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Teknologi og materialer

Intelligent anvendelse
af materialer
MYRTHA er den mest udsøgte og avancerede teknologi anvendt til bygning af svømmebassiner. Med
sit patenterede, præfabrikerede modulare system,
som bygger på laminerede rustfri stålplader i kombination med et system af støtteelementer, skaber

Myrtha en struktur som sikre perfekt vandtætning.
Myrtha Teknologi leverer den idelle løsning på de
mange begrænsninger, som traditionelle, armerede bassiner i beton og almindelige præfabrikerede
svømmebassiner står over for.

Finish
Rustfrit stål
(strukturen)

PVC
(vandtæthed)
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Rustfrit stål - strukturen
Rustfrit stål af højeste kvalitet garanterer en ekstrem lang levetid til det skelet der danner rammen
for et Myrtha-bassin, uanset tilstedeværelsen af
agressive jordmiljøer eller højt grundvandsspejl.
Myrtha anvender specialkonstruerede komponente, som boltes sammen. Denne metode overfødiggøre svejsning, som er en af hoveårsagerne
til korresion i traditionelle rustfrie bassiner. Ved at
anvende rustfrit stål opnår man maksimal styrke i
både paneler, støtter og andre bassinkomponenter kombineret med en uovertruffen fleksibilitet i
det færdige bassin, hvor den modulære opbygning sikre forsat vandtæthed, selv ved jordskælv
eller større sætninger af bygninger og undergrund.

PVC - vandtæthed
Alle Myrtha bassiner er sikret perfekt vandtæthed via en unik måde at kombinere rustfri stål
og et meget modstandsdygtigt materiale som
PVC. Ved at påsmelte en hård PVC membran
på en plade af rustfrit stål under produktionen
skabes en unik kombination af 2 materialer
med hvert sit formål. En dobbeltforstærket
dug af PVC anvendes i bunden for at tætne
og følge konturene af betonunderlaget.

Finish
For at sikre et perfekt æstetisk udtryk, anvendes der i forbindelse med Myrtha bassiner et
bredt spektrum af eksklusive materialer, hvor
farverne er afstemt efter farven på bassinets
vægpaneler og bunddug. Da et Myrtha bassin tillader opsætning af traditionelle beklædninger af marmor, sten, ler m.m. har kunden
mulighed for helt at individualisere hvert enkelt
svømmebassin efter eget ønske.
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Teknologi og materialer

Nøgleelementer

Bassinrammen

Bassinvæggene Vægstøtterne

Et Myrtha bassin bygges
op på en bassinramme
bestående af rustfrie
stållægter, som er fæstet
til en underliggende
betonplade med limede
gevindeankre. Det store
antal gevindeankre
sikrer rammen en stor
stabilitet og tjener
samtidig til mikrometerpræcis nivellering af
rammen ved hjælp af
monteringsboltene.
Modulerne til
bassinvæggene monteres
direkte på denne ramme.

Bassinvæggene opbygges
af stabile, præfabrikerede
paneler af rustfrit stål.
Vandsiden af panelerne
er fra fabrikkens side
påsmeltet et lag af hård
PVC, som er særdeles
modstandsdygtigt over
for det aggressive miljø
i badevandet samt
sollys. På bagsiden er de
rustfrie paneler yderligere
påført klar lak. Panelerne
boltes sammen med
bassinrammen og de
tilstødende paneler. Som
i flyindustrien er der ingen
svejsede samlinger for at
forhindre korrosion og sikre
størst mulig smidighed i
konstruktionen.

Ud for hver samling af
vægpanelerne (ca. for
hver 91 cm) giver lodrette
støttestolper i rustfrit stål
både styrke og stivhed
til hele bassinstrukturen.
Hver enkelt stålstøtte
bliver forankret i den
bærende betonplade.
Denne konstruktion giver
på en og samme tid et
både robust og fleksibetl
bassin, hvis holdbarhed
er bevist på selv den mest
ustabile undergrund,
ved jordskælv m.m.
Bassinerne er dermed
ideele til danske forhold,
hvor den ofte sandede
eller lerede undergrund
medfører sætningsskader i
traditionelle betonbassiner.
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Overløbsrenden Armeret
bunddug

Fittings

Finish

Myrtha's overløbsrende
er lavet af det samme
materiale som
vægpanelerne og
fremstilles i mange
forskellige udformninger.
Overløbsrenden kan
leveres med “diagonal
flow”, som mindsker
fordampning af de
tilsatte kemikalier og
reducerer støjen fra
det rindende vand. De
patenterede Myrtha riste
til overløbsrenderne er
designet til at opfylde
selv de strengeste krav
til skridsikkerhed og
bæreevne. Udløbene i
overløbsrenderne kan
udstyres med specielle
lyddæmpere, som fjerner
næsten al støj herfra.

For at sikre den højeste
grad af vandtæthed
svejes alle samlinger
med flydende PVC eller
armeret PVC-tape. De
færdige samlinger er
ekstremt vandtætte og
fremstår som en integreret
del af hele bassinet,
hvilket giver en elegant
finish uden synlige
samlinger.

