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Ota yhteyttä:    0500-452367     www.uimari.net

Edulliset hinnat, korkea laatu, hyvä palvelu, tyytyväiset  

asiakkaat, kehittynyt ja vakaa myynti 22 vuotta....

... todistaa, että meidän allaskonsepti kestää joka säässä.

Katso allasvalikoimaamme, tarvikkeita ja uutuuksia

www.uimari.net

Paras allas  
vuosi! Nauti  

perheestä ja ys-
tävistä.
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Nyt olemme alentaneet 
reilusti allaspakettien ja 

tarvikkeiden hintoja

Sinun ei tarvitse olla rikas täyttääksesi unelman omasta uima-altaasta. Erityisesti lapsiperheet ovat 
huomanneet,että allas antaa koko perheelle uuden mahdollisuuden viettää vapaa-aikaa.
Kuka ei antaisi lastensa ”pulahtaa” virkistävään veteen omassa pihassa,turvallisessa ympäris-
tössä.  Säästyt aikaavievältä pakkaamiselta ja uimarannalle ajamiselta. Uima-allas on oivallinen 
paikka viettää aikaa perheen ja ystävien seurassa.
Meillä on allasvaihtoehtoja, jotka sopivat jokaisen tarpeeseen. Ennen kaikkea tarjoamme tasok-
kaita altaita kaikille sopivaan hintaan. Meillä on rahoitusvaihtoehto, joka helpottaa altaan hankintaa.
Rakentamalla altaan esim.ulkoterassin yhteyteen,nousee kiinteistösi arvo ja asumisviihtyvyys.
Uima-altaan hoitaminen ei ole vaikeaa. Meiltä löydät useimmat tarvikkeet, joita tarvitset. Uimari 
altaat ovat soveltuvia meidän pohjoiseen ilmastoon. Allasta ei tarvitse purkaa talveksi.
Jos sinulla on kysymyksiä altaastasi, tarjoaa Uimari asiantuntevan vastauksen  nopeasti.
Me myymme eniten altaita tässä kategoriassa koko Skandinaaviassa.
Me tiedämme, että rakentamamme idea pitää,sen voi todistaa tuhannet asiakkaamme.
Ideamme on:Myydä hyviä tuotteita alimpaan mahdolliseen hintaan, altaita, joilla on huolto ja ta-
kuu. Päästäksemme tähän, myymme altaat suoraan tehtaalta ilman välikäsiä,suoraan asiakkaalle. 
Sitäpaitsi olemme leikanneet kaikki ylimääräiset kustannukset pois ja keskittäneet tarjonnan vain 
eniten suosittuihin malleihin.

12 kk korotonta maksuaikaa 
Maksat vain tilinavausmaksun 35 € ja käsit-
telymaksun 4 €/kk. Todellinen vuosikorko 3000 
€ ostokselle on 5.2 % 12 kk maksuajalla.

Summat eivät sisällä tiliavausmaksua joka on 1 x  
35€ Todellinen vuotuinen korko esim. 3000 euron 
ostokselle on  48 kk.n maksuajalla on 18 %

 Uimari Rahoitus Rahoitus esimerkki  
1.690  48 kk   49.69 €
1.890  48 kk   55.10 €
2.090  48 kk   60.51 €
2.790  48 kk   79.43 €
2.590  48 kk   74.02 €
2.890  48 kk   82.13 €
2.990  48 kk   84.84 €
3.590  48 kk 101.06 €
3.990  48 kk      111.87 €

Meillä on myös 
Klarna-rahoitus

Junior Pool  
Tukeva ja kätevä putkikehikkoallas perheen 
pienimmille. Halkasija 1.5 m ja korkeus 38 cm. 
Helppo kasata. Galvanoitu putkikehikko ja kestävä 
allasmuovi. Tilavuus 580 l

Lastenaltaat
Vauva-allas
Tukeva ja kätevä allas perheen aivan pi-
enimmille. Halkaisija 1m ja korkeus 20 cm. 
Kokoontaitettava, joka on helppo ottaa mu-
kaan vaikka rannalle mukana olevassa lau-
kussa.

