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INSTALLATIONSMANUAL 

 

www.riopool.se/ 

poolmontering 

  

 

Ø 1,50 m 

 
2-3 personer 

 

ca 1 timme 

Demo 

Ø150 

Lämpliga hjälpmedel: 

 handskar 

 skruvmejsel 

 nycklar 

 kniv 

x1 x16 

x8 x8 

x8 
x8 

x1x4 

x8 x8 x16 

x48 x28x4 

Underliggande stag  x4 
Bräddavlopp +Inlopp  x1 

SNABBGUIDE: 
1. Montera poolväggarna (CH) i följd; Trä-Svart-Sten-Vit, med 

(TT) skruv på insidan, bricka & mutter på utsidan. 
***Demo utan vatten behöver inte skruvar i hela raden*** 
2. Trä in ett fäste (PU) precis i mitten (!) på varje bottenlist (PI). 
3. Skarva ihop dem med PIPC utan att trycka in dem helt! 
4. Tryck i poolväggen i bottenlistens spår så att skarvarna 

hamnar mitt över varsitt fäste (PU). Kapa ev. listen. 
***Demo utan vatten monterar bräddavlopp/inlopp nu*** 
5. Montera linern och fäst med topplist (PCF). Kapa ev. listen. 
6. Över varje skarv i poolväggen; skruva fast pelare (PV) med en 

skruv (T) nere, fäst PU i topplisten och skruva fast pelaren (PV) 
med en skruv uppe. Justera så pelaren är rak (se räfflorna). 

7. Skruva toppsarg (PLAYA) löst i innersta hålet med en skruv (T) 
i fästet (PU). Den rundade längre kanten utåt. Skruva likadant, 
två på varje fäste (PU) (en Playa åt varje håll).  

8. Där toppsargerna möts; tryck på ett fäste (PU) och skruva löst 
en skruv (T) i innersta hålet. 

9. Skruva (T) pelare (PV) på fästena (PU), börja med mitten nere, 
sedan mitten uppe och sedan de övriga fyra. Justera så att 
pelaren är rak. Ta hjälp av räfflorna i poolväggen. 

10. Skruva löst i skruv (T) i de yttersta hålen på toppsargen 
(PLAYA), korrigera, och skruva till sist åt alla skruvar. 

11. Täck över skarvarna i poolsargen med toppskydd (EM). 
12. Fyll vatten & montera inlopp & bräddavlopp. 

http://www.riopool.se/poolmontering
http://www.riopool.se/poolmontering
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MONTERING 

 

Polvägg 

  

Montera poolväggarna (CH) i följd; Trä-Svart-Sten-Vit, med (TT) skruv på insidan, bricka & mutter på utsidan. 
***Demo utan vatten behöver inte skruvar i hela raden*** 
Skruva fast PVC-skyddet (TPVC) på översta skruven och häng över så det täcker poolväggens skarv på insidan. 

Demo med vatten; Tejpa fast remsan med silvertejp hela vägen ner på båda sidor. 

Bottenlist 

1. Trä in ett fäste (PU) precis i mitten (!) på varje 

bottenlist (PI). 

2. Skarva ihop dem med PIPC med ett gap på 1 cm.  

3. Justera fästena PU så att de har lika långa avstånd 

från varandra. Topplåten Playa motsvarar detta 

avstånd. 

4. Tryck i poolväggen i bottenlistens spår så att 

skarvarna hamnar mitt över varsitt fäste (PU). Kapa ev. 

listen. 

*Demo utan vatten monterar bräddavlopp/inlopp nu* 

5. Montera linern och fäst med topplist (PCF). 

6. Över varje skarv i poolväggen; skruva fast pelare 

(PV) med en skruv (T) nere, fäst PU i topplisten och 

skruva fast pelaren (PV) med en skruv uppe. Justera så 

pelaren är rak (se räfflorna). 

  

* 

 
* 

 

DEMO 150 

CH 1 st x4 

TT 28 st x4 

TPVC  1 st x4 
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MONTERING 

 

Stolpar (forts.) 

1. Skruva toppsarg (PLAYA) löst i innersta hålet med en skruv (T) i fästet 

(PU). Den rundade längre kanten utåt. Skruva likadant, två på varje fäste 

(PU) (en Playa åt varje håll).  

2. Där toppsargerna möts; tryck på ett fäste (PU) och skruva löst en skruv 

(T) i innersta hålet. 