Efter at overløbsrenderne
er installeret og bassinet
gjort fuldstændig vandtæt,
opsættes de valgte
fliser på overfladerne. At
lime fliser på en Myrtha
overflade er meget
nemmere og mere sikkert
end på beton. Da det
samtidig er umuligt for
vand at trænge ind bag
de opsatte fliser, undgår
man helt de traditionelle
problemer med
betonskader, og fliser der
løsner sig og i værste fald
falder af.
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Bunden i et Myrtha-bassin
er som standard formet som
en plade af beton for at give
en jævn støtteflade. Denne
plade af beton vandtætnes
med en armeret PVC-dug
specielt fremstillet til brug
i svømmebassiner og
yderligere beskyttet med en
overfladelakering. Bassinets
store robusthed og stivhed
muliggør, at man bygger
bassinerne uden beton i
bunden, og blot anvender
en fundamentramme til
bassinet. Myrtha har udviklet
en speciel måtte, som
giver bunddugen et jævnt
underlag og samtidig tjener
som drænende lag under
bassinet. Desuden kan alle
bunde i et Myrtha-bassin
forsynes med Myrtha's
brugervenlige SOFTWALK
underlag, som giver en blød
og fjedrende bund at stå på.
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Teknologi og materialer

Vægopsætning

Nivellering

Installationsprocessen
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Finish

Vandtætning

Overløbsrender
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Teknologi og materialer

Bassintyper og
anvendelse

Skimmer
Det klassiske “Skimmer”-bassin, hvor vandoverfladen befinder sig under
bassinkanten, har en flisebelægning, som fremhæver den synlige del af
bassinkanten og letter rengøringen. Denne type er ideel for mindre, offentlige bassiner.

Overløbsrende | Classic
Myrtha bassiner med overløbsrender af typen “Classic” er ideelle til
bassiner, hvor der på begrænset plads skal sikres en høj vandkvalitet
og samtidig opretholds en æstetisk ensartet spejling i vandfladen.
Bassinets udtryk afsluttes med en enkelt, stilren afslutning af PVC på
det højeste punkt af panelet.
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Overløbsrende | Classic Competition
“Classic Competition” typen er ideel til store konkurrencebassiner,
idet PVC kantlisten flugter med bassinpanelerne, enten hele vejen
rundt eller på de to korte sider. Denne teknologi er ligeledes den mest
anvendelige til bassiner, som skal opfylde internationale regler. Både
“Classic” og “Classic Competition” er tilgængelige i et stort udvalg
af finish.

Overløbsrende | Ceramic 1
Myrtha “Ceramic / 1” er den mest påskyndede og anvendte type. Den
bruges typisk i offentlige bassiner, til træningsbassiner, og helt generelt i skoler, fitness-centre og idrætscentre. Kantfliserne er placeret, så
overløbsrenden først starter lidt efter bassinkanten. Kanten er derved
bedre til at absorbere bølgerne fra svømmerne, så de ikke generes af
returbølgen.

Overløbsrende | Ceramic 2
Ved at indskyde yderligere en kantflise mellem bassinkant og overløbsrende opnår man med “Ceramic / 2” den maksimale absorbering af
bølgerne fra svømmerne under træning og stævner. Det er den beste
teknologi til store internationale stævner.

Myrtha Teknologi | 11
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Overløbsrende | Structural
Myrtha's overløbsrende “Structural” er kendetegnet ved en specialstøbt
keramisk klinke, som danner den øverste del af bassinranden og dermed indgår i selve bassinets opbygning.
Denne type giver en meget attraktiv finish og er den ideelle løsning til
mange forskellige offentlige bassiner.

Forsænket overløbsrende
Den forsænkede overløbsrende er Myrtha's nyeste alternativ til det klassiske ABS-gitter. Specielle kantelementer
designet til brug i svømmebassiner er fæstet til overløbsrenden og tillader vandet at løbe under denne plade, samtidig med at bassinet får et meget elegant kant-finish. Både dækpladen og kantsystemet tilbydes i forskellige materialer og farver, bla. marmor, sten, træ og porcelæn. Disse materialer er særdeles robuste og har en meget lang levetid.

Overløbskant | Ceramic 1
“Ceramic / 1” kanten kan også anvendes i forbindelse med bassiner,
hvor vandet bl.a. “forsvinder” ud over kanten og ned i lavere liggende
bassiner eller overløbsrender. Ofte anvendes den til bassiner, hvor
den udvendige side af bassinet er delvis beklædt med fliser fra kanten og nedefter for derefter
at ende direkte i
overløbsrenden.
En elegant løsning specielt til offentlige og private
forlystelsesbassiner.
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Overløbskant | Structural
Denne type har udviklet sig fra den tilsvarende “Ceramic / 1” type.
Men modsat overløbskanten “Ceramic / 1”, så er den centrale
komponent en specialudviklet kantflise, som er en del af bassinets
struktur, og som samtidig danner
en skrånende afløbskant
på ydersiden af bassinet
mod afslutningen i overløbsrenden.

Endevægge
For at bassiner som ikke har overløbsrender på alle fire sider, kan opfylde de internationale FINA-regler for konkurrencebassiner, kræves
der en endevæg, som slutter 30 cm over vandoverfladen. Myrthas
endevægge er udstyret med en flise-finish, som garanterer nem rengøring samtidig med at bassinet beholder et æstetisk udsende.

Blanding af teknologier
Alle de foregående teknologier
kan sammensættes for at imødekomme forskellige designkrav:
Konkurrencebassiner, som kombinerer overløbsteknologier med endevægge: Offentlige bassiner, som
kombinerer skimmer teknologi med
en eller flere overløbskanter eller
endevægge. Myrtha Pools tilbyder
i den forbindelse en højt specialiseret stab af medarbejdere, som
løbende søger de bedste og mest
optimale løsninger for vores kunder
udfra deres ønsker og omgivelser.

Myrtha Teknologi | 13
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Teknologi og materialer

Specielle

løsninger

Fingervægge
Fingervægge er “fri-form” strukturer, som hæver sig over vandoverfladen og tjener til inddeling af bassinet mellem f.eks. forskellige aktivitetsområder. Disse vægelementer beklædes
som regel med de samme fliser m.m. som
resten af bassinet. “Fri-form” mulighederne
tillader et ubegrænset antal bassinformer og
dermed stor designfrihed.

