Pool & Spa

www.tumbygg.se

Förverkliga din pooldröm!
Vi har stor och lång erfarenhet av pool- och spabyggen.
På Tum Bygg tänker vi på allt och ser till att lägga en extra
hand vid det som fullbordar ett lyckat pool/spabygge, till
exempel ett omgivande däck i trä eller sten, pool- och
solskydd, belysning, duschplats, kanske ett poolhus,
rening och vattenförsörjning, eventuell terrassering i
trädgården, insynsskydd, stenpartier, plats för utekök
och mycket annat som är viktigt för att din dröm om
egen pool verkligen ska bli så bra som du önskar.

vi tror blir allra bästa i just din miljö. Även våra leverantörer
är utvalda med största omsorg för att genomgående
säkerställa samma höga nivå.
Tum Bygg ger varje projekt, stort som smått, det där lilla
extra som gör att det blir riktigt bra. Den personliga
förståelsen och förtroendefulla kontakten mellan dig
som beställare och oss som byggare är här avgörande
och gör skillnaden. Berätta för oss om dina pool- och
spadrömmar, vi är experter på att förverkliga drömmar!

Vi är yrkeskunniga specialister, men vi har också förmågan
att koppla på ”helhetsblicken” och rekommendera det som
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Vi säljer pooler och spabad av högsta kvalitet!
SPABAD

Spakillarna i Kungsbacka erbjuder pooler och spabad
av högsta kvalitet. Vi tar gärna ett kostnadsfritt samtal
med dig om dina önskemål samt ger tips och råd
anpassade för just dig och din tomt!

Ett eget spabad att krypa ner i en ljummen sommarkväll,
en ruggig höstdag eller för julbadet i snöfall? Få välbehövlig massage efter jobbet eller träningen på köpet
– vi har spabadet för dig!

POOL

Vi erbjuder bekvämlighet och trygghet från vår svenska
leverantör av spabad med genomgående hög kvalitet.
Genom Spakillarna får du närhet till tillverkaren och
spabad rikligt utrustade med massagejets, kraftfulla
pumpar och belysning för en optimal massage och
badupplevelse. För montage samarbetar vi med
Neotec i Kungsbacka.

Köp och installation av pool är inget du ska stressa
igenom. Dina val ska du njuta av under lång tid framöver
och är därför värt att tänka igenom ordentligt. Vi erbjuder
pooler i stålplåt, betong, glasfiberpooler med olika typer av
förstärkningar, honeycomb eller med keramisk stomme.
Pooler från Spakillarna är dessutom laddade med den
bästa teknologin för att uppfylla och överträffa dina
önskemål och behov så att du kan förverkliga just
din pooldröm.
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Vi servar/reparerar alla fabrikat överallt
TILLBEHÖR & KEMI

Vi på Spakillarna reparerar och servar alla spabad och
pooler. Vi har mångårig erfarenhet inom branschen och
gedigen kompetens. Inget jobb är för stort eller för litet,
för långt bort eller för komplicerat för oss. Vi har flera
leverantörer av reservdelar och är därför glada att kunna
säga att vi arbetar med alla förekommande märken på
marknaden. Vi arbetar ofta tillsammans med olika
försäkringsbolag för ditt bästa när olyckor inträffat i
form av t.ex. åsknedslag eller frostskador.

Spakillarna har det mesta du behöver i lager i vår butik i
Kungsbacka. Detta för ett skönt och bekymmerslöst liv
vid poolkanten och i ditt spa. Tack vare att vi använder
främst svenska tillverkare och leverantörer tar vi oftast
snabbt hem reservdelen eller de tillbehör du
behöver om vi inte redan har det i lager.

Spakillarna

UPPGRADERING

Funderar du på att uppgradera din pool eller ditt spabad?
Vi hjälper dig göra din anläggning ännu bättre. Tveka inte
att kontakta oss på Spakillarna – vi kan lämna fast pris
på vanligt förekommande fel och försöker alltid att lösa
ditt problem så fort som möjligt!

www.spakillarna.se

Varlabergsvägen 22, 434 39 Kungsbacka
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Vi bygger din pool från grunden
– eller ett spa utanför bastun!
Att öka värdet på bostaden och samtidigt höja livskvaliteten kan inte vara fel om det görs på rätt sätt. En egen
pool som blir ett smycke i trädgården blir i dessa sammanhang allt vanligare. Vi på Tum Bygg kan hjälpa dig att
förverkliga dina planer, antingen som en komplettering
till din befintliga fastighet eller som en del av ett komplett
nybygge

För vad måste du tänka på, och vilka lösningar är bäst?
Vad passar bäst för dig och i din miljö? Rektangulär
eller en oval pool? Nedgrävd eller en pool som står
uppe på marken? Kanske ett spa eller en badtunna
passar dig bättre?
Vi på Tum Bygg kan råda i alla dessa frågor och rekommenderar det optimala pool- eller spapaketet till dig. Vi
hjälper dig hela vägen från idé och planering via grävarbeten och installation ända fram till ditt första ljuvliga bad.

Det finns många olika varianter och lösningar att välja
mellan, men också många fallgropar att undvika.
Genom att låta oss hjälpa dig når du snabbare fram till
önskat resultat och undviker tråkiga misstag.

Välkommen att rådfråga oss – vi kan spa och pooler!
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Vi utför mark- och
anläggningsarbeten
samt hjälper dig med
totalentreprenad på:
•
•
•
•

alla typer av stenarbete för trädgård och utemiljö
dräneringar samt in- och utvändig fuktbekämpning
husgrunder och stenspräckning
trädgårdsplanering, plantering och underhåll
www.kemab.nu | Robert 0709-675772 | Richard 0709-67 57 71