29 €

19 €
Alennettu hinta !

Alennettu hinta !
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3,6 pyöreä 40
 4,5 pyöreä 50
 5,5 pyöreä 70
 7,3 pyröreä 100 
 5,5x3,6 soikea 50
 6,1x3,6 soikea 60
 7,3x3,6 soikea 70
 7,6x4,5 soikea 80
 9,1x4,5 soikea 90
10,1x5,5 soikea   100 
4,8x3,6 soikea    50
6,1x4,5 soikea 70

Hiekkasuodatin
Hiekka määrä 45 kg

249 € Pieni hiekkasuodatinpa-
ketti. Hiekka määrä 25 kg. 

Pumpu 0,33, 220V

199 €

Pumppu 1 hv
Pumpun teho 1,0 hv,  

220V

299 €

Hiekkasuodatinpaketti
Hiekka määrä 45 kg

499 €

Pumput ja suodattimet voi 
helposti muuttaa myös sopi-
maan 50 mm letkukoolle

3,6 pyöreä 190
4,5 pyöreä 240
5,5 pyöreä 330
7,3 pyöreä 550                                                   
5,5x3,6 soikea 290
6,1x3,6 soikea 350
7,3x3,6 soikea 390
7,6x4,5 soikea 445
9,1x4,5 soikea 520
10,1x5,5 soikea 590
4,8x3,6 soikea  340
6,1x4,5 soikea 440

3,6 pyöreä      60
4,5 pyöreä  95
5,5 pyöreä 145
7,3 pyröeä 249
5,5x3,6 soikea 95
6,1x3,6 soikea   105
7,3x3,6 soikea   125
7,6x4,5 soikea 165
9,1x4,5 soikea   195
10,1x5,5 soikea    260
4,8x3,6 soikea   90
6,1x4,5 soikea   140

Hiekkasuodatin
Hiekka määrä 75 kg

299 €

+

Hiekkasuodatinpaketti
Hiekka määrä 75 kg

559 €

 Tarvikkeet Lisää tarvikkeita ja varaosia sekä  
tietoa niistä verkkokaupassamme

  Aurinkopeite       Talvipeite         Allasmuovi Hiekkasuodattimet ja pumput

Kennosto on valmistettu pvc muovista. Kenno kytketään allasveden 
kiertojärjestelmään.Kenno voidaan asettaa maahan, altaan seinämään, 
tai esim. katolle. Pumpun teho rajoittaa kuitenkin korkeuseroa. 
Korkeusero kennoston ja vedenpinnan välillä ei saa olla enempää 
kuin 3-4 metriä,jolloin veden virtaus heikkenee huomattavasti, ja esim. 
altaan imuri ei toimi. Kennon yhteyteen pitää asentaa ns. erillinen. 
kolmitieventtiilisetti, jolla vedenkierto kytketään pois kennosta.

	

	

	
Matto lämmittää veden

Kolmitieventtiilisetti  Tämä kolmitievent-
tiilisetti kannattaa hankkia lämmittimien lisäksi.Se 
kytketään vedenkiertoon siten,että lämmitinkenno 
on helppo kytkeä pois esim. imuroinnin ajaksi, tai 
jos tarvitsee kierrättää vettä pilvisellä säällä.

Letku aurinkolämmittimelle
Vahvistettu taipuisa letku aurinkolämmittimelle. Voi-
daan käyttää myös pumpun ja suodattimen kytkemi-
seen. Taivutus-säde 20 cm. Letkun sisämitta 38 mm. 
Pituus 10 m.

Vedenlämmitin
Aurinkolämmitinmatto 1 x 4.5 m. Pakattu pah-
vilaatikkoon. Helppo kasata. Useampia mattoja 
voidaan kytkeä sarjaan, jolloin saadaan suurempi 
lämmityspinta-ala.