“Strandkant”
Adgang til et bassin via en “strandkant” er meget populær i vandlande, men kan anvendes
i mange sammenhænge. Myrtha integrerer
både skridsikker dug og “soft floor” i form af
SOFTWALK system i strandkant-løsningen.
Det giver en bedre fornemmelse af “strandkant” og øget sikkerhed.
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Øer og floder
Fra Crazy River til Lazy River, underholdning
eller afslapning, hurtigt eller langsomt, Myrtha
byder på det hele! Floder og øer kan installeres af både æstetiske hensyn, for fornøjelsens
skyld eller endda af funktionelle årsager.

“Double Level”
“Double Level” er en konstruktion som forbinder to bassiner som ligger forskudt for hinanden og via overløb fra
det øverste bassin til
det nederste giver en
“vandfalds”-effekt.
Samtidig kan det
have en mere funktionel berettigelse,
både arkitektonisk
og i sammenhæng
med det omgivende
gulv.
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Hvorfor vælge Myrtha?

Hvorfor vælge
Myrtha?

Erfaring og viden
Myrtha Pools har leveret svømmebassiner i mere end 50 år
og med over 1500 installerede bassiner pr. år, heraf 300 til
offentligt brug, mere end 50 bassiner opstillet i forbindelse med
internationale svømmearrangementer og referencer i mere
end 60 lande, har Myrtha Pools opbygget en erfaring og viden
der er enestående, når man taler svømmebassiner. Myrtha
Pools tekniske afdeling er idag en højteknologisk enhed,
som via den mest moderne teknologi udvikler og simulerer
kundernes drømme for efter accept fra kunden, at sende
dem direkte i produktionen til realisering. Udviklingsafdelingen
arbejder året rundt på at forbedre og raffinere Myrthas
allerede avancerede teknologi, og på Myrtha's Pool Academy
uddanner professionelle undervisere hver uge Myrthas mange
installatørteams verden rundt i den perfekte installation af
bassinerne. Alt dette i kombination med at en virksomhed er
ansvarlig for den samlede bassinløsning, sikrer dig som kunde
et af de allerbedste produkter på markedet.

Avanceret
produktion og
kvalitetskontrol
Et Myrtha bassin kan, på grund af det
præ-fabrikerede design, installeres i
løbet af meget kort tid. Alle elementer
er produceret i henhold til ISO 9001
standarden af automatisk styrede
maskiner og sendes derefter direkte
til opsætningsstedet. Det fremmer
en rettidig installation, som ikke
kræver tungt udstyr, og reducerer
markant risikoen for samlingsfejl på
byggepladsen.
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Mikrometerpræcision
Et omfattende designsystem,
som bygger på avanveret CAD og
3D-software, sikrer en fuldstændig
simulering af det færdige projekt. Ud
fra den virtuelle samling og test af alle
elementer fremstilles en produktionsklar
og fejlfri materialliste, som sendes
direkte til produktionen. På den
måde elimineres alle konstruktionsfejl
før de når både produktionen og
byggepladsen. Samtidig sikres en
mikrometer-nøjagtig præcision, som
gør at Myrtha's bassiner lever op til selv
de strengeste F.I.N.A. love og regler
omkring konkurencefaciliteter.

Enhver
størrelse, form
og dybde!
Myrtha Teknologien er meget
fleksibel og kan tilpasses alle
typer bassinprojekter. Myrtha
kan anvendes til både de mest
præcise konkurrenceløsninger
og de mest fantasifulde
“fri-form” bassiner man kan
forestille sig.
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Lave vedligeholdelsesomkostninger,
nem rengøring
og pleje
Modsat traditionelle bassiner kræver
Myrtha Pools ingen systematisk
vedligeholdelsesplan. Grundet
Myrtha bassinernes robusthed,
materialesammensætning og store
modstandsdygtighed over for
bevægelser i undergrunden omkring
dem, udsættes bassinerne ikke
for revnedannelse, utætheder eller
nedbrydning af bassinoverfladen og
er heller ikke påvirket af det agressive
miljø i det klorerede bassinvand.

Lang levetid
og omfattende
garanti
Bassiner bygget ved hjælp af
Myrtha Teknologi har bogstavelig talt
ubegrænset levetid takket være den
robuste konstruktion og de anvendte
materialers egenskaber. Alle de
avancerede teknologiske fordele som
Myrtha's modulare system byder
på gør, at Myrtha kan tilbyde nogle
af de mest omfattende garantier på
verdensplan.

Udsøgt
finish
Myrtha tilbyder en stor variation
af finish-muligheder, som
tilfredsstiller selv den mest
kræsne arkitekt eller kunde.
Vi anvender kun materialer af
allerhøjeste kvalitet.

18 | Myrtha Teknologi

MyrthaTechnology_DANESE.indd 18

13/03/13 08.42

Anvendelig i selv de
mest usædvanlige
løsninger
Takket være den lette, robuste og
let tilpasselige struktur kan Myrtha
bassiner opføres i nogen af de mest
komplicerede omgivelser: Højt oppe på
taget af højhuse, i små utilgængelige
kælderrum, på ustabil undergrund eller
i områder med høj grundvandsstand;
i områder med hyppige jordskælv og i
stort set alle klimazoner og geologiske
områder.