3. Skruva (T) pelare (PV) på fästena (PU), börja med mitten nere, sedan 

mitten uppe och sedan de övriga fyra. Justera så att pelaren är rak. Ta 

hjälp av räfflorna i poolväggen. 

4. Skruva löst i skruv (T) i de yttersta hålen på toppsargen (PLAYA), 

korrigera, och skruva till sist åt alla skruvar. 

5. Täck över skarvarna i poolsargen med toppskydd (EM). 

6. Fyll vatten & montera inlopp & bräddavlopp. 

MONTERING 
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INLOPP 

 

Inlopp 

 

 

1. Kontrollera att linern är ren och fri från skräp och fyll upp vatten upp till 4 cm under inloppet. 

 

2. Håll emot på insidan med en bit frigolit eller träbit och skär ut ett kryss i linern för inloppshålet. Skär 

inte utanför hålet för inloppet. 

3. Trä på en friktionsring (F) och en packning (J) på inloppet (V) och montera genom linern från poolens 

insida.  

4. Skär bort den överblivna linern på utsidan. 

5. Trä på den andra packningen (J) och den andra friktionsringen (F). Applicera gängtejp för extra 

tätning. Skruva på låsringen, sätt på stabiliseringsskyddet och skruva fast med skruven (T).  

6. (M) Täck slanganslutningarna med gängtejp innan inloppet ansluts till reningsverkets utlopp och 

säkra med slangklämmor (A). 

  

FRIKTIONSRING 

PACKNING 

INLOPP 

VATTEN 

POOLENS INSIDA 

VATTEN 

POOLVÄGG LINER 

GÄNGTEJP 

BAHIA 350 

V Inlopp 1 st 

F Friktionsring 2 st 

J Packning 2 st 

Stabilisering 1 st 

T Skruv 1 st 

M Inloppsslang 1 st 

A Slangklämma 2 st 

  

OBS! Det kan ta tid 

att vattenfylla poolen.  

 

GÄNGTEJP 
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BRÄDDAVLOPP 

 

Bräddavlopp 

 

 

1. Fyll poolen upp till 4 cm under poolväggens hål för bräddavloppet. 

2. Håll emot på insidan med en bit frigolit eller träbit och skär ut ett kryss i linern för bräddavloppet. 

Skär inte utanför hålet för bräddavloppet. Skär bort överflödigt liner på utsidan. 

3. Montera den dubbla packningen (J) i hålet så att poolväggen hamnar i packningens skåra (X). 

4. Trä de två korta skruvarna inifrån igenom packningens mittersta hål och fäst dem i bräddavloppets 

(S) mittersta hål.  

5. Täck slanganslutningen (C) och reningsanläggningens inlopp med gängtejp. 

6. Skruva ordentligt fast slanganslutningen (C) i bräddavloppet (S). Anslut slang med slangklämma (A). 

7. Anslut andra slangänden till reningsverkets inlopp. Säkra även där med slangklämma (A). 

 

8. Montera ramen (M) på bräddavloppet. 

9. Kontrollera att hålen sitter rätt i packning, poolvägg och 

bräddavlopp. 

10. Skruva i de 10 skruvarna löst genom ramen för att se att de 

passar ordentligt. Skruva sedan åt dem något korsvis (se 

bilden). Och sedan skruvas de åt helt, i samma ordning. 

11. Snäpp på täckplasten (Z). 

12. För in flottören (K) utifrån i bräddavloppet och snäpp fast det 

genom att trycka ihop kanterna. 

13. Placera silkorgen (O) i bräddavloppet och till sist locket (TS). 

Bottensugplattan SkimVac (med hål i) används endast vid 

bottendammsugning. 

14. Avsluta med att fylla upp poolen till halva bräddavloppets 

öppning för att se att vattnet flödar in ordentligt. 

 

BAHIA 350 

J Dbl Packning 1 st 

Korta skruvar 2 st 

S Bräddavlopp 1 st 

C Slanganslutning 1 st 

Slang  1 st 

A Slangklämma 2 st 

M Ram  1 st 

Längre skruvar 10 st 

Z Täckplast 1 st 

K Flottör 1 st 

O Silkorg 1 st 

TS Lock  1 st 

 

 GÄNGTEJP 

OBS! Det kan ta tid 

att vattenfylla poolen.  

 