189 €

79 €/10m

39 €

4,5 x 1 m

Vedenlämmitin
Jatkaa huomattavasti altaan käyttöaikaa

Lämmittimen paikka:
l	 Asennettuna	altaan	

seinää	vasten
l	 Asennettuna	maahan
l	 Asennettuna	katolle

Lämmitä altaasi saadak-
sesi jatkoa uintikauteen
- Lisää lämpöä jopa 6 - 8 

astetta
- Taloudellinen ja 

ympäristöystävällinen
Useita lämmiittimiä (liittämisperiaate)

Hanki inspiraatiota asiakkaistamme.

Alennettu hinta !
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Tämä on meidän normaali allaspakettimme, jota olemme 
myyneet jo vuosia. Se on arvostetuin paketti, jolla on paljon 
tyytyväisiä omistajia. Se on myös pohjoismaiden myydyin al-
laspaketti. Paketti, jolla on tunnettu Uimari laatu, ja joka sisäl-
tää kaiken tarvittavan.

Allaspaketti sisältää:

Reilusti alennetut hinnat!

- Soikea ja pyöreä
- Voidaan upottaa tai rakentaa 
  kokonaan maan päälle
- Lomaparatiisi kotiin!

– Altaan rakenteet
– Allasmuovi
– Hiekkasuodatin 
   (45 kg)
– Pumppu  (1,0 hv)
-- Suodatushiekka
– Kansitikas
– Allasimuri + letkut
– Teleskooppivarsi
– Litteä haavi

– Syvä haavi
– Lämpömittari
– Paikkaus-sarja
– pH/ Kloori mittari
– Huuhteluletku
– Harja 45 cm.
– Harja 25 cm.

Sisältää 
todella tehokkaan 
suodatusjärjestelmän  !

3,6 m pyöreä 1.399 € 
4,5 m pyöreä 1.499 € 
5,5 m pyöreä 1.699 €
7,3 m pyöreä 2.299 € 
6,1 m x 3,6 m soikea 2.099 € 
7,3 m x 3,6 m soikea 2.299 €
7,6 m x 4,5 m soikea 2.399 €
9,1 m x 4,5 m soikea 2.799 € 
10,1 m x 5,5 m soikea 3.099 €

Allaspakettihinnasto:

Myydyin allas Sk andinaviassa

Delux-paketti (syvyys 1,32m)

Isot Altaat

Alkaen 1.399€
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Olemme huomanneet, että markkinoilla on 
enemmän ja enemmän allaspaketteja keve-
ämmillä varusteilla halpaan hintaan. Voisihan 
aloittaa varovasti pienemmillä laitteilla ja ”päi-
vittää” ne paremmaksi myöhemmin tai jos on 
jo olemassa varusteita, joita voi käyttää uu-
dessa altaassa. 
Meidän normaali Delux allaspaketti on jo 
markkinoiden edullisin, ottaen huomioon va-
rustuksen, mutta voidaksesi tehdä hankinnan 
vielä helpommaksi, voit valita Delux- tai Basic 
allaspaketin.

Allaspaketti sisältää:

Tämä allaspaketti on samanlainen kuin ”Basic”,mutta si-
inä on matalampi (1.22 cm) reunakorkeus. Ylälistat ovat 
kapeammat, samoin vinotuet ovat ohuemmat. Muutoin 
allas on samaa tunnettua Uimari - laatua. Allaspaketti 
sisältää: Altaan rakenteet, allasmuovin, Pintaventtiilin ja 
paluusuuttimen, A-tikkaat ja pienen hiekkasuodatinpake-
tin (pumppu 250 w ja suodatin 25 kg)

Budget-paketti (syvyys1,22 m)

-  Altaan rakenteet
-  Allasmuovi
-  Hiekkasuodatin (25 

kg)

-Pumppu  (0,33 hv)
-Metallitikkaat

3,6 m pyöreä  999 € 
4,5 m pyöreä  1.199 € 
5,5 m pyöreä  1.399 €
6,1 m x 3,6 m soikea  1.799 € 
7,3 m x 3,6 m soikea  1.999 €
7,6 m x 4,5 m soikea  2.099 €

Allaspakettihinnasto:

3,6 m pyöreä  799 € 
4,5 m pyöreä  899 € 
5,5 m pyöreä  999 €
4,8 m x 3,6 m soikea 1.299 € 
6,1 m x 4,5 m soikea 1.499 € 

Allaspakettihinnasto:

Tänä vuonna tulee  
2 uutta soikeaa 
allasmallia 
”budgetvarusteilla. 
Niissä on vain yksi 
altaan läpi menevä 
vinotuki. Näiden koot 
tässä alla.