Miljøvenlig
Myrtha bad det kendte australske
firma ACOR Consultants foretage
en energisammenligning (Carbon
Footprint - mængde CO2) mellem
et traditionelt betonbassin og et
Myrtha bassin. Et Myrtha bassin
har et “Carbon Footprint” som er
50% mindre end et traditionelt
betonbassin - en forskel som svarer
til, at man med den sparede energi
ved et 50 m bassin kan opvarme en
100 m2 beboelse de næste 45 år!

Tilfredse
kunder
Myrtha Pools kan bryste
sig af et utal af tilfredse
kunder, heriblandt mange
af organisationerne bag de
store sportsbegivenheder
verden over, hvor Myrtha
Teknologi har været
anvendt.
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Filtrering og vandbehandling

Vand-

cirkulation

Et velplanlagt bassinprojekt skal altid tage højde
for høj vandkvalitet, svømmernes sikkerhed, antal brugere i bassinet og alle lokale regler for bassiner. Myrtha bassiner er udviklet med baggrund
i disse kriterier, samtidig med fokus på behovet
for befolkningssundhed og nem vedligeholdelse
og rengøring. Myrtha Pools har investeret mange
ressourcer i forskning og udvikling af specifikke
metoder til vurdering af vandcirkulation, hvilket har
resulteret i en række nye løsninger på området.

Traditionel vandcirkulation
Anvendelsen af traditionelle bundindløb sikrer
en ensartet fordeling af det cirkulerede badevand, som overholder reglerne for badevand
verden over.

“Strahlenturbulenz”
Myrtha’s “Strahlenturbulenz”-sideindløb er en
videreudvikling af det traditionelle system og er
i dag den mest effektive løsning til vandfordeling i bassiner. Baseret på den såkaldte “Venturi-effekt” skaber dyserne en retningsbestemt
kegle af indløbsvand i bassinet, som sikrer en
højeffektiv vandfordeling. Man undgår derved
den risiko, der kan være forbundet med bundindløb.
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3D Simulering
Myrtha Pools er førende indenfor industrien,
hvad angår brugen af 3D-simulering. 2D og 3D
simulering på computer af vandstrømningerne
(CFD) i bassiner giver vigtige informationer omkring den kommende cirkulation i det byggede
bassin. Ved at anvende simulerede farveforsøg
får Myrtha vigtige informationer, som både bekræfter den beregnede cirkulation, men også
giver værdifuld inspiration til udvikling af specielle udformninger og tilbehør.
* Billedet til venstre viser resultatet af en simuleret farvetest efter 15 min. for 3 forskellige vanddybder. Koncentrationen af testfarve er stigende desto mørkere farven
bliver.

Vandhydrauliske beregninger og forsøg
Myrtha Pools har løbende arbejdet videre på
deres simuleringssystemer for præcist at kunne forudsige og simulere virkningen af væsker
i et bassin.
Derfor kan Myrtha idag foretage komplette simuleringer og digitale forsøg i 3D af deres bassiner, før de realiseres. Disse analyser og forsøg på indløbssystemet medfører en nøjagtig
beregning af overløbskanter og hele overløbssystemet.

Specifikt Myrtha tilbehør
Udviklet og tilpasset til specielt til Myrtha's bassiner så pasform og vandtætning er perfekt.

Myrtha Teknologi | 21
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Tilbehør og specielle elementer

Specielle

elementer

Flytbar bassindeler
Myrtha's flytbare bassindeler bruges til at dele
store bassiner op i mindre områder. Bassindeleren hviler på 2 skinner, installeret på hver side af
bassinet, og bevæges nemt ved hjælp af et patenteret træksystem. Systemet til at flytte bassindeleren kan være manuelt eller elektrisk. Bassindeleren leveres med forankring til startblokke
og banetove, samt ståkant.

Bassindeler med “flow-through”
Bassindeleren kan leveres
med “flow-through” vægge,
som tillader store mængder
af vand at passere over og
under vandoverfladen. Det
formindsker turbulens og returbølger foran væggen betydeligt.
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Flydende hæve-/sænkebund

Flydende
hæve-/sænkebund

En hæve-/sænkebund tillader en fleksibel indstilling af vanddybden i bassinet og dermed
også, at en langt større gruppe mennesker kan
få glæde af bassinet. Myrtha tilbyder en hæve-/
sænkebund, som flyder (dvs. den stiger uden
brug af energi op til overfladen). Denne flydende bassinbund er forankret på bunden og
trækkes ned i den ønskede dybde ved hjælp af
et kabeltræk på bunden af bassinet og hydraliske stempler udenfor bassinet.

Vægmonteret hæve-/sænkebund
Denne hæve-/sænkebund er ikke flydende,
men bevæges ved hjælp af store spindler, som
er monteret i bassinvæggen.

Myrtha Teknologi | 23

MyrthaTechnology_DANESE.indd 23

13/03/13 08.42

Tilbehør og specielle elementer

Flytbare endevægge
Denne endevæg anvendes til Myrtha bassiner,
hvor der er overløbsrender på alle fire sider.
Endevæggen er 30 cm høj og overholder dermed FINA's norm for endevægge. Den flytbare
endevæg er den ideelle platform for montering
af startskamler, plader til el-tidtagning og banetove.

“Luftpude” til udspring
Myrtha's luftpude til udspringere mindsker styrken af
nedslaget ved udspring betydeligt.
Dyser placeret på bassinbunden under udspringsområdet kan styres af træneren
til at udvikle luftbobler med
et bestemt volumen og intensitet.
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Virtual Trainer
Virtual Trainer består af en LED-lysstribe på
bassinbunden, fastmonteret midt i banemarkeringen, med 6 forskellige farver af lysstriber.
Ved hjælp af trådløs forbindelse til en PC kan
op til 6 svømmere pr. bane med individuelle
træningsprogrammer få tildelt en lysfarve, som
så bevæger sig langs bunden med aftalt hastighed og forudbestemte intervaller mellem
svømning og pause.

