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NOAQ Boxpool är en tillfällig bassäng för lagring av vätska av
olika slag. Rent vatten, förorenat vatten, släckvatten vid brand,
förorenade muddermassor etc. Den kan även användas för att 
tillfälligt lagra torra massor, som spån, flis, pellets mm.

• TILLFÄLLIG BASSÄNG FÖR LAGRING AV VÄTSKA

• SNABB & ENKEL MONTERING

• LÅG VIKT - LÄTT ATT ANVÄNDA

• INGA VERKTYG BEHÖVS

• FLEXIBEL FORM OCH STORLEK

NOAQ Boxpool
Faktablad



Teknisk specifikation BP52-1 BP52-8 BP52-38
Höjd 50 cm 50 cm 50 cm

Längd x bredd 2 x 2 m 10 x 2 m 22 x 4 m

Volym 1 m3 8 m3 38 m3

Hörnboxar + raka boxar 12 + 0 12 + 18 12 + 48

Vikt totalt + duk 30 kg 142 kg 339 kg

Material boxar ABS, PP

Material duk PE 0,18 mm

BP52-1

BP52-8

BP52-38

Boxpoolsguide BW521 m3

8 m3

38 m3

TILLFÄLLIG BASSÄNG FÖR LAGRING 
AV VÄTSKOR

NOAQ Boxpool är en tillfällig bassäng för lag-
ring av vätskor av olika slag. Rent vatten, föro-
renat vatten, släckvatten vid brand, förorenade 
muddermassor etc. Den kan även användas 
för att tillfälligt lagra torra massor, som spån, 
flis, pellets mm.

En NOAQ Boxpool byggs upp av samma 
komponenter som NOAQ Boxvall, vår mobila 
skyddsvall mot översvämningar, vilket innebär 
att samma material kan användas för två helt
skilda ändamål. Boxvallen finns i två modeller, 
BW52 för ett djup på 50 cm och BW102 för 
djup upp till en meter.

SNABB & ENKEL MONTERING

De enskilda ”boxarna” snäpps enkelt fast i var-
ann, och genom att låta skyddsvallen bilda en 
sluten form skapas en bassäng. Denna täcks 
sedan med en tät poolduk. 

FLEXIBEL FORM OCH STORLEK

Det finns två olika boxar, raka och hörn. Hörn-
boxarna är vinklade 30°, vilket gör att 12 styck-
en blir en cirkel. Med BW52-komponenterna 
kommer en sådan boxpool att innehålla lite mer 
än 1 m3. Med BW102-komponenterna kommer 
den istället att innehålla 9 m3. Genom att dela 
cirkeln i två delar, och sätta in ett antal raka 
boxar, skapas en långsträckt boxpool. Det finns 
faktiskt ingen gräns – systemets modularitet 
gör att du kan skapa en boxpool i den storlek 
och form du vill ha.

Utplacerad på en väg kan den göras tillräckligt 
smal för att endast uppta ett körfält – det andra 
körfältet kan fortfarande vara öppet för trafik. 
Boxpoolens flexibla konstruktion gör det dock 
möjligt att vid behov välja helt andra mått.
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Teknisk specifikation BP102-9 BP102-35 BP102-115
Höjd 100 cm 100 cm 100 cm

Längd x bredd 3,6 x 3,6 m 11,7 x 3,6 m 23,4 x 5,4 m

Volym 9 m3 35 m3 115 m3

Hörnboxar + raka boxar 12 + 0 12 + 18 12 + 48

Vikt totalt + duk 162 kg 456 kg 950 kg

Material boxar PP

Material duk PE 0,18 mm

BP102-9

BP102-35

BP102-115

Boxpoolguide BW1029 m3

35 m3

115 m3


