modell i mjukt konstmaterial av velourtyp.
Uppblåsbar, med säkrade ventiler och två
oberoende luftkammare för större säkerhet.
Kardborreknäppning.
1314005

Assistant Adult är ett stabilt och stadigt
flytredskap som kan underlätta för personer
med funktionshinder eller speciella behov. Två
ordentliga handtag att hålla i, samt mjuka,
rundade kanter för hög bekvämlighet och
säkerhet. Passar utmärkt för balans, gång-och
benträningsövningar i vatten. Färdigmonterad
2210227
Adult
2210228
Child

Töjring. Ett hjälpmedel för terapibehandlingar i mjukt microlen-material. Finns i tre
olika storlekar.
1314009
S Röd: Ø 325 mm Höjd: 50mm Hål: Ø: 210mm
M Blå: Ø 385 mm Höjd: 50mm Hål: Ø: 210mm
L Gul: Ø 450 mm Höjd: 50mm Hål: Ø: 210mm

Stressboll. Ett hjälpmedel för terapibehandlingar i mjukt microlen-material.
1314011
S Röd: Ø 50mm Höjd: 70 mm Hål Ø:12mm
M Blå: Ø 60mm Höjd: 70 mm Hål Ø:12mm
L Gul:
Ø 70mm Höjd: 70 mm Hål Ø:12mm

Flipper Armringar
Vuxen, grön, hål Ø 80 mm
Vuxen, svart, hål Ø 100 mm
1314008
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Ett tryggare bad
Livräddningsdocka Dummy. Denna
avancerade modell för alla typer
av livräddningsövningar har
utbytbara vikter i ryggen. Den
kan även fyllas underifrån
med sand eller vatten.
Kontrasterande 15 cm
brett band på kroppen
och huvudet. Dockan är
internationellt godkänd för
att användas i träning
och vid kurstillfällen, men
dock EJ godkänd för bruk vid
livräddningstävlingar.
Mått: 1000 x 520 x 210 mm

Badmästarstol Malmsten.
Fristående och flyttbar stol
i rostfritt stål, 316 L, med
plastsits.
Mått:Färdigmonterad stol
höjd: 2180 mm, bredd 530
mm, djup 1710 mm. Sitsens
höjd över golvet 1890 mm.
2410003

2410003 Badmästarstol Malmsten

1317002

H-kulor, d.v.s. klassiska flöten, tillverkade
av polyeten HD med UV-skydd. Bygg din egen
avgränsningslina antingen genom att trä flötena efter varandra eller sätt distansbitar,
t.ex. bitar av gummislang mellan flöterna.
Längd 73 mm, Ø 67 mm, hål Ø 10 mm.
1013006		
500 st/fp
H-kula, gul
H-kula, röd
H-kula, vit
H-kula, blå
H-kula, grön

Livboj med kastlina. Tillverkad enligt
Sjöfartsverkets anvisningar. Kastlinan är förpackad i en kassett av halvtransparent plast
med UV-skydd. Linans kläms fast inuti livbojen.
och trasslar sig inte vid kast och är lätt att återladda i kassetten.
1317003 Stolpe med fäste för livboj
1317004 Livboj med kastlina
Visselpipa, 45 mm lång
1317001

1317004 Livboj med kastlina
1013004 Nylonlina för H-kulor, 6 mm
1013008 Nylonlinlås i plast

Plastkedja vit/röd. Sektioner om 9 vita och 9
röda öglor. Används vid bl.a. avspärrning.
2410006
25 m

Torpedo Buoy. Flytkropp för livräddning.Den
är konstruerad för daglig användning för
professionellt bruk. Bältet kan fästas med
en kardborrband.
1317021

Rescue Tube. Bälte för livräddning. Bandets
flytande del har ett yttre skal av plast.
Banden är mycket robusta och metalldelarna
är rostfria.
1317022
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Simning
Redan de gamla grekerna………
I alla tider har människan tyckt om att simma. På 200-talet f.Kr. anordnades tävlingar i simning
i medelhavsländerna och ruiner av thermer, dåtidens badhus, visar att bad och simning var en
viktig förströelse för dåtidens medborgare. I Sverige dröjde det till 1800-talet innan man började inse vikten av simkunnighet. Simning som sport blev en draghjälp. Upsala Simsällskap hade
bildades redan 1796! På 1800-talet anordnades kappsimningar och Svenska simförbundet grundades 1904. Ända fram till 1900-talet var det bröstsim som gällde i tävlingssammanhang, men
därefter har andra tekniker utvecklats. Idag tävlas det i bröstsim, frisim, fjärilsim och ryggsim.
Tävlingsregler har fastställts av FINA (Federation Internationale de Natation).
Simning är en sport för hela livet. För det lilla barnet är det en upplevelse att kunna röra sig fritt
i vattnet, för senioren likaså. Som motionsform är simning oöverträffat, hela kroppen tränas och
konditionen förbättras. Simning passar alla – barn och vuxna, elitsimmare och amatörer, personer med funktionsvariationer och personer med olika könsidentitet.

Simundervisning
Sedan 2007 finns simning i skolans läroplan under kapitlet Idrott och Hälsa tack vare hårt
rbete från Svenska Livräddningssällskapet. Kunskapskrav i ämnet : ”För att få godkänt betyg
i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 m varav 50 m i ryggläge. Dessutom ska eleven
kunna hantera nödsituationer i vatten med hjälpredskap vid olika årstider.”

Simträning
Simning på elitnivå är en krävande sport men även motionären väljer kanske redskap som gör
träningen mer effektiv och förbättrar tekniken. Här finner du utrustning för såväl nybörjaren
som elitsimmaren eller triathleten.

Träningsur
Allt från stoppur för tränare och funktionärer till träningsur som placeras på bassängkanten.
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Träningsbassänger från OS 2012, London
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Simundervisning
Flipper Armringar i ett mjukt skummaterial
som gör dem hygieniska och som känns mjukt
mot huden. Placeringen nära skulderpartiet
medger stor rörelsefrihet. Punkteringssäker.
Flipper för barn finns i två utföranden, en
hel variant och en delbar (D2). Den delbara
underlättar siminlärningen då man kan
anpassa flytkraften efter hand som barnet
lär sig att simma. På den delbara varianten
sitter hålet centrerat i mitten.

Flipper Armringar, med eller utan D2
1314008
S Röd Ø 165 mm Höjd: 80mm Ø hål 40mm
M Lila Ø 165 mm Höjd: 80mm Ø hål 50mm
L Gul Ø 165 mm Höjd: 80mm Ø hål 60mm
Extra gummiband till Flipper
1350005

Förvaringspåse för t.ex Flipper armringar
eller simplatta. Finns i två storlekar.
2212001 Small till Flipper 1314008
1318007 Large till simplatta 1310011

Armkuddar, uppblåsbara av hög kvalitet, med
två separata kammare för större säkerhet.
1314003
<15 kg (stl: 00) 10 st/fp
15-30 kg (stl: 0) 10 st/fp
30-60 kg (stl: 1) 10 st/fp
>60 kg (stl: 2)
10 st/fp

Simbälte Beco, i skummaterial.
För barn från 2-6 år och 15-30 kg kroppsvikt
4009662 5 kuddar
För barn från 6-12 år och 30-60 kg kroppsvikt
4009663 6 kuddar

Simplatta Rollo
1311008
370 x 270 mm

Cherek simringar, uppblåsbara med en kärna
av flytande material för ökad säkerhet.
1314015
Gul/grön för barn under ca 1,5 år
Gul/röd ger något mindre flytkraft och är
tänkt för barnen över ca 1,5 år