Visuelt System til vandpolo
Myrthas visuelle banemarkeringssystem er
godkendt af FINA. Ved hjælp af farvede LEDlysstriber både i og udenfor bassinet får spillere, dommere og tilskuere bedre mulighed for
at følge med i spillet.
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Tilbehør og specielle elementer

Konkurrence
tilbehør

“Track Start” Startskamler
Myrtha's “Track Start” startskamler er FINA
godkendt og forberedt til montering af Omega's Start Track top. Startskamlen er fremstillet
helt uden brug af stål, kan anvendes med alle
de gængse tidtagningssystemer og har bl.a.
været anvendt til Olympiaden 2012 i London
og U.S. Olympic Team Trials.

Bane- og målmarkeringer
Bane- og målmarkeringer kan udføres i fliser.
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Anker til banetov
Myrtha tilbyder et udvalg af ankre til fastgørelse
af banetove. Ankrene er i rustfrit stål og nedsænket i overløbsrenderne for at undgå gennembrydning af bassinvæggen.

Forsænkede trapper
Myrtha's forsænkede
trappesystem er
indbygget i et dertil
udviklet vægelement
og leveres med
aftagelige trin
for rengøring og
udskiftning. Trappen
tager dermed
ikke plads i selve
bassinet.

Myrtha rygcrawl system
Modsvarende "Track Start"
systemet på startskamlerne
har Myrtha i samarbejdet
med Omega udviklet en startkant til rygcrawl, som fremmer starten under rygcrawl.
Startkanten giver svømmeren
støtte til afsæt og en hurtigere
og mere sikker start uden at
skride.
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Tilbehør og specielle elementer

Tilbehør til forlystelse
og wellness

Fontæner og Geysere
Disse elementer kan integreres i både bund,
vægge og overløbsrender i Myrtha bassiner.

Trappe til vandmassage
Myrtha's nye trapper til vandmassage sikrer en
behagelig og effektiv fordeling af luft og sparer
brugen af beton. Trappen er fremstillet af specielle ABS-komponenter og tilbydes i mange
farver og former. LED baggrundsbelysning indgår også i sortimentet.
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Bænke og liggestole til vandmassage
Myrtha tilbyder en række teknologier til vandmassage:
1. 
Rørformede strukturer fæstnet til bassinvæggen
2. Glasfiberstruktur med ABS lameller
3. Beton beklædt med bassindug og PEM

Nye liggestole til vandmassage
Denne nye liggestol til vandmassage er udviklet og produceret af Myrtha med henblik på
velvære og elegance. Liggestolene har ergonomisk formede liggeplader, og under pladerne
sørger et system af rør for massageluften, som
styres med en fjernbetjening.
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Tilbehør og specielle elementer

Indirekte belysning
Myrtha tilbyder mange former for indirekte belysning, hvor man med både traditionelle lyskilder og LED-lys kan skabe spektakulær eller
stemningsfuld belysning.

Floder
Myrtha tilbyder forskellige typer af RIVER JETS
integreret i vægpaneler.
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Forsænkede paneler med vandmassage
Myrtha's forsænkede vandmasssagesystem
monteret i vægpanelet benytter forskellige dyser til at levere den rette blanding af vand- og
luftstrømme. Vandmassagen styres via et panel integreret i overløbsrenden.

SOFTWALK® - Sikkerhedsdug
En måtte bestående af PEM (netværk af krydsende bløde kunstfibre) limes direkte på betonbunden og beklædes derefter med den endelige bunddug. Denne SOFTWALK konstruktion
gør bassinbunde, trapper etc. mere behagelige
at gå på, beskytter dugen mod slag og hærværk og bøder af ved fald og spring i vandet.
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Anvendelse og projekter

Bassiner til

konkurrencer

South Australian Center, Marion (Australia)

Myrtha Pools har perfektioneret sin unikke teknologi
og udviklet specielle løsninger for at kunne installere
bassiner til store internationale konkurrencer, inklusiv
svømmekonkurrencer, vandpolo kampe, synkronsvømning og udspring. Evnen til hurtigt og med stor
præcision at opsætte bassiner er vigtig ved afholdelse af store stævner og internationale konkurrencer.
Derfor er Myrtha Teknologi blevet valgt af svømmeorganisationer verden over til nogle af de største ar-

rangementer: Verdensmesterskaberne i Rom (1994),
Perth (1998), Barcelona (2003), Montreal (2005),
igen i Rom (2009), Shanghai (2001), Olympiaden i
Atlanta (1996), Beijing (2008), London (2012). Myrtha Pools har ligeledes været det foretrukne valg
ved FISU Games, European Championships, USA
Olympic Trials, USA Swimming og en række lokale
mesterskaber.
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Aquaniene Rowing Club,
Rom, (Italien)
Ialt 3 Myrtha bassiner fuldender dette anlæg; et
udendørs 53 x 25 m konkurrencebassin og 2 indendørs
25 m bassiner opført i forbindelse med 13th World
Championships i Rom i 2009.

Kantrida Swimming Complex,
Rijeka (Kroatien)
Dette center rummer 3 Myrtha bassiner. Et 53 m
konkurrencebassin, anvendt bla. til 12th European
Short Course Swimming Championships; et 25x10
m opvarmningsbassin; og et 10x5 m bassin bygget i
kombination med Myrtha's RenovAction® Technology.