Myydyin allas Sk andinaviassa

Basic-paketti (syvyys1,32 m)

Alkaen 999€

Alkaen 799€
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Allastarvikkeet
7 €

8 €

69:-

69:-

10 €

4 €

9 €

9 € 

19 € 99 €

28 €

6 €

9 €

14 € 4 €

8 €

Lehtihaavi, litteä

Vaahto Nisse 

Terassilla varustetut altaat

Käy myös altaisiin joissa ei ole terassia

Teleskooppivarsi
1,2-3,6 m

Lehtihaavi, syvä Harjat 45 cm

Varatyynyt 
pidikkeeseen

Harjat 25 cm

Kirkastegeeli

Allasportaat

Allasimuri suulake

Pyyheripustin

A-tikas

Lämpömittari

Ripustin allastar- 
vikkeille

Kansitikas

Ainutlaatuinen tuote, 
joka imee itseensä ras-
van ja epäpuhtaoksia. 
Tarkoitettu laitettavaksi 
pintaventtiilin koriin.  
Toimii ilman ylimääräisiä 
lisäaineita

Akseli on teleskooppimainen, ja sen voi 
säätää 3.5-5.5 metrin leveyksille.Laitteen 
toisessa päässä on pyörät, joten se on 
helppo siirtää pois altaan läheisyydestä. 
Kelauslaite tulee olla ylempänä kuin altaan 
reuna. Kelalle mahtuu n.13 metriä aurinko-
peitettä.

Akseli on teleskooppimainen, ja sen 
voi säätää 3.5-5.5 metrin leveyksille.
Laitteen toisessa päässä on pyörät. 
Joten se on helppo siirtää pois altaan 
läheisyydestä. Kelauslaite tulee olla 
ylempänä kuin altaan reuna. Kelalle 
mahtuu n.13 metriä aurinkopeitettä.

3 kpl 10 c 15 cm  ei 
tarvitse pesuainetta

Aseta pumppu peitteen 
päälle ja pumppaa muu-

tama kerta, jolloin vesi 
alkaa valua itsestään 
”lappona” Letkun pää 

pitää olla alempana 
kuin veden pinta.

Tämä lamppu kiin-
nitetään pintakaivon 
kehykseen. Antaa 
valkoisen 
loistavan valon. Sisältää 
lampun, kiinnikkeen ja 
12 v muuntajan

Laitetaan pintaventtiilin 
koriin kirkastamaan 
vettä

Uusi käytännöllinen 
porras. Joka voidaan 
kiinnittää altaan yläreu-
naan tai terassiin. 60 
cm leveissä askelmissa 
on reilusti tilaa 
käyttäjille, - Helppo 
asentaa.

Kiinitä esim. seinään 
ja laita allastyökalut 
järjestykseen. 2 kpl.

Kaunis ja tukeva 
kansitikas ruostuma-
tonta terästä. Vakoi-
set askelmat 5 kpl. 
Sopii 1.32 ja 1.22 m 
syvyisiin altaisiin.

laita pyyhkeet järjestyk-
seen käytännöllisellä 

ripustimella

Maalattua terästä, 
askelmat sinistä PVC:tä  
5 askelmaa molemmin 
puolin. 
Sopii 1.32 ja 1.22 m 
syvyisiin altaisiin.

3 kpl
39 €

Kelauslaite

Lappopumppu Allasvalo 
pintakaivoon

299 €

199€

299 € 39 € 199 €

Katso kotisivuiltamme ja verkkokaupastamme lisä-
tietoja tuotteista. Voit myös tehdä ostokset sieltä.