Undervisningsstång, aluminium
1311001
2.5 m
4.0 m

Simdyna Rollo, hårdplast
1314001
Senior. 		
10 st/fp
Junior. 		
12 st/fp
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Märkessköld, blå, röd, svart.
25 x 21 cm
1311007
12 st/förp

1212012 Swedish supetowel

1314008 Flipper Armringar

1314015 Cherek simringar

1313001 Latexbadmössa

1314003 Armkuddar

Simträning
Simplatta Malmsten. Ergonomisk design med
rundade kanter ger en bekväm träning med
bra flytkraft. Simplattan används för att träna
benstyrka och sparkteknik samtidigt som den
ger ett bekvämt stöd för armarna. Två griphål
för olika handpositioner. Tillverkad
i microlen-skum, ett mjukt skummaterial
med slutna celler, vilket känns behagligt mot
huden. Möjlighet finns också att få er logotype infräst i simplattan. Sorterade färger.
425 x 280 mm.
1310011

Pull-buoy - Perfekt för att fokusera på överkroppsteknik. Placeras mellan benen och ger
bra flytkraft vid överkropps- och teknikträning.
Enkelt att ändra flytkraften med två lägen i en
Pull Buoy. Tillverkad i microlen-skum, ett mjukt
skummaterial med slutna celler, vilket känns
behagligt mot huden. 230 x 105 x 125 mm
1310012

24 st/kart
Handpaddlar Swim Power finns i 6 storlekar
för exakt träning. Under tidig säsong - stor
modell, under tävlingssäsong och vid toppning
- medium och liten modell.

12 st/kart

Simmunk för överkroppsträning av skummaterial med öppna
celler, vilket innebär att
vatten sugs upp och
motståndet ökar.
1310007
Ø 235 mm

Latexslang för paddlar
1318004
Ø 6,5 mm
20 m/fp

Latexslang för styrka
1310009
Ø 10,0 mm 20 m/fp
Handpaddlar, klassisk modell
1315001
Medium, 190 x 120 mm
Large, 200 x 130 mm
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Pull Buoy Malmsten tillverkad av PE plastmed slata kanter.
1310005

Fingerpaddlar för rygg- och bröstsim
1315001
105 x 150 mm

1315003
Storlek 0, orange, 170 x 130 mm.
Sprint-paddel, alla simsätt, nybörjare
- elitsimmare.
Storlek 1, grön, 190 x 160 mm.
Sprint- ock styrkepaddel, sum-sim – elit.
Storlek 2, gul, 210 x 180 mm.
Allround-paddel för bättre styrka,
uthållighet och teknik
Storlek 3, röd, 230 x 190 mm.
Samma som 2, förbättrar styrkan,
kräver god teknik.
Storlek 4, blå, 240 x 200 mm.
För alla tävlingssimmare, förbättrar
styrka och uthållighet.
Storlek 5, violett, 260 x 210 mm.
För toppsimmare som vill simma
ännu fortare!

1313005 Silikonadmössa med tryck

1710025 Swedish Goggles Gold Metallic

1313001 Silikonadmössa utan tryck
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Om du väljer en badmössa av latex eller silikon
är en smaksak. Det viktiga är att du efter simpasset sköljer mössan i klorfritt vatten och
hänger upp den för att den ska hålla längre.

Latexbadmössa, vikt 30 g. 10 st/box
1313001 Utan tryck
1313003 Med tryck
Royal blue
Sky blue
Neon green
Navy blue
Violet
Pink
Neon pink
Yellow
Orange
Red
White
Black

Silikonbadmössa motiv
1313004
”Katt”, röd
”Fisk”, gul
”Fisk”, blå

Öronproppar med
införings-hylsa, ”julgransmodell”, mjuka
silikonlameller
1310002
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Ju kraftigare mössa - högre vikt - desto
bättre hållbarhet.
Båda kvaliteterna kan levereras med valfritt
tryck, 1-4 färgstryck.
Silikonbadmössa, vikt 55 g. 12 st/box
1313002 Utan tryck
1313005 Med tryck
Dark green
Silver
Steel blue
Pink
Royal blue
Orange
White
Dark yellow
Violet
Red
Navy blue
Light yellow
Black
Light green

Melerad
Rosamönstrad

Blåmönstrad

Greppvänlig vattenflaska som är perfekt för
träningen.
1212007
Vattenflaska
1212009
Vattenflaska med praktisk
sidopåfyllning

Näsklämma Synchro
med stålbåge. Storlek
S och L
1310001

Näsklämma med band
1310008

Träningsur
SEIKO stoppur 300-minnes.
Stoppur med 300 minnes
funktioner. Vattentät ner till
10 bar. Några av de viktiga
funktionerna är:
1. Mäter upp till 10 timmar i
1/100 sek.
2. 300 Lap/split-minnen.
3. Frekvensmätning.
1912001 Grå
Fastime 28. Professionellt
stoppur av hög kvalitet med
stor display och tydliga
siffror, vattentät. Stötsäker.
Viktigaste funktionerna:
1. Mäter upp till 24 timmar
i 1/100 sek.
2. Mellantidsfunktion
(ackumulerad tid).
3. Visar tid/alarmfunktion.
4. Tystgående.
1912022 Grå

Fast 9 100 LM är för tränare
som vill kunna lagra flera mellantider. Den är vattentät.
Viktigaste funktionerna är:
1. Mäter upp till 10 timmar i
1/100 sek.
2. 3-raders display (ackumulerad split-tid överst, lap-tid
på mellanraden och rullande
tid längst ner).
3. Frekvensmätning.
4. 100 Lap/split-minnen.
1912003 Svart

Träningsur Westerstrand inkl. transformator/
väggfäste. Robust konstruktion i metall och
ett plexiglas framför sekundvisaren och de
tydliga siffrorna. Väggfäste ingår. Fungerar
även utomhus. Monteras mot hel vägg och
med tät baksida. Finns i 2 versioner med
enkel visare eller propeller-visare
1912004 Ø 600 och Ø 900 mm
1912009 Ø 600 och Ø 900 mm
1912010 Träningsur Westerstrand, batteridrivet, diameter 600 mm, propellervisare,
inkl. stativ
1913001 Motor till träningsur Westerstrand

1912009
1912004

1912010

Klocka för simhallen
5 mm urtavla. Tålig
konstruktion, stark
motor. Klockan drivs av
batterier
1912008 Ø 710 mm
Träningsur med 12 V laddningsbart batteri,
räcker 10 tim. Inga kablar på poolkanten.
5 mm urtavla, stänksäker strömbrytare, 2 mm
klar obrytbar lins
Handtag, utfällbart ställ. Visarna rör sig
mjukt och konstant.
1912006 600 och 800 mm

Träningsur med propeller-visare i två
versioner;
- 12 V ac. inkl transformator
- 12 V laddningsbart batteri, räcker 10 tim.
Inga kablar på poolkanten.
5 mm urtavla, stänksäker strömbrytare,
2 mm klar obrytbar lins. Handtag, utfällbart
ställ. Visarna rör sig mjukt och konstant.
1912006 600 och 800 mm
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Malmsten