Kremlin-Bicêtre Sports Complex,
Val de Marne (Frankrig)
Et ældre 50x20 m konkurrencebassin, renoveret med
Myrtha's Renovaction® technology.

Melbourne Sports and Aquatic Center,
Melbourne (Australien)
Det største og mest moderne australske sportscenter
har et 52 m udendørs konkurrencebassin bygget
i Myrtha Teknologi. Bassinet har dannet rammen
om adskillige internationale arrangementer som
Commonwealth Games (2006) og XII FINA World
Championships (2007).
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Anvendelse og projekter

Bassiner til

offentlig brug
og forlystelser

Ciudad Deportiva "Espartales", Madrid (Spanien)

Myrtha Teknologien kan bruges og udformes på de
mest kreative måder, der kan udtænkes i offentlige
projekter. Myrtha sikrer at projektets vision integrerer den unikke kultur, der præger enhver kommune,
og samtidig sikrer Myrtha's brede palette af tilbehør
og specielle elementer, at der kan skabes et aldeles
unikt svømmeanlæg. Den enorme fleksibilitet i Myrtha Teknologien møder alle krav stillet i både offent-

lige og kommercielle projekter og er uden tvivl den
mest banebrydende teknologi på markedet. Myrtha
Teknologiens store anvendelighed og mulighed for
at integrere alle former for tilbehør betyder, at der er
et utal af variationer og valgmuligheder ved etablering af enhver form for fornøjelsesbassin inde eller
ude. Et lavt vedligeholdelsesbehov sikrer, at omkostningerne holdes nede mange år ud i fremtiden.
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Hawaii Kroc Center, Hawaii (USA)
En donation på 1,5 milliarder dollars til den amerikanske
Salvation Army fra enken til Raymond Kroc, grundlægger af
McDonalds kæden, har dannet grundlag for bygning af en
serie state-of-the-art "Salvation Army Ray and Joan Kroc
Corps Community Centers" i hele USA. Familiens mål var
at etablere en række centre for børn og familier, som ellers
ikke har mulighed for at få adgang til offentlige faciliteter
i form af sportscentre, museer og alle andre former for
fritidsaktiviteter. Der skal bygges ialt 32 af disse centre
rundt om i USA, og Myrtha Teknologi er blevet valgt til at
levere samtlige bassiner i forbindelse hermed.

Centre Aquatique Lilo,
Miribel (Frankrig)
Her findes der ialt 7 Myrtha bassiner. 3
udendørsbassiner og 4 indendørs, sport og
fritidsfaciliteter, alle færdiggjorte med sorte klinker i
kombination med hvide Myrtha paneler.

McDonald Island Park,
Fort McMurray, Alberta (Canada)
MacDonald Island Park Corporation, en almennyttig
organisation, som drifter MacDonald Island Park i Fort
McMurray's City Centre, er Canada's største offentlige
ferie-, fritids- og sociale center. I parken har Myrtha
Pools bygget et "fri-form" forlystelsesbassin og en
"Splash pad".

Queenstown Aquatic Center,
Queenstown (New Zealand)
Alle centrets vandfaciliteter er leveret og installeret
af Myrtha Pools. Et 25 m konkurrencebassin, et
undervisningsbassin, et stort "fri-foms" forlystelsesbassin,
en "lazy river", et babybassin og en spa.
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Anvendelse og projekter

Bassiner til

hoteller, feriecentre
og campingpladser

Grand Hotel Central, Barcelona (Spanien)

Myrtha Pools' patenterede teknologi garanterer de
allerbedste bassiner til de fineste hoteller, resorts og
højhuse verden over. Myrtha Teknologi er udviklet
til at kunne tilpasses til projekter under meget forskelligt klima, små og snævre omgivelser og høje
bygninger. Når et Myrtha bassin først er installeret,

kræver det et minimum af vedligeholdelse i forhold
til traditionelle bassiner, hvilket reducerer de løbende
omkostninger betydeligt. Myrtha Pools har en bred
palette af tilbehør, der gør at bassin og tilbehør kan
tilpasses den unikke profil for ethvert hotel og resort
og skabe en elegant og smagfuld vandoplevelse.
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Federation Tower Hotel,
Moskva (Rusland)
På øverste etage af Western Tower inde i Grand
Hyatt Hotel har Myrtha Pools installeret dette
raffinerede bassin med hvid overflade og fliser,
undervandsbelysning, vandmassage-dyser og
modstrømsanlæg. Bassinet måler 22 x 5 1,5 meter.

Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel,
Rom (Italien)
I det stille område i midten af Rom har hotellet
en privat park, hvor Myrtha har installeret dette
elegante "fri-form" bassin og renoveret et ældre
børnebassin i beton.

Embassy Suites Hotel,
Honolulu, HI (USA)
Kun få skridt fra den berømte Waikiki Beach har dette
hotel en stor tagterrasse på 4. sal. Her har Myrtha
installeret et imponerende opvarmet "fri-form" bassin,
som elegant afsluttes med keramiske fliser.

