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SUNSET UIMA-ALTAAT



Sunset uima-allas on laadukas ja silti edullinen vaihtoehto oman keitaan rakentamiseksi! 
Uima-altaiden laajasta kokovalikoimasta löytyy jokaiseen pihaan sopiva vaihtoehto 
aina pienestä oleskelualtaasta suureen, kunto-uimarillekin kelpaavaan, malliin. Sunset 
uima-altaita on saatavilla sekä pyöreänä että ovaalin mallisena useassa eri koossa.

Sunset uima-allas on rakenteeltaan niin sanottu liner-allas / terässeinäallas, jonka 
kehikko on galvanoitua ulkopinnaltaan valkoista terästä ja kehikon sisälle tuleva 
allaspussi on valmistettu sinisestä UV-suojatusta ja erittäin kestävästä PVC-muovista. 
Pyöreä uima-allas voidaan upottaa osittain tai kokonaan. Sen voi myös jättää kokonaan 
maan pinnalle. Ovaali uima-allas upotetaan aina osittain tai kokonaan ja sen pitkille 
sivuille tulee rakentaa tukimuuri, sillä ovaali rakenne ei ole itsekantava.

Sunset uima-allas kestää hyvin myös Suomen 
ilmaston, eikä sitä tarvitse tyhjentää vedestä 
talven ajaksi. Riittää, kun veden pinta lasketaan 
hieman alimman läpiviennin alapuolelle, 
jonka jälkeen vesi saa rauhassa jäätyä. Kevään 
sulatettua jäät allas saadaan taas nopeasti 
käyttökuntoon.

Sunset uima-altaan asentaminen ei vaadi 
ammattilaista. Suurin osa asiakkaistamme 
asentaa altaan itse. Uima-altaan mukana 
toimitetaan aina kuvitettu ja yksityiskohtainen 
asennusohje.

Myönnämme Sunset uima-altaille viiden vuoden 
takuun (allaslaitteiden takuu on laitekohtainen).



NÄYTTÄVÄ KOKONAISUUS HELPOSTI

Sunset uima-altaat mahdollistavat näyttävän kokonaisuuden rakentamisen pihallesi. 
Voit esimerkiksi upottaa uima-altaan terassiin ja rakentaa tyylikkään oleskelutilan sen 
ympärille. Jos terassin rakentaminen ei ole mieleesi, voit maisemoida altaan ympäristön 
haluamallasi tavalla osaksi puutarhaasi. Pyöreän altaan myös jättää sellaisenaan maan 
pinnalle.

Uima-allas vaatii toimiakseen muutakin, 
kuin vain itse altaan. Suodatinsäiliöstä ja 
kiertovesipumpusta koostuva hiekkasuo-
datinlaitteisto on välttämätön uima-al-
lasveden puhtaana pitämiseksi. Suoda-
tinlaitteisto mitoitetaan aina altaan koon 
mukaan, joten voit olla varma puhdistuk-
sen tehokkuudesta. Suodattimessa oleva 
hiekka vastavirtahuuhdellaan puhtaaksi 
säännöllisin väliajoin.

Suodatinlaitteiston lisäksi tarvitset altaaseesi vedenkierron osat eli pintaventtiilin, 
tulosuuttimen ja putkituksen. Myös portaat ovat käytännössä välttämättömät ja 
valaistus lisää sekä turvallisuutta että viihtyvyyttä. Kolea kesäkään ei estä uimista, 
kun hankit helppokäyttöisen uima-altaan ilmalämpöpumpun, jonka avulla saat myös 
pidennettyä uimakauttasi molemmista päistä jopa kuukaudella. Jos talossasi on 
maalämpö, pystyt lämmittämään allasveden lämmönvaihtimen avulla.

Uima-altaan puhtaanapito helpottuu huomattavasti, jos siinä on uima-allaspeite, 
joka ehkäisee roskien kulkeutumista altaaseen. Jos allasvesi on lämmitetty, on 
peite käytännössä välttämätön, jotta lämpöhukka saadaan pidettyä minimissä. 
Perusratkaisu on kelluva allaspeite, lisäksi saatavana on myös turva- ja talvipeitteitä. 
Ovaaliin altaaseen on mahdollista hankkia myös ovellinen uima-allaskate



MITAT
PYÖREÄT ALTAAT

HALKAISIJA

KORKEUS 
120 CM

KORKEUS 
135 CM

KORKEUS 
150 CM

TILAVUUS TILAVUUS TILAVUUS

300 8 m³ 9 m³ 10 m³

350 11 m³ 12 m³ 14 m³

400 15 m³ 17 m³ 19 m³

420 16 m³ 18 m³ 21 m³

450 19 m³ 22 m³ 24 m³

500 23 m³ 26 m³ 29 m³

600 33 m³ 38 m³ 42 m³

700 45 m³ 52 m³ 57 m³

800 59 m³ 68 m³ 73 m³

900 75 m³ 86 m³ 93 m³

1000 92 m³ 106 m³ 115 m³

ALTAAN 
VEDENKORKEUS

OVAALIALTAAT

PITUUS
x

LEVEYS

KORKEUS 
120 CM

KORKEUS 
135 CM

KORKEUS 
150 CM

TILAVUUS TILAVUUS TILAVUUS

486 x 250 13 m³ 15 m³ 16 m³

488 x 300 15 m³ 17 m³ 19 m³

586 x 350 21 m³ 24 m³ 27 m³

614 x 300 20 m³ 23 m³ 25 m³

623 x 360 22 m³ 26 m³ 29 m³

703 x 420 31 m³ 35 m³ 38 m³

714 x 400 31 m³ 34 m³ 37 m³

737 x 360 28 m³ 32 m³ 35 m³

742 x 350 28 m³ 32 m³ 35 m³

814 x 500 42 m³ 48 m³ 53 m³

820 x 420 37 m³ 42 m³ 46 m³

859 x 420 38 m³ 43 m³ 48 m³

871 x 400 37 m³ 42 m³ 47 m³

900 x 500 47 m³ 53 m³ 59 m³

1030 x 500 52 m³ 59 m³ 66 m³

1230 x 500 79 m³ 89 m³ 98 m³

1385 x 600 90 m³ 100 m³ 110 m³

Uima-altaan vedenkorkeus on tyypillisesti noin 15 cm matalampi, kuin altaan reunakorkeus. Esimerkiksi 
reunakorkeudeltaan 135 cm altaassa on vettä noin 120 cm. 

Kuva havainnollistaa vesirajan korkeuden reunakorkeudeltaan 150 cm, 135 cm ja 120 cm altaissa. Kuva 
on viitteellinen, ei mittakaavassa. Muistathan, että pieniä lapsia ei saa jättää valvomatta matalassakaan 
altaassa.

Aikuinen
180 cm

Aikuinen
165 cm

Lapsi 
10 v.

138 cm

Lapsi 6 v.
118 cm

180 cm

Vedenkorkeus n. 135 cm (150 cm allas)

Vedenkorkeus n. 120 cm (135 cm allas)

Vedenkorkeus n. 105 cm (120 cm allas)