Selected when it counts
2020 FINA World Swimming Championships (25 m), Abu Dhabi
2020 Olympic Games, Tokyo
2019 FINA World Championships, Gwangju
2018 FINA World Swimming Championships (25 m), Hangzhou
2017 FINA World Championships, Budapest
2016 – 13th FINA World Swimming Championships (25m), Windsor
2016 – Olympic Games Rio
2016 – LEN European Aquatics Championships, London
2015 – LEN 1st European Games, Baku
2015 – 16th FINA World Championships, Kazan
2014 – 12th FINA World Swimming Championships (25m), Doha
2014 – 32nd LEN Swimming Championships, Berlin
2013 – 15th FINA World Championships, Barcelona
2012 – Olympic Games London
2012 – 11th FINA World Swimming Championships (25m), Istanbul
2011 – 14th FINA World Championships, Shanghai
2010 – 10th FINA World Swimming Championships (25m), Dubai
2009 – 13th FINA World Championships, Rome
2008 – Olympic Games Beijing
2004 – Olympic Games Athens
2002 – FINA World Swimming Championships (25m) Moscow
1999 – European Championships Istanbul
1997 – FINA World Swimming Championships (25m) Gothenburg
1995 – European Championships Vienna
1992 – Olympic Games Barcelona
1989 – European Championships Bonn
1986 – FINA World Championships Madrid
1984 – Olympic Games Los Angeles
1982 – FINA World Championships Guayaquil
1981 – European Championships Split
1980 – Olympic Games Moscow
1979 – FINA World Cup, Tokyo
1978 – FINA World Championships, Berlin
1977 – LEN European Championships, Jönköping
1976 – Olympic Games Montreal
46 Allt för Badet

Allt för Badet 47

Malmsten Simlinor
Officiell simlina för FINA och för Svenska Simförbumndet
Malmsten simlina introducerades i Montreal
1976. Sedan dess har den varit världsledande
och legat i bassängen under de flesta stora
internationella tävlingar – en svensktillverkad
simlina i världsklass!

Faktum är att Malmsten simlina har en patenterad design för optimal vågdämpning. Varje
skiva är utformad för att rotera oberoende
av de andra, vilket gör att vågen bryts inne i
linan.

Avdelare och vågdämpare

Tyngden i linan har testats fram för att få
perfekt densitet, för bästa vågdämpning.
Därför är Malmstens simlina det självklara
valet för både tävlings- och motionssimning.

En vanlig missuppfattning är att man tror att
simlinans enda funktion är att dela av mellan
banorna, men linan kan också dela av mellan
olika simaktiviteter.

Funktionsstudier utförda av Kungliga Tekniska
Högskolan*

Optimal vattenpositionering för
att reducera vågenergi

Maximal färgbeständighet 8/8

En svensk kvalitetsprodukt
i ständig utveckling
Simlinan tillverkas i Sverige, vilket ger oss möjlighet att kontrollera alla moment i processen.
Det sista momentet, monteringen, görs i
våra egna lokaler i Åhus. Det känns viktigt för
oss att vi får lägga handen på den, innan den
skickas iväg till våra kunder.
Varje simlina består av 100 mm eller 150 mm
vingar samt flöten, monterade på en 4 mm
kraftig rostfri stålwire.

Rörliga delar som absorberar
vattenturbulens och vågenergi

Hållbar och flexibel
rostfri wire

Anti-oxidanter för
maximal livslängd

Vingar med bästa hålbilden
för att minimera returvågen
UV-stabilisator 8000ppm
*Studies by Professor Jakob Kuttenkeuler, at the Centre for Naval Architecture,
Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm, Sweden.
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Officiell FINA utrustning

when it counts
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Malmsten Simlina. Levereras komplett med
spännare och fjäder. Klassisk färgkombination
med 5 m röda ändar, blå/vita sektioner, svarta
15-m markeringar och röd mittmarkering eller
färgkombination enligt FINA-regler. Andra färgkombinationer och markeringar tillverkas enligt
önskemål.
Finns i följande längder: 16,66 m, 25 m, 33,33 m,
50 m och speciallängder
1010001 Malmsten Classic Ø 100 mm
1010002 Malmsten Gold Ø 150 mm

Reservdelar, vingar och flöten. Finns i 6
standard färger rött, vitt, blått, gult, grönt
och svart
1011003
Vingar till Malmsten Classic Ø 100 mm, set/2
Vingar till Malmsten Gold Ø 150 mm, per/st

Flöte till Malmsten Classic och Gold
1011004

Golvlucka Gold med rullmekanism för förvaring
av Malmsten simlinor under golv. Passar både
Classic och Gold. Tillverkas i rostfritt stål med
en diameter på 350 mm och med halkskyddat
lock. Rullmekanismen förhindrar skador på
simlinan. Golvluckan kan kombineras med
förvaringspåsar för simlinor.
2010004

Linsupport Malmsten. Genom att använda
supporten när linan läggs i eller tas upp,
skyddas den. Linan löper mjukt över skyddet
och skavs därför inte sönder mot den hårda
bassängkanten. Dessutom skonas kanten från
slitage. Supporten gör det dessutom enklare
att ta upp linan ur vattnet.
1011021

Malmsten Spärrnyckel är ett precisionsverktyg
som gör att vi kan ställa in linans spänning för
perfekt vågdämpning. Linan bör spännas så att
vingarna kan rotera oberoende av varandra för
bästa vågdämpande effekt.
1011002

Malmsten mellankopplingar monteras på wiren
till simlinorna för att t. ex. dela en 50-m lina till
två 25-m linor. Mellankopplingen monteras efter
önskemål vid tillverkningen av simlinan.
1011006

Rostfri wire för Malmsten
simlinor, Ø 4 mm. Säljes i kapade längder om t.ex. 25,3 m
för en 25-m simlina alternativt i valfri längd per meter.
1011005

H-kulor, d.v.s. klassiska flöten, tillverkade
av polyeten HD med UV-skydd. Bygg din egen
avgränsningslina antingen genom att trä
flötena efter varandra eller sätt distansbitar,
t.ex. bitar av gummislang mellan flöterna.
Längd 73 mm, Ø 67 mm, hål Ø 10 mm.
1013006		
500 st/fp
H-kula, gul
H-kula, röd
H-kula, vit
H-kula, blå
H-kula, grön
1013004 Nylonlina för H-kulor, 6 mm
1013008 Nylonlinlås, plast
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Spännfjäder för Malmsten simlinor i rostfritt
stål, som monteras i ena ändan av simlinan i vägg
med linfäste 2010002 och linkrok 1013002 alternativt i bassänggolv med linhållare 1013001 och golvfäste 2010010 (på motsatta sidan av simlinan monteras.
1011010

Wirelås för Malmsten simlina,
monteras i ena ändan på wiren för
att låsa den inuti spännfjädern.
1011011

Karbinhake i rostfritt stål, 80 mm.
1013003

Infästning för simlinor
Golvfäste. Användes till bl. a. linhållare och
olika lejdare för bassänger med skvalpränna
i golv och med lutande kanter. Låsbart med
insexnyckel och teflonkil. Finns för plana golv
eller med lutning 4º alt 8º.

Med täcklock
2010010 Lutning 0º
2010014 Lutning 4º
2010018 Lutning 8º
Utan täcklock
2010020 Lutning 0º
2010024 Lutning 4º
2010028 Lutning 8º

Linhållare. För infästning
av simlinor i bassänger med
skvalpränna i golvnivå med
påsvetsad ögla passande till
spännarens S-krok och dragfjäder. Monteras i golvfäste
2010001. Ø 40 mm.

Vägg-/botten Linfäste med inbyggd
ögla i rostfritt stål, bultas fast.
Rostfritt stål 316L

2010003

1013001

Linkrok. För infästning av Malmsten simlinor
i bassängvägg. Linkroken monteras på spännarens (1011018) S-krok i ena ändan av linan
och på den öppna dragfjädern (1011010) i den
andra ändan. Linkroken hakas i det ingjutna
väggfästets (2010002) ”nyckelhål”.

1013002 20 och 25 mm

Förvaring för simlinor
Förvaringspåse, finns i 4 storlekar. Påsen
monteras med hakar i taket under golvlucka
(2010004). Tillverkas i blå, armerad PVC med
plastöljetter för upphängning och avrinning.