Hotel Landmark Mandarin Oriental,
Hong Kong
I et af de mest fabelagtige luksushoteller i mellemøsten
har Myrtha Pools installeret et "state-of-the-art"
20 meters banebassin i forbindelse med hotellets
fitnesscenter.
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Anvendelse og projekter

Bassiner til

helsecentre og
fitnessklubber

La Alhondiga, Bilbao (Spanien)

Myrtha bygger dynamiske faciliteter med mulighed
for både banesvømning, konkurrencer og fitness
på alle niveauer indenfor fysisk træning samt for afslapning. Det flotte strømlinede udtryk og udsøgte
design af Myrtha's bassiner komplementerer elegant
det ofte prestigefyldte byggeri i forbindelse med de
bedste helse- og fitnesscentre. Myrtha Teknologi

parrer synlige udvendige kvaliteter med uovertruffne
indre kvaliteter i form af robust struktur og patenteret
teknologi, der skaber de mest præcise bassiner og
tilbehør i verden. Et Myrtha bassin kræver langt mindre vedligeholdelse end traditionelle bassiner og frigør derved kapital og ressourcer, hvilket enhver ejer
af et fitnesscenter vil påskynde.
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Virgin Active Fitness Center Kennedy,
Milano (Italien)
Myrtha's mangfoldighed af produkter og løsninger
er valgt i mange af Virgin Active Fitness Centre
verden over. I Milano i Italien er der 3 forskellige
bassiner: Et 22 m bassin med en side i Myrtha's
RenovAction Teknologi, et bassin til vandmassage og
et babybassin.

Bellevue Club, Bellevue,
Washington (USA)
Bellevue Club er en af de mest eksklusive og
prestigefyldte klubber i staten Washington i USA.
Hotellets Natatorium er blevet totalrenoveret, og Myrtha
Pools er blevet udvalgt til at installere 2 nye bassiner
som laves med en fantastisk finish bestående af
mosaikfliser i glas.

Club Natació Catalunya,
Barcelona (Spanien)
Inde i det ældste og mest prestigefyldte sportscenter
i Barcelona har Myrtha Pools installeret et 25 m
konkurrencebassin, et 16 m undervisningsbassin og 2
spa-bassiner.

Kirkby Leisure Center,
Kirkby (Storbritannien)
Centret er placeret midt i byen og her har Myrtha Pools
installeret et 25 m konkurrencebassin og et 13 m
undervisningsbassin.
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Anvendelse og projekter

Bassiner til

termalbade og SPA

Aquagranda Thermal Complex, Livigno (Italien)
Myrtha Pools har på verdensplan i mange år fremmet
deres erfaring og teknologi på i termal- og wellness
markedet. Myrtha har deltaget i udviklingen af en
række eksklusive projekter, ofte placeret på lokaliteter
kendte for deres termiske kilder og sundhedsfremmende behandlinger. Med sit valg af udsøgte materialer, specielt udviklet til miljøer i og omkring svømmebade, kommer Myrtha Teknologi til sin fulde ret
med maksimal modstandsdygtighed over for enhver
type af aggressivt opvarmet vandmiljø, fra klorineret
over termisk kildevand til højkoncentreret saltvand.
Myrtha Teknologi'ens frie formbarhed tillader specielt
i denne sektor en uendelig variation af bassinformer,

som ofte kan være særdeles komplekse.
Bassinerne spænder fra offentlige bassiner, delvis
indendørs og delvis udendørs, over flerniveau-bassiner placeret på skrånende terræn og forbundet via
vandfald, over vandmassageområder, til floder og
lagooner. Dertil kommer anvendelse af hele Myrthas
tilbehørspalette i form af bænke til vandmassage,
øer, geysere, flerfarvet undervandslys m.m. som
anvendes til at fremhæve både de terapeutiske og
æstetiske kvaliteter af disse udsøgte steder verden
over. Ofte runder Myrtha disse eksklusive projekter af
med detaljer og finish præget af de lokale materialer,
fliser og sten, som matcher de naturlige omgivelser.
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Naturtherme Gesundbrunnen,
Neuruppin (Tyskland)
I dette moderne spa-hotel har man anvendt Myrtha
Teknologi til at skabe en unik integrering med
omgivelserne, så gæsterne kan nyde udsigten til det
omgivende landskab under svømmeturen. Wellness,
akitivtet, fornøjelse og indendørs og udendørs
svømmebassiner er placeret på forskellige niveauer i
hotellet.

Grimming Therme,
Bad Mitterndorf (Østrig)
Grimming Therme befinder sig midt i det fantastiske
alpelandskab i østrigske Ausserland. Centret byder på
et stort termalt afslapnings- og familieområde, hvor
Myrtha Pools har installeret 7 indendørs og udendørstermalbassiner. Bassinerne har overfladefinish
bestående af elegant Bisazza glasmosaik og er
udstyret med vandmassagebænke og -senge.

World Tauern Spa,
Kaprun (Østrig)
Dette nye hotel og wellnesscenter har foruden
gæsteværelser, fitnessrum, forretninger, restauranter
m.m. adskillige indendørs og udendørs vandområder. Alle
vandområderne er bygget af Myrtha Pools, og her har
man anvendt både overløbsrender og skimmerrender.
Man har bl.a. anvendt Myrtha's nyeste karbon fliseprofiler
i forbindelse med forsænkede overløbsrender.

Die Wörgel Wasserwelt,
Wörgel (Østrig)
Myrtha Pools har leveret alle vandfaciliteterne til
dette state-of-the-art termalcenter. Det omfatter
bl.a. 2 indendørs bassiner, 1 konkurrencebassin, 1
fornøjelsesbassin, 1 bredt udendørs fornøjelses- og
vandterapibassin og 2 indendørs fornøjelsesbassiner
forbundet med 2 udendørs bassiner med en korridor.
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Anvendelse og projekter

Bassiner til

institutioner, skoler
og uddannelsescentre

Franklin High School, Indiana (USA)

Myrtha Pools har bygget nogle af de mest berømte
konkurrencebassiner i verden. Bassinernes præcision og robuste materialevalg har gjort at universiteter,
og andre læreanstalter verden over har valgt Myrtha
Teknologi. Specielt mange amerikanske institutioner

anvender Myrtha's state-of-the-art teknologi til en
opgradering af campus.
Her spiller den moderate investering i nye bassiner
og frem for alt de lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger en stor rolle.
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Spire Institute, Geneva, Ohio (USA)
Spire Institute er en af de største indendørs, multi-sport,
trænings og konkurrence faciliteter i verden. Spire huser
2 Myrtha Pools og 5 bassiner er under konstruktion. Det
store 54 m bassin, er det eneste bassin i hele regionen
med olympiske mål. Bassinet er udstyret med Myrthas
nyeste "Start Track" startskamler og 2 flytbare banedelere
med gennemstrømningsvægge. Det andet bassin er et
6 baners opvarmnings- og undervisningsbassin. Et 25
yard terapi- og opvarmningsbassin med rullestolsrape er
under konstruktion, hvilket også gælder for yderligere 4
terapibassiner.