Valaisinpaketti sisältää: Valai-
sin kiinnikkeineen, Muuntaja 
12 V 100 W, 3 kpl.värillisiä linssejä 
(sininen, punainen, vihreä)

Allasvalo
159 €

www.uimari.net

Pesusieni
Pesusieni, altaan ja sen 
vesirajan puhdistuk-
seen.

UUTUUS !
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9 € /m

12 €

45 €/ 2 kpl

9 €

159 €

9 € 7 €

9€

pH- ja klooritesteri

Solumuoviprofiili

pH-ja klooritesteri

Imurinletku

Klooriannostelija

Sulkuventtiilit

Suodatinpussit 
lehtikoriin 5 kpl.

Imurirobotti

Huuhteluvesiletku Korjaussarja

Jalkojen huuhte-
lukaukalo

Itsestään kulkeva imuri-
robotti, joka yhdistetään 
altaan vedenkierto-
järjestelmään, puhdistaa 
altaan  
pohjalta kaiken 
irtonaisen hiekan ja 
lian todella tehokkaasti. 
Imuripaketti sisältää 
tarvittavan erikoisletkun. 
(Toimii isoissa altaissa)

Täytä vedellä ja aseta 
tikkaiden viereen. Voit 
huuhdella jalat ennen 
altaaseen menoa.

Kunnollisesta solumuovista val-
mistettu profiili, joka korvaa perin-
teisen hiekkavallin, erityisesti 
silloin kun rakennatte altaan eris-
teen päälle.

5,5 m 25 €
7,5 m 30 € 
9,0 m 35 €
11 m 40 €

Näillä voidaan sulkea meno- 
ja paluuvesiliitännät al-
taasta.

Aurinkosuihku
Helppo asentaa. Kiinnitä suihku 
esim. terassiin ja kytke vesilet-
ku. Aurinko lämmittää putkessa 
olevan veden n. 20 litraa, joka 
riittää muutamaan suihkuker-
taan. 

129 €

9 €10€

Allaskemikaalit

Veckopu
ckar

Monitehokloori          200g / 5 kg   49 €
Leväntuho      1 l.    12 €
Pikakloori          6 kg    69 €
pH plus  4 kg   15 €
pH minus  1,5 kg     8 €
Veden Kirkaste 1 l.   12 €

Vieraile kotisivuillamme • Vieraile kotisivuillamme 

Kuitupallot korvaavat hiekkasuodat-
timen hiekan. Vedessä olevat 
likapartikkelit tarttuvat kuitupalloi-
hin. Kuitupallot ottavat pienemmät 
likapartikkelit kuin perinteinen suo-
datushiekka, lisäksi hiekkauodatin 
on paljon keveämpi käsitellä.

UUTUUS! KUITUPALLOT

KUITUPALLOT 750 g
Pakkauskoko 750 g  Suosi-
tellaan 2 pakkausta 45 kg:n 

hiekkasuodattimeen
35 € / pakkaus

Olemme alentaneet useiden tuotteinen hintoja



	
	

49 €

	

Kivaa altaalla

Sukellustikut/Sukelluskalat
6 kpl molemmissa pakkauksissa 

5€

5€

14 €

Allas-saareke

Puhallettava. Kiva seurustelupaikka  

perheelle ja ystäville

AllasbaariPuhallettava. Kylmäosa ja paikat 
juomamukeille

Tule allasesittelyymme. Kerromme mielellämme teille lisää.

Tarkasta aukioloaikamme kotisivuiltamme , puhelinpalvelu joka päivä 08.00 - 21.00

Koripallo
Puhallettava. Monta peliä samassa

9 €Sähköpumppu  
Ilmatäytteisten 
lelujen täyttöön 
ja tyhjennykseen. 
Sis. 3 erilaista
adapteria

Käsipumppu 
37 cm. 3 adapteria. 
Ilman täyttöön ja 
tyhjennykseen

7 €

10 €

2018
Pihkalantie 4, 01480 Vantaa

09-271 10 05
Puhumme myös ruotsia: 

0500-452 367
Vieraile verkkosivuillamme: 

www.uimari.net
info@uimari.net

Alennettu hinta !