1011001

Linvagn Malmsten för bekväm förvaring av
simlinor, tillverkad i rostfritt stål, 316 L, med
blanka gavlar i ekerform och T-sidor med
centrumaxel i mörkblått, pulverlackerat stål.
Levereras omonterad.
Linvagn Classic för 150 m Malmsten Classic
simlina Mått: 1910 x 1250 x 1410 mm
Linvagn Malmsten Gold för 100 m Malmsten
Gold simlina Mått: 2460 x 1250 x 1410 mm
1012001
Linvagn Cover, tillverkat i blå PVC
1050006
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Utrustning för tävling
6

1

7

1816002 Lap display
1011023 Spring Cover, fjäderskydd
1010001 Malmsten Racing Lanes Classic 100 mm
1010002 Malmsten Racing Lanes Gold 150 mm

1012001 Linvagn Malmsten
1050006 Linvagn Cover

7
12

2

4
11
3
1

1011018 Malmsten Spännare inkl. plastskydd
1011009 Plastskydd för Malmsten Spännare

3

1

42

3

5
1011012 Linskylt komplett

4

2011004 Plattform Malmsten tillverkat av
rostfritt 316L

9

5
2011003 Startpall
Malmsten PRO med
track start
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11
10 13 10

12

9

8

2010003 Vägg-/Bottenfäste

1011021 Line Support
2010004 Golvlucka Gold

10

11

2010010 Golvfäste

1816004 Tjuvstartsanordning

12

14
13
2410003 Badmästarstol Malmsten

13
8

2012001 Lejdare

14

2310001 OP galler rak

15

13
14
10 15 16

16
2018001 Tjuvstarts- & ryggsimstång
1816015 Ryggsimsflaggor
1816003 Tjuvstartlina
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Startpallar
När det är hundradelarna som räknas, tar
man inga risker. När det väl gäller, är det
Malmstens produkter som blir särskilt utvalda. Det är vi mycket stolta över.
Malmsten är stolt, officiell FINA-leverantör av
bland annat simlinor, vattenpoloutrustning,
såsom vattenpolofält, mål, nedsläppsanordning och catwalk,samt linor för målgången
i öppet vatten.
Malmsten är sedan 1999 officiell LENleverantör av simlinor till alla stora europeiska
mästerskap. Våra pallar uppfyller
LEN-standard och FINA regler för startpallar
så länge regelverket för djup, höjder och
säkerhet mm följes och monteringsanvisningar respekteras.
Startpall Topp med trackstart i PE-plast,
för renovering av existerande startpallar.
Malmsten plasttopp passar de flesta startpallar av äldre modell och är ett kostnadseffektivt sätt att modernisera befintlig
utrustning.
Toppen är stabil och har extremt bra grepp
tack vare den mönstrade ytan. Trackstarten
kan flyttas till 6 olika positioner för att passa
alla dykstilar. Den är enkel att ta av när den
inte används.
2011013

Anordning för ryggsimsstart. Förbättrar
”fotgreppet” för simmaren vid frånskjut
från pallen, anpassad för de flesta typer
av startpallar, lätt att justera.
1910054
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Startpall Malmsten PRO är en väldesignad och stilren startpall som erbjuder god stabilitet
och funktionalitet. Den internationellt erkända och populära Malmstenpallen används över
hela världen, och är mycket uppskattad av både simidrottare, tränare och funktionärer.
Den är lätt att kliva upp på, erbjuder ett pålitligt halkskydd och är lättillgänglig från sidorna.
Finns i flera storlekar och färger.
2011002 Startpall Malmsten PRO
2011003 Startpall Malmsten PRO med track start
Arabian
yellow

Forest
green

Traffic
purple

Sunset
purple

Blue

Black

Tile red

Mid grey

Dark grey

Öppen plattform Malmsten som passar
utmärkt för våra startpallar 2011002,
2011003. Plattformen har inbyggda
infästen, och utrymmet under plattformen
är lättstädat.
2011004
Startpall Malmsten Classic är en rak modell som är anpassad för en smalare bassängkant.
Den internationellt erkända och populära Malmstenpallen används över hela världen, och är
mycket uppskattad av både simidrottare, tränare och funktionärer.
Den är lätt att kliva upp på, erbjuder ett pålitligt halkskydd och är lättillgänglig från sidorna.
Finns i flera storlekar och färger.
2011032 Startpall Malmsten Classic
2011033 Startpall Malmsten Classic med track start
Arabian
yellow

Forest
green

Traffic
purple

Sunset
purple

Blue

Black

Tile red

Mid grey

Dark grey

2011004 Öppen plattform Malmsten

2011002 Startpall Malmsten PRO

2011003 Startpall Malmsten PRO med track start

2011013 Topp med track i PE-plast

Svikt för tävling och träning
Maxi Model B också populärt kallad
Cheeseboard. Tävlingssvikt enligt FINAregler. Den har funnits på alla OS och interntionella mästerskap sedan OS i Rom 1960.
Brädan är perforerad i främre delen för att reducera brädspetsens vikt i uthoppningsdelen.
Dessutom smalnar brädan av från valsen mot
bakändan för att öka flexibiliteten.
Brädan bör endast användas tillsammans med
ett Durafirm sviktunderrede.
1110001
Duraflex sviktbräda Enklare version, utan
perforering och något kraftigare. Lämplig för
kommunala badanläggningar. OBS! ska ej
användas för simhoppsverksamhet, träning
eller tävling. Brädan bör endast användas tillsammans med ett Durafirm sviktrunderrede.
1110003
Sviktbräda Duraflex 16 ft
1110009
Sviktbräda Duraflex 14 ft

Durafirm/ sviktunderrede, plattformsmodell
Durafirm sviktunderrede i aluminium till betong plattform bestående av vals samt bakdel
monterad med gångjärn. Sviktbräda ingår inte.
1111001

1110001 Duraflex Maxi B

Durafirm stand 3-m. Durafirm 3-m sviktunderrede består av en ställbar valsmekanism med
fothjul och underkonstruktion, samt en bakled
med integrerad lejdare. För montage på
befintligt betong- eller kakelgolv behövs, inget
fundament.
Finns i 3 olika höjder beroende på avståndet
mellan bassängkant till vattenytan (mått X).
Med dubbel handledare på båda sidor.
Sviktbräda ingår inte
1111004
Durafirm stand 1-m. Finns i 5 olika höjder beroende på avståndet mellan bassängkant till
vattenyta (mått X). Med dubbel handledare på
båda sidor.
Finns även utan handledare alternativt ensidig
handledare. Sviktbräda ingår inte.
1111003

Svikt AR. Fristående glasfibersvikt för lek och
motion, bestående av sviktbräda med inbyggt
underrede komplett i en enhet.
Placeras på bassängkanten och är lätt att förflytta - transportvagn ingår.
1110006

Treadmaster, matta för halksäker bassängmiljö, särskilt lämplig för hopptorn, trappsteg,
startpallar etc.
Tillverkad av speciellt gummi- / korkmaterial
med en antibakteriell tillsats som förhindrar
spridning av svampinfektioner.
Motståndskraftig mot mekaniska och kemiska
angrepp och tål alla vanligt förekommande
rengöringsmedel. Saltvattenresistent.
Storlek: 1600 x 1000 x 6 mm.
Grön, blå, grå, sand
1112004

1111001 Durafirm underrede

1112004 Treadmaster matta

1111001 Durafirm underede

1111004 Durafirm stand 3 m

1111003 Duraflex svikt 16 ft

1110001 Maxi B
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Viktigt att välja rätt!
Svenska Simförbundet rekommenderar Maxi Typ B (Cheeseboard) för simhallar med hoppverksamhet. Viktigt att även träning sker på denna tävlingsbräda. Därför är det nödvändigt
att kommuner med simhallar som idag har eller hoppas på framtida verksamhet med simhoppning väljer Maxi Typ B.
Maxi Type B (Cheeseboard)
Tävling och allmänhet
Längd: 488 cm
Bredd: 49,5 cm
Vikt: 63 kg
1110001