New Tampa YMCA,
Tampa, Florida (USA)
På New Tampa byggede Myrtha Pools i 2001 et 25
yard x 50 m overløbsbassin. De specielle mål giver
svømmerne mulighed for både at svømme 25 yard og
50 m i det samme bassin, hvilket har gjort New Tampa
til et epicenter for konkurrencesvømning. Bassinet
danner idag hjemmebane for både high school og college
svømmehold, samt internationale svømmeteams.

Trent University Rowing Center,
Peterborough, Ontario (Canada)
Myrtha Pools har leveret de første robassiner i Canada
for Trent University. Både Trent University's roteams og
andre grupper træner gennem hele vinterperioden i de
robassiner, som Myrtha har bygget. Bassinerne rummer
op til 8 roere eller op til 16 dragon padlere og er bygget
i forbindelse med en større udvidelse af universitets
fitness faciliteter.

University of East Anglia,
Norwick (Storbritannien)
Dette universitets campus tilbyder en lang række
muligheder for at dyrke idræt. Faciliteterne omfatter
bl.a. et 51 m indendørs Myrtha bassin udstyret med
både flytbar bassindeler og hæve-/sænkebund.
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Anvendelse og projekter

Bassiner til

terapi og
genoptræning

Don Ronchi Rehabilitation Center, Brescia (Italien)

Myrtha Teknologi'ens selvbærende struktur gør bassinerne særdeles egnet som terapi- og genoptræningsbassiner. Bassinerne kan med deres unikke
selvbærende konstruktion opstilles i eksisterende
rum, som ofte kan være både små og relativt svært
tilgængelige. Samtidig kan bassinerne opføres helt
og aldeles over jorden. Placeringen over jorden er
ideel for sundhedspersonalet, som kan støtte stående på det eksisterende gulv og kan observere bl.a.

gennem vinduer i bassinvæggen.
Myrtha tilbyder en bred palette af tilbehør, som er
uvurderlige for terapibassiner, b.a. gulvdeler, ergonomisk gelænder, hæve-/sænkebunde, vandmassage i forskellige bassindybder, inkl. forskellig tryk
og retning, massagebænke, rullestolsramper, handicaplifte, undervandsvinduer og - paneler til at følge
bevægelser under vand.
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Milan Football Club Physiotherapic Center,
Milano (Italien)
Alle 3 bassiner i centret, som servicerer Milan FC's
atleter, er udviklet og bygget af Myrtha Teknologi.
Bassinerne er udstyret med forskelligt tilbehør for at
opfylde forskellige terapeutiske mål, bl.a. bænke, brikse
og strukturer med variabel siddehøjde, korridorer med
vandterapi, varme og kølings-elementer m.m.

Acibadem Fulya Rehabilitation Center,
Istanbul (Tyrkiet)
Centret huser en række internationalt renommerede
medicinske og kirugiske faciliteter, hvor man har
specialiceret sig i ortopædkirurgi og sportsmedicin.
Centret er forsynet med et nyt terapibassin fra Myrtha
udstyret med en række tilbehør egnet til genoptræning.

Stefani Foundation,
Vicenza (Italien)
Stefani Foundation er en af de vigtigste organisationer
for handicappede i Italien. I deres fysioterapicenter har
man valgt Myrtha Teknologi til de 2 bassiner.

CTO - Orthopaedic Trauma Center,
Florence (Italien)
Centret er et af de første specialhospitaler i Italien,
bygget under anden verdenskrig. I de senere år har
centret gennemgået en række større renoveringer, som
bl.a. har omfattet installeringen af 2 fysioterapibassiner
fra Myrtha.
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Anvendelse og projekter

Bassiner til

midlertidig opstilling

Vandpolo arena, Olympiske lege i London 2012

Moderne svømmestævner på internationalt plan
kræver ofte tilskuerkapacitet til mere end 10.000, et
antal som kun de færreste anlæg i verden kan klare
til et indendørsarrangement. Til at dække behovet
for bassinkapacitet til disse “specialarrangementer”
har Myrtha udviklet Evolution Teknologi konceptet.
Med dette koncept opnår arrangørene ikke kun et
bassin med perfekte dimensioner og faciliteter til verdensklassearrangementer, men også bassiner, som

kan opstilles i indendørs stadions eller sportsarenaer
i løbet af få dage uden at bore i eller ødelægge det
eksisterende underlag. Med Myrtha Evolution Teknologi tilbyder Myrtha muligheden for at transfomere
internationale svømme- og vandsportsarrangementer til uforglemmelige sportsevents, med 10.000-vis
af tilskuere og massiv pressedækning. Ved arrangementsafslutning nedtages bassinerne og installeres
et andet sted til permanent opstilling.
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U.S. Olympic Trials,
Omaha 2012 (USA)
Arrangementet fandt sted i Century Link Center i
Omaha, en 6 etagers høj indendørs