Höj- och sänkbart golv

Tiden är inne
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.

Så, vad är nytt?
Det viktigaste är att drivfunktionen sker med hjälp av
skruvdomkrafter, var och en försedd med sin egen motor.
Golvet är därför flexibelt.
• 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.
• Vår golv kan installeras både 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 är vi väldigt
flexibla att installera golv i pooler med olika design.

Simhall med
flexibilitet
Simskola
Babysim
Vattengympa
Rehabilitering
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Malmsten
höj- och sänkbart golv

Varje
skruvdomkraft
drivs av en
separat sänkbar
motor

Golvet
manövreras från
kontrollpanelen eller
med hjälp av en
fjärrkontroll.

Alla ingående
komponenter som har
kontakt med vatten,
består av syrafast
rostfritt stål och
motståndskraftiga
amider.
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Golvet kan höjas över
vattenytan och användas för
”torra” aktiviteter.
Max belastning*, enligt standard
är 65 kg/m2. Det är också i detta
läge man öppnar luckan och
släpper ner bottensugen.
* Kan dock dimensioneras
upp för att klara mer (tillval).

Det är lätt att fästa
utrustning i golvet
(för vattengympa,
rehabilitering
eller babysim).
Det är möjligt att
luta golvet både i
längs- och sidled.
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Säkerhet
• CE-certifierad. 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.

Tillval:

Drift

Det är möjligt att installera
en större LED display.
Om golvet tiltas, är det
möjligt att visa två olika
djup, temperatur etc.

• Endast behörig personal får manövrera golvet.
• Av säkerhetsskäl är kontrollpanelen försedd med
låsbar strömbrytare. Nyckeln skall förvaras av
ansvarig personal.
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Vi kan även erbjuda:

• Kontrollpanelen måste placeras så att operatören
har full överblick över hela bassängen.

– fjärrövervakning av systemet

• Det är viktigt att bassängen är väl upplyst.

– lyftplan för rullstolar

• Ett intelligent styrsystem övervakar driften.

– ledad handledare.

– ledad trappa
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Service
Klart att Malmsten
underhåller och erbjuder
service till alla befintliga
installationer.

Kontakta våra golvspecialister:

Marcus Malmsten
Göran Åberg
0705 – 18 12 46
0703 – 98 71 10
marcus@malmsten.com gab@malmsten.com

Just Add Water

Malmsten AB
tel 044 – 24 71 50
www.malmsten.com

Torild Jahnsen
0708 – 80 30 52
torild@malmsten.com

Malmsten – simhallsspecialisten
med över 40 års erfarenhet
av utveckling och tillverkning
av bassängutrustning.
Rekommenderas av
Svenska Simförbundet.
Hela bredden av vårt sortiment
finns på www.malmsten.com