Duraflex 16 ft
Lek och allmänhet
Längd: 488 cm
Bredd: 49,5 cm
Vikt: 67 kg
1110003

Duraflex 14 ft
Lek och allmänhet
Längd: 427 cm
Bredd: 49,5 cm
Vikt: 55 kg
1110009

Malmsten AB är auktoriserad montör, service-tekniker och leverantör för Duraflex sviktar

Malmsten AB – officiell representant för Duraflex i Sverige
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Renovering av svikt
Oavsett vilken av sviktarna som finns i hallen,
är svikten en stor investering som kräver
tillsyn och skötsel. Om friktionsytan har slitits
ojämnt eller rent av är borta, kan olyckan vara
framme och hopparen halkar. Sviktbrädan
kan även ha fått sprickor, om underredet och
valsen under försummats eller felmonterats.
Därför är det viktigt att rutinmässigt kontrollera så att inga sprickbildningar uppstått.
Om friktionslagret slitits bort men svikten
i övrigt är utan skador, har vi möjlighet att
renovera den genom att blästra svikten och
sedan lägga på nytt lager med färg och friktionsyta. Hör av dig för mer information!
1180001
Sviktrenovering
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Malmsten AB – officiell representant för Colorado Time Systems i Sverige

Tidtagning CTS
Colorado Timing Systems (CTS) finns idag i många av de mest framstående idrottsanläggningarna i världen. Tidtagningssystemet har sitt
ursprung i en avknoppning från Hewlett-Packard, där man ville utveckla
möjligheterna till en mer exakt tidtagning inom sport. Valet föll på vattensport, eftersom det kräver en så exakt mätning. 1972 startade fyra
ingenjörer från H-P Colorado Time Systems och sedan dess används
tidtagningen vid stora mästerskap världen över.

Dolphin
Dolphin är vårt bassystem för trådlös tidtagning med integrerat gränssnitt.
Dolphin Wireless Timing System. Består av
synkroniserade stoppur (upp till 3 per bana),
vilket underlättar tidtagningen för funktionärerna. Startenhet, basstation, och USB-kabel,
Dolphin Software-gränssnitt, snodd och
väska.
Infinity Start System Startenhet med högtalare, blixtljus och begränsad P.A.
Tri Pod Stativ för Infinity Start System, kan
även användas för Dolphin Portable Mini
Scoreboard
Dolphin to Infinity Kit Kabel för att länka
Dolphin Starter Unit till Infinity Start System.
Dolphin Portable Mini Scoreboard Tavla för
att visa tid och resultat
Dolphin Scoreboard Adapter Används för att
ta emot data från Dolphin Base Station för
resultattavlans display

Dolphin trådlös stoppur

Mobil Scoreboard

Dator med resultat
kopplad till
Dolphin Base Station

Start unit
Dolphin

Infinity Start System
med Tri-Pod stativ
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Basic Touch Pad Timing System
LED-R Line or Mini Scoreboard
Ett bassystem med touchpads (tidtagningsplattor) som konfigureras med Infinity
Start System, Systeme 6 Console och en
resultattavla
System 6 Console Koordinerar inkommande
information från startsystem, tidtagningsplattor och knappar för back-up
Touchpad System (System med tidtagningsplattor) Innehåller även kablar, en tryckknapp
för back-up per bana
Infinity Start System Startenhet vid tävling,
högtalare, blixtljus och P.A.
Tri Pod Stativ för Infinity Start System
Mini Portable Scoreboard or LED-R
Scoreboard Mobil resultattavla eller LED-R
resultattavla
Sky-Fi Scoreboard Adaptor Används för att
ta emot från System 6 för resultattavlans display. Kabel kan också användas.
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Back-up Buttons

System 6
Console

Infinity Start System
med Tri-Pod stativ

Championship Timing System
LED-R Single Line display och video display
System 6 Console
Ett professionellt tidtagningssystem för tävling som konfigurerar tidtagningsplattor med
Champstart Start System, System 6 Console
med en resultattavla eller Video Display.
System 6 Console Koordinerar inkommande
information från startsystemet, tidtagningsplattor, överväxlingsplattor (JPR), knappar för
back-up och domarterminaler för simhopp och
synkroniserad simning. Den skickar information till resultattavlor, tävlingsprogramvara,
skrivare, vattenpolosignal samt ”shot clocks”
Touchpad System Kabelnät krävs för att köra
tidtagningsplattor, knappar för back-up samt
överväxlingsplattor (JPR)
Champ Start System Används vid start av
tävling. Högtalare, blixtljus och ström för att
driva flera högtalare och ingångar
External speakers Monterade vid startpallen
så att simmaren kan höra instruktioner och
startsignal
Tri Pod Stativ för Start System
Relay Judging mäter reaktionstiden vid
start. Jämför vid lagkapper den inkommande
simmarens tid på tidtagningsplattan med
tiden när nästa simmare lämnar startpallen.
LED-R Scoreboard eller Video Display Används
för att visa tid och resultat

Dator med resultat

Displaylink Controller

ChampStart Start
System med Tri-Pod
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Numeriska displayer
Klocka 77 mm teckenhöjd
Max läsavstånd: 30 meter
BxHxD: 450x160x35 mm
1911006

Temp-Vatten/Luft 77 mm teckenhöjd
Max läsavstånd: 30 meter
BxHxD: 450x320x35 mm
1911009

Klocka/Temperatur omväxlande 230 mm
teckenhöjd
Max läsavstånd: 90 meter
BxHxD: 900x320x35 mm
1911007

Temp.Vatten eller luft. 77 mm teckenhöjd
Max läsavstånd: 30 meter
BxHxD: 450x160x35 mm
1911008 Temperatur luft
1911008 Temperatur vatten
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Klocka-Vatten-Lufttemperatur
77 mm teckenhöjd
Max läsavstånd: 30 meter
BxHxD: 900x320x35 mm
1911010

System för vattenrutsch
Microbus tidtagarsystem för vattenrutschbanor. Temperaturvisning för luft och vatten.
Svensktillverkad kvalitetsutrustning för er
simhall.
Enkelt att installera. Om ni vill kan vi även
ombesörja alltifrån montage till driftsättning
och utbildning av din personal. Självklart har vi
en etablerad support och serviceorganisation
i Sverige.

Funktion:
• Passage genom ”start” börjar tidräkning
samt tänder röd signal. Displayen visar sek,
1/10, 1/100
• Passage genom ”mål” (stopp) stannar
tidräkning och grön lampa tänds
• Senaste tidmätning står alltid kvar, bästa
tid nollställs automatiskt var 30:e min
• Inbyggd timeout. Om stoppvillkoret inte
uppfylls, så nollställs tidtagning och grön
signal tänds
• Systemet visar rött ljus vid utebliven
vattentillförsel till banan

Tiduret visar både senaste åktid och bästa
åktid. Bästa åktid nollställs automatiskt var
30 minut, tidtagning nollställs och grön signal
tänds.
1911004 Komplett, 1 rads-display,
		 tecken höjd 77 mm
1911004 Komplett, 2 raders-display,
		 teckenhöjd 77 mm
1911004 Komplett, 5 raders-display,
		 teckenhöjd 77 mm

En röd/grön signallampa indikerar, när banan
är fri för nästa åkare. Två givarpar för start
och stopp ingår. Inbyggd timeout - om stoppvillkoret inte uppfylls, nollställs tidtagning
och grön signal tänds.
1911005 2-fotocellpaket/2 raders display,
		 rött-grönt ljus
1911001 Ljussignal

