
Swimmingpool og bassin renovering, udskiftning af dug – Dansk Bassinservice 

Nogle grundejere er i den heldige situation at eje eksempelvis et stråtækt hus eller en swimmingpool.  Hermed 

har man noget unikt, og foruden en ejendom med disse herlighedsværdier, har man også med dekaders 

mellemrum behov for nichehåndværkere.  Det kræver tid og viden at kortlægge leverandør muligheder.      

Ofte løber man ind i problemer med: prisdannelsen og manglende reel konkurrence eller garanti-, købs- og 

entreprisebetingelser i sådanne små nicher.  Nogen undslår at arbejde efter AB92 og tilbyder heller ikke 5 års 

garanti via BYG-garanti, fordi de ikke er medlem af Dansk Byggeri. Købeloven er ikke tilstrækkelig sikker i 

entrepriser.  Desuden er entreprisen årstids og vejrligs afhængigt, hvilket komplicerer leverancen yderligere. 

Hvem betaler når vejret uventet driller? Endelig er der særlige krav til langtidslevetid, hvordan sikrer man det? 

Vi har brugt en hel del tid på at kortlægge markedet for renovering af swimmingpools. Desuden har vi 

udarbejdet et  godt udbudsmateriale og samlet priser samt dokumentation for diverse løsninger på markedet. 

Endvidere har vi håndteret SKAT i forbindelse med håndværkerfradrag. Denne detaljerede  viden vil vi gerne 

stille til rådighed for andre i grundejerforeningens netværk, som planlægger at renovere eller etablere et 

bassin eller en swimming pool.  

Indledningsvis troede vi, at en stor leverandører i regionen ville hjemtage leverancen pga. kort afstand osv. 

Men vi kan her oplyse, at vi efter 1. udbudsrunde endte med 2 firmaer i Jylland, hvoraf især det ene, Dansk 

Bassinservice, fra start udviste maksimal professionalisme og lydhørhed. Foruden en skarp konkurrencedygtig 

pris, har Dansk Bassinservice leveret fuld teknisk dokumentation, imødekommet rimelige købs- og garanti-

betingelser, ligesom de har udvist en serviceorienteret kundedialog før under og efter leverancen. Og ikke 

mindst i disse tider – det var gode solide håndværkere, som der var flest af før grænserne blev åbnet mod øst.                            

Dansk Bassinservice er medlem af foreningen, SDS, Sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører. 

Se evt. hvem der er tilsluttet SDS på: http://www.sdsdk.dk/home/index.asp?lg=10&w=pages&r=29&pid=39. 

Vores betonbassin er stort, rektangulært med flere niveauer i bunden og skrå sider samt en udkraget støbt 

Romertrappe. Derfor vil en billig standard løsning fra fabrik ikke give en optimal løsning. Vi ville have en stærk 

og kraftig skræddersyet foliedug svejst på stedet. Vi har nu fået monteret en 1,5 mm armeret dug, der har 3-4 

gange så lang levetid som de fabriksfremstillede 0,6-0,8 mm duge uden armering. Vi har valgt en hvid dug, 

hvorved vandet skifter efter lyset i smaragdgrønne, turkise eller laguneblå nuancer, hvilket ser virkeligt 

indbydende og eksklusivt ud i forhold til blå dug, der giver en mørkere oplevelse uden samme fine farvespil.  

Vi henviser til foto nedenfor ligesom man er velkommen til at besigtige resultatet.                                                

På eventuelt genhør,  Jens og Marianne,  S6,  e-mail: j.h.j@privat.dk 

 

 

 

http://www.sdsdk.dk/home/index.asp?lg=10&w=pages&r=29&pid=39

