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NIVEKO MONOPOOLS

MÅTTBESTÄLLDA  
POOLER I ETT STYCKE

Niveko monopools. En kombination av 

komfort, unik medveten design och kom-

promisslös kvalitet. Uppfyll dina drömmar 

om den perfekta poolupplevelsen. Unna 

dig att njuta nu och i många år framöver. 

Konstverk designade i ett högteknologiskt 

material speciellt framtaget för pooler.
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Niveko står för branschledande kvalitet och med miljö- 
tänk i varje liten detalj. Det här är valet för dig som vill 
ha en unik poolupplevelse och har högsta kravnivå på 
form och funktion. Alla material i samtliga komponenter 
är noga utvalda för en lång livslängd och med högsta 
tålighet för UV-strålar och klor. Det här är pooler för 
den designmedvetne. Ett vattenfyllt smycke för din 
trädgård. Modern prisvinnande formgivning kombinerat 
med en oöverträffad kvalitetskänsla.
 Komponera din designade drömpool i några enkla 
webbaserade steg. Slutresultatet blir unikt för dig och 
helt efter dina egna önskemål och förutsättningar. Vid 
tillverkningen utgår Niveko från dina markförutsättningar 
för poolens utformning och tillverkar den precis som du 
vill ha den. Det finns två huvudtyper av pooler. En pool 
av skimmertyp med breddavlopp ger ett traditionellt  
utseende med vattnet under marknivå. Overflowpool,  
eller infinitypool, med avrinning och vattennivå i mark-

höjd ger dig känslan av att ligga helt nedsjunken i land-
skapet. Nivekos digra lista av utrustning och tillbehör 
lämnar inget övrigt att önska. Välj till exempel mellan en 
rad av poolsarger med olika typer av funktioner, fantasi-
fulla trappor för din egenkomponerade anläggning och 
poolskydd med inbyggda poolskyddslameller som har 
inbyggda solceller för uppvärmning och sunt miljötänk. 
 Nivekos pooler produceras av passionerade och hårt 
arbetande människor med känsla för design och det 
estetiska uttrycket. Man är helt enkelt en tillverkare 
som förstår hur viktigt det är att både ha respekt för 
miljön och att ha högt ställda kravspecifikationer på 
varje enskild komponent. Kvaliteten på slutprodukten 
ligger klart över konkurrenterna i branschen. Niveko 
står för klimatvänlig teknologi som samtidigt ger dig 
fördelen med låga driftskostnader. I över 25 år har 
dessa passionerade pooltillverkare levererat kvalitet till 
sina kunder. Du kan bli nästa. 

HÖGSTA FINISH OCH  
LÅGA DRIFTSKOSTNADER 
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Fakta
NIVEKO MONOPOOLS 

—

450 POOLER PER ÅR
Med 70 anställda och över 25 års erfarenhet 

levererar Niveko över 450 pooler per år runt  

om i hela Europa. Alla via noggrant utvalda  

återförsäljare.

WHISPER
Niveko har utvecklat en egen tyst overflow- 

funktion som ger minimala störningsljud för 

total avkoppling och njutning. 

ISOLERING
Tack vare den avancerade isoleringstekniken 

håller Nivekos pooler en mycket jämn vatten- 

temperatur med låg avkylningseffekt. 

nPooL control
Med appen nPooL control kan anläggningen 

styras via mobiltelefon eller surfplatta. Det ger 

dig full kontroll och tillåter enkel övervakning 

och skötsel. Allt från temperatur till poolskydd 

och belysning sköts lätt och bekvämt, var du 

än befinner dig.

PRISBELÖNTA
Niveko har vid ett flertal tillfällen vunnit priser 

för sin innovation och design.



SKIMMER  
TOP LEVEL / INVISIBLE

SKIMMER INVISIBLE

Med Invisible har Niveko skapat ett  

minimalistisk utlopp med maximal  

vattennivå. Utloppet är integrerat i  

poolväggen.

SKIMMER TOP LEVEL

Med Nivekos unika och eleganta  

lösning når vattennivån nästan till 

poolkanten. Det smala utloppet finns  

i plast eller exklusivt rostfritt stål. 
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OVERFLOW MULTI
Vår vanligaste modell av overflowpool. Vi erbjuder 

varianter med PVC-galler i många olika färger eller 

med stensarg i naturlig granit eller grekiska stenar.
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OVERFLOW INFINITY
Infinity är främst lämplig för miljöer med sluttande 

terräng. Här strömmar vattnet över poolkanten på 

ena sidan och ger ett intryck av en oändlig utsikt.
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OVERFLOW ADVANCE
Advance är en overflowpool med stensarg av  

naturlig granit. Det ger en designlösning där  

den inre stenraden ligger under vattennivån  

och accentuerar poolens form.
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OVERFLOW EVOLUTION
Designlösningen av Evolution ger ett intryck av  

en ostörd övergång mellan vattenytan och dess  

omgivning. Den unika lösningen betonas av den  

minimalistiska designen av poolkanten.
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OVERFLOW UNDERFLOW
En mycket speciell lösning som ger illusionen av  

att vattnet flödar ut under golvet. Utloppet blir helt 

osynligt för ögat.
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