Vattenpoloutrustning
Vattenpolo är en snabbt växande lagsimsport
som fått fäste i Sverige. Våra vattenpolofält
tillverkas enligt internationella FINA-regler,
men även efter kundens behov.
Vattenpolo är en lagsimsport med 6 utespelare och en målvakt. Matchtiden är 4 x 8
minuter effektiv speltid. En eller två domare
dömer matcherna beroende på nivån. En
måldomare kan även användas. Lagen har rätt
till två ”time-out” vardera, men vid förlängning

Stabil konstruktion

kan en tredje bli aktuell. Laget får bara ha
bollen i 30 sekunder, därefter måste anfallet
avslutas med ett försök att göra mål. I varje
hörn av spelplanen står en klocka som visar
den tid som återstår av anfallet.
Internationell tävlingsstandard. Malmsten AB
är officiell FINA och LEN leverantör av vattenpoloutrustning och levererar vattenpolofält,
mål, nedsläppsanordning och catwalk till stora
internationella tävlingar. Vi säljer och tillverkar

även ett bra vattenpolosortiment för all
träning och tävling.
Vi rekommenderar att våra vågdämpande
Malmsten-linor, Classic 100 mm vingar,
används så att fältet blir av högsta kvalitet för
spelare och publik. Vi har även vattenpolomål, resultattavla, catwalk och annan
utrustning för tävling och träning.

Nät av högsta
kvalitet

Förmonterad

Utmärkt placering
i vattnet

Avtagbara hjul
Enkelt att fälla ihop
för förvaring och
transport
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Vattenpolomål Malmsten. Konstruerade enligt FINAs regler. Friflytande modell. Den tillförlitliga
ramkonstruktionen är tillverkad av aluminiumprofiler med flytkropp. Pulverlackerad vit. Det breda
flytelementet medför utmärkt stabilitet och vattenläge.
1511003 Vattenpolomål sålda per styck

Beach/Junior vattenpolomål. Konstruerade
enligt FINAs regler. Friflytande modell.
Den tillförlitliga ramkonstruktionen är tillverkad av aluminiumprofiler med flytkropp.
Pulverlackerad gult. Mått: 2500 x 800 mm
1511004 Vattenpolomål säljs styckvis

1
2

3
HabaWaba Vattenpolomål uppblåsbart.
Officiellt mål för Haba Waba som är en
internationell vatten- poloturnering för
ungdom 7-12 år sanktionerad av LEN och
FINA. Reparationskit, pump och väska medföljer. Mått: 2150 x 750 mm
1511005 Vattenpolomål säljs styckvis

Vattenpolomål uppblåsbart. Det tar endast
några minuter att blåsa upp och installera
dem. De är lätta att packa samman och
förvara i medföljade väska. Reparationskit,
pump och väska medföljer. Junior 12-19 år.
Mått: 2500 x 800 mm
1511006 Vattenpolomål säljs styckvis

Vattenpolomål uppblåsbart Det tar endast
några minuter att blåsa upp och installera
dem. De är lätta att packa samman och förvara i medföljade väska. Reparationskit, pump
och väska medföljer. Mått: 1500 x 600 mm
1511007 Vattenpolomål säljs styckvis

Vattenpolofält Uppblåsbart HabaWaba Det
tar endast några minuter att installera, packa
samman och förvara i medföljande väskor.
1515006 Komplett spelplan
Mikasa tävlingsboll. Officiell storlek och vikt. Mikasa - the ball of choice. Sedan 1980 har Mikasa
varit märket på vattenpoloboll för de Olympiska Spelen. Vattenpolobollen är godkänd enligt
FINA-regler. Bollen har handgjord gummiyta samt precisionssydda nylonsömmar. Finns i gul,
gul/blå, multi
1512001
Herrar W6000, W6000C, W6000W
Damer W6009, W6009C, W6009W
Junior
Mini
Malmsten Vattenpoloboll
1512002
Herrar WP5
Damer WPA4

Tryckmätare för
Vattenpoloboll Mikasa
1514004

Domarflaggor, vattenpolo
1512003 Set om 4 styck

Pump för Vattenpoloboll
Mikasa
1514003
Allt för Badet 67

Planering vattenpolo tävlingar

15

14

1

1513003 Vattenpolo nedräkn. ad-on

1513001 Vattenpolo
Allsport 1200 Basic

1515003 Catwalk vattenpolo

1

17

6 6

2
6

13

10
8

1514014 Team bänk

3
10 10
10 10
4
2412036 Bänk med klädhängare

10 10
10 10

4

1511003 Vattenpolomål Malmsten
1514006 Nät till vattenpolomål Malmsten

6

13

10

5

6 6

12
1
2
3
1514009 Bollhållare Vattenpolo
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4

13 5

9
9

6

7

2010014 Golvfäste 4°
1013001 Linhållare

9

8

2010003 Vägg-/Bottenfäste

1515001 Reklamflotte vattenpolo

1514007 Nedsläppsanordning

10
7

16
6 6

7
13

1011023 Spring Cover vit

6

11

8
8

10 10
10 10
7

1514015 Stolpe med fot till stoppnät

4
4

15

12

10 10
10 10

1514016 Vagn till Stoppnät inkl nät

13
13

6

6 6

11

7
7

5 14

16 2412347 Förvaring med hjul

2
16

1510001 Fältlina
1510002 Mållina

3

17 1311001 Undervisningsstång
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OP-galler
OP-gallret är vårt mest populära galler,
anpassningsbart till alla rännor. Det kan
levereras både som parallell- och radiegaller.
Tillverkat i hela 1-meterssektioner.
Inga lösa delar. Gallret finns i vitt som
standardfärg eller i andra färger som tillval.
UV-skydd.
Vi har möjlighet att kundanpassa helt efter
era önskemål, eftersom vi tillverkar gallren
hos oss i Åhus.
2310003 OP galler hörn

2310001 OP-galler rak
2310002 OP-galler radie
2310003 OP-galler hörn

Halkskydd
Golvtrall, matta lämplig för alla våtutrymmen.
Den är tillverkad av mjuk och böjbar PVC.
Hygienisk. Lätt att skära till enligt önskade
mått.
Färger: röd, blå, brun, grön eller grå.
2410005		 Levereras i 10 meters rullar.
Golvtrall PVC 60 cm
Golvtrall PVC 75 cm
Golvtrall PVC 90 cm

2410005 Golvtrall matta

Treadmaster, matta för halksäker bassängmiljö, särskilt lämplig för hopptorn, trappsteg
och startpallar. Mattan är tillverkad av ett
speciellt gummi-/korkmaterial med en antibakteriell tillsats.
1112004		 1600 x 1000 x 6 mm, blå
2310002 OP galler radie - Vit

2310001 OP galler rak -Vit

Radiegaller
2310001
OP galler rak - Svart

2310001 OP galler rak - Gult

OP galler - vägg

2310001 OP galler rak - Blå
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Lejdare
Rostfri bassänglejdare tillverkad av Ø 40 x 2 mm
rör med mönsterpräglade, halksäkra steg.
Avsedda antingen för väggmontage eller för
kundanpassat golvmontage.
Lejdarna finns i standardutförande modell A,
men lejdaren kan kundanpassas enligt skiss
B – F. Lejdaren kan också tillverkas för fast
installation i bassänggolvet med bultar och
bricka.
Lejdarna är liksom våra andra produkter i
rostfritt stål tillverkade i hög kvalitet, 316 L
(ENI.4404)
2012001 Standardutförande modell A med
två, tre, fyra, fem sex eller sju steg.
Fler bredder på förfrågan

Klätterväg
Klättervägg Malmsten ger en utmanande och
spännande aktivitet för både inom och utomhusbad. En hög, välvd vägg där målet är att
nå toppen för att ringa i klockan. När målet är
nått är det bara att släppa taget och falla ner
i vattnet igen. En riktig utmaning med andra
ord!
Vi erbjuder en komplett och enkel lösning till
en snygg, säker och spännande klättervägg.
1819001
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Inredning
Malmstens anlitas allt oftare som totalentreprenör i olika projekt. Med
många års erfarenhet har vi den kunskap och de resurser som är nödvändiga för att färdigställa kompletta och väl fungerande simanläggni
ngar.
I vårt omfattande sortiment finns rostfri bassängutrustning, höj- och sänkbara
bottnar, galler, simlinor, sviktar, skåpinredning, vattenrutschbanor m.m.

En del produkter är av egen tillverkning och/eller egen design, andra köper vi in från
ledande tillverkare men gemensamt för produkterna är material av högsta kvalitet. De är till största delen tillverkade i Sverige, en fördel med tanke på service och
reservdelar.
Vi har även möjlighet att erbjuda rådgivning vid nya projekt eller ombyggnad av
befintliga simhallar. Låt oss bidra med idéer och värdefulla råd om hur bra simhallar
kan bli bättre.
Bild visar kompaktlaminatskåp levererade av Malmsten AB till Hylliebadet, Malmö
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Entré
Trött på borttappade nycklar och lås som
måste bytas? Förlorade nycklar orsakar
stora kostnader för badet och irritation bland personal och badgäster. Flera
badhus i landet förser nu sina skåp med
låsbyglar och hyr ut eller säljer hänglås till
badgästerna.
Kombinationslås .
Vårt kvalitetshänglås
är tillverkat i solid
mässing.
1611003
96 st/kart
Vårt kvalitetshänglås är tillverkat
i solid mässing,
även låskolven och
cylindern.
Hänglås, 38 mm
1611001
120 st/kart

Nyckelarmband ”Mykee”, av mjukt plastmaterial. Armbandet sitter tryggt och bekvämt på
armen. Nyckeln döljs inne i bandet. Nyckeln
repar inte ömtåliga ytor. Finns i tio färger.
1610001
20 st/fp och styckvis

1611001 Hänglås

Malmsten entréband i Tyvek, en blandning
mellan tyg och papper. Kan användas för
att visa behörigt inträde till simhallen, bubbelpoolen, vattenrutschbanan etc. Bandet
fästes enkelt runt handleden och är av engångstyp och måste klippas eller slitas bort.
Finns i 10 olika färger . Förpackningsstorlek:
Numrerade i 1000-pack/färg och kartong.
1610003
Aqua
Grön
Gul
Ljusblå
Lila Blå
Rosa
Röd
Orange
Lime

Nummerskylt av plast. Finns som standardfärg
röd och blå men kan även fås i andra färger.
2412001
40x20 mm

2412002 Nyckelbricka

Gummiband. Silikontvättade gummiband
i 100% gummi. Mått: 100 x 10 mm. Finns i
9 olika färger. 100st/pack.
1610002
Blå
Grön
Röd
Svart
Gul
Vit
Brun
Natur
Lila

Nyckelring, metall, 20 mm
2412003		 100st/förp

Nyckelbricka i eloxerad aluminium.
Finns i 7 olika färger.
2412002
Ø 25 mm, plast med gravyr
Ø 25 mm, plast utan gravyr
Ø 35 mm, plast med gravyr
Ø 40 mm, plast med gravyr
Ø 25 mm, aluminium med gravyr

Skyltar
På Malmsten tillverkar vi skyltar efter era önskemål och behov. Vi har
ett brett sortiment av standardskyltar, men utöver det kan vi ta fram
förslag på anpassade skyltar - allt för att underlätta besöket i simhallen för era gäster.
Skyltarna kan fås antingen som ett klistermärke, i plåt med plan eller
bockad kant och följer naturligtvis alla normer och föreskrifter.
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en anpassad lösning eller
beställ vår specialbroschyr.
Anvisningsskylt Vattenrutsch
2414006

Vitlackad skylt i alumimium. Finns för inomhusbruk eller för utomhusbruk 850 mm hög.
Trekantig 350 x 350 x 350 mm
2414004 Standardtexter:
Simträning
Motionssim
Dykförbud
Snabb bana
Abonnerat
Simskola
Kundanpassad text möjlig
Taktila skyltar är skyltar som
kan läsas av både seende och
synskadade. Vi erbjuder ett
sortiment av standardskyltar
för simhallar.

Skylt med symboler A5, A4 eller A3 format
2414001
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Inredning
Vi erbjuder ett brett urval simhallsinredning som passar för både våta och torra
utrymmen. Bänkar kan levereras i flera
modeller. De kan vara vägghängda eller
fristående.
Vägghängda upphängningsanordningar som
passar till bänkarna finns med olika typer av
krokar. Vi tillhandahåller även papperskorgar
i samma serie.
Denna serie är tillverkad i återvunnen plast
(polyethylen) och finns i fyra olika färger.
Plastbänk med ryggstöd i återvunnen plast
(polyethylen. Bänken är tålig och passar
utmärkt i simhallsmiljö eller utomhus.
2412200 1700 x 882 mm x 690 mm

Sittbänk, klassisk modell. Funktionella
omklädningsbänkar i olika utföranden och
storlekar. Finns både som fristående och
vägghängda bänkar och passar perfekt i de
flesta omklädningsrum. Bänk med tre eller
fyra profiler. Bänkprofiler av PVC med aluminium innerkärna.
Bänkarna tillverkas enligt kundens önskemål.
Dubbel sittbänk, klassisk modell, med
tre profiler med eller utan klädhängare,
fristående
2410013
Sittbänk, klassisk modell, med tre profiler,
fristående.
2410014
Klädhängare. 90 mm mellan krokarna. Finns
även klädhängare med 180 mm mellan
krokarna.
2410019
Sittbänk, klassisk modell, med 3 profiler,
vägghängd.
2410014

Grön
RAL 6009

Röd
RAL 3020

Blå
RAL 5015

Gul
RAL 1012

Vägghylla för glasögon.
1 rad är 200 mm bred.
Höjden beroende på antal
hyllplan. Varje hyllplan
bygger 100 mm. Olika
varianter på beställning.
2412034
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Förvaringsfack för handdukar, tillverkat av
polypropen i aluminiumram. Utmärkt för
handdukar och småsaker i duschrummet och
simhallen. Lättstädat, svag lutning för avspolning. Finns i vitt, gult, svart och ljusblått. Djup
200 mm
2412011
12 fack. 860 x 660 mm
20 fack. 1060 x 860 mm

White Yellow Light
blue

Black

Personvåg av rostfritt stål. CE godkänd
Kapacitet 200 kg/50 gr. Höjd 950 mm.
Platta 300 x 300 mm.
2410017

2410014 Sittbänk , klassisk modell, vägghängd

2410014 Sittbänk , klassisk modell, fristående

2410013 Dubbel Sittbänk, klassisk modell, fristående med kädhängare

2410019 Klädhängare

2412011 Förvaringsfack

2412034 Vägghylla för glasögon
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Städ och papperskorgar
Kraftig aluminiumförstärkt djup håv avsedd
att samla upp skräp från bassängbotten.
530 x 220 mm.
1815011.

Teleskopstång. Kraftig natureloxerad tele–
skopstång av aluminium. Med uttag för
snabbkoppling av håv.
1815006
2,4–4,8 m
3,6–7,2 m

Bottensugslang. Levereras med monterade
ändmuffar. Passar till bräddavlopp och
sugmunstycken. Anslutning 40 mm.
1815004 7,5 m
1815004 9,0 m
1815004 10,0 m
1815004 12,0 m
1815004 15,0 m
1815004 18,0 m

Bottensugmunstycke. Kraftigt, flexibelt sugmunstycke med blytyngder, som går stadigt
på bassängbotten med 8 hjul. Försedd med
snabbkopplingsfästen, slanganslutning
40 mm. Sugbredd: 350 mm.
1815008

Bottensugborste. Sugmunstycke som samtidigt borstar och suger bassängbotten.
Försedd med blytyngder. Slanganslutning 40
mm. Sugbredd: 300 mm.
1815010

Papperskorg i återvunnen plast (polyethylen).
Tålig och enkel att hantera. Locket öppnas
med ett lätt tryck.
Mått: 835 x 409 mm x 409 mm
2415002

Bottensugmunstycke. Fairlock-sugmunstycke
med hjul och utbytbar borste. Robust utförande. Slang 40 eller 50 mm. Bredd: 470 mm.
1815009

Poolborste. Kraftig, bred borste med svängda
ytterändar. Försedd med nylonborst och
snabbkoppling. Bredd: 440 mm.
1815012

80 Allt för Badet

Bänk och hyllor Malmsten

2412338 Förvaringsvagn Malmsten

2412300 Sittbänk Malmsten nmed bottenhylla

2412347 Förvaringsvagn Malmsten

2412350 Förvaringsvagn Malmsten

2412394 Förvaring Malmsten L - med topphylla

Malmsten förvaring
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Malmsten förvaring
Skapa ett trevligt omklädningsrum med
funktionell och lättanvänd inredning.

Aqua

Beige

Blå

Röd

Gul

Grå

Kvalitetsinredning för förvaring som är
hållbart, stabilt och hygieniskt - ett flexibelt
system för kreativa lösningar. Anpassat för
tuffa miljöer och stora hygienkrav.

Sittbänk Malmsten - med bottenhylla.
Mått: 200 x 35 x 49 cm.
2412300
Sittbänk Malmsten - med bottenhylla.
Mått: 90 x 35 x 49 cm.
2412300

Bänkarna finns i olika längder upp till 300 cm och i olika bredd 35, 45 och 75 cm

Bänk Malmsten - med
klädhängare och
bottenhylla. Mått:
100 x 45 x 170 cm
2412315

Förvaring på hjul Malmsten
- för mattor och Pool Toys.
Mått: 140 x 60 x 225 cm
2412325

Bänk Junior. Bänkarna
finns även för i med
höjd 140 cm och i
olika längder upp till
200 cm.
2412310
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Förvaring Malmsten med hyllplan utan hjul.
Mått: 100 x 40 x 153 cm
2412327

Förvaring liggande Malmsten
- Flexibeam med topphylla.
Mått: 135 x 57 x 150 cm
2412330

Förvaring Malmsten - liggande paneller med
hjul med lock. Mått: 104 x 69 x 84 cm
2412347

Förvaring på
hjul Malmsten för mattor och
Pool Toys och
Flexibeam. Mått:
72 x 65 x 132 cm
2412352

Förvaring Kombo Malmsten S utan lock.
Mått: 144 x 69 x 111 cm
2412360

Förvaring Malmsten L - med topphylla.
Mått: 126 x 76 x 156 cm
2412394

Förvaring Malmsten Mega med topphylla. Mått:
176 x 76 x 227 cm
2412398

Förvaring Malmsten för bollar. Mått:
133 x 26 x 115 cm
2412422

Förvaring Malmsten kundanpassad
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Ett företag i Malmsten gruppen

Mirena har sedan bolaget startades 1988 specialiserat sig på bassängbeklädnad av offentliga
bad och har sedan dess klätt mer än 200 bassänger i Sverige.

Bassängbeklädnad med bassängduk
Bassängbeklädnad lämpar sig vid såväl renovering som nyproduktion av bassänger. Eftersom
bassängduken är såväl ett tätskikt som ett ytskikt behöver underliggande konstruktion inte
vara tät. Vid renovering av äldre bassänger kan oftast gammalt ytskikt som t.ex. keramiska
plattor sitta kvar vilket är såväl installationstids- som kostnadsbesparande. Normalt uppgår
installationstiden till veckor, större bassänger till någon månad. Mirena är certifierade
installatörer vilket medför att materialleverantör lämnar 10 års fabriksgaranti.

Golvmembran
Förutom bassänger så kan simhallsgolv förses med ett tätskikt/golvmembran som kan
vulkaniseras ihop med bassängduken. På detta sätt får man ett sammanhängande tätskikt i
samma material och eliminerar därmed risk för läckage i skarv mellan olika tätskiktslösningar.
Golvmembranet är ett tätskikt och behöver kompletteras med ett ytskikt som till exempel
keramiska plattor.

Bassängtäckning
Mirena tillverkar även bassängtäckningar samt tillhörande upprullningsanordningar. Täckena
tillverkas i fiberarmerad skummad polyeten och kan göras i valfri storlek och form. Förutom
att hindra värmeförluster reduceras vattenavdunstning och kemikalieförbrukning. För
inomhusbassänger hjälper dessutom bassängtäcken till att kraftigt reducera fuktpålastningen på byggnaden. Finns upprullningar för såväl golv, vägg som tak.

Auktoriserad agent för Myrtha Pools
i Sverige
Rostfri bassäng-lining
Begär specialbroschyr
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Vi som arbetar för att du som kund ska känna dig nöjd är….
Tillverkning

Utvecklas med
miljömedvetenhet
Vår miljöpolicy innebär att vi valt att i
görligaste mån förlägga tillverkning i Sverige.
Detta gäller t.ex. simlinor, vattenrutschbanor,
galler, höj- och sänkbara bottnar, rostfri
inredning, pool toys m.m. Detta innebär
kortare transporter samtidigt som vi har
möjlighet att vara flexibla och kontrollera
tillverkningen.

4096043
Margareta Malmsten
Senior rådgivare,
Grundare

Tommy Malmsten Senior rådgivare,
Grundare

Marcus Malmsten VD

Christian Malmsten Vice VD
Produktutveckling

Genom återvinning och återanvändning
av material och genom användning av
förpacknings- och annat material som kan
återvinnas, bevaras naturresurserna bättre.
2018 har vi installerat solcellspaneler på taket
på både kontors och en av lagerbyggnaderna
för att bli delvis självförsörjande av energi.
I all verksamhet strävar vi efter att minska
och förebygga föroreningar samt bedriva ett
internt miljöarbete som leder till ständiga
förbättringar.
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Jens Rosander Projektledare,
VD Mirena

Tobias Salomonsson
Entreprenad chef

Mathias FagerströmIT-chef/Inköp

Peter Lindros Ekonomichef

Pontus Andersson Projektledare

Torild Jahnsen Servicetekniker

Per-Åke Nilsson Montör

Johnny Lidfors
Montör

.
Kontor

Lager

Eva-Marie Håkansson
Exportansvarig

William Paiement
Försäljning Export

Hazel Malmsten Försäljning Export

Gustav Eriksson Försäljning Export

Sofie Sandell Export

Jerlie Österberg Ekonomiassistent

Sandra Jnsson Ekonomiassistent

Louisa Jirsell
Marknad

Per-Olof Persson Sverigeansvarig

Mikaela Dalqvist Svensk försäljning

Fredrik Karström Svensk försäljning

Olof Falk 3D konstruktör

Mattias Strand Lager, produktion

Jens Svensson Lageransvarig

Mile Mihajlovic Produktionsansvarig

Magnus Johansson Produktion

Jesper Johansson Produktion

Simhallen – en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter.
Vår målsättning på Malmsten är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma
och väl fungerande badanläggningar. Vi vill erbjuda bästa service oavsett om du
väljer standardprodukter eller unika designlösningar i specialtillverkning – allt till
konkurrenskraftiga priser.
Det enda som kvarstår är att fylla på med vatten!

Malmsten AB
tel +46 44 28 71 00
www.malmsten.com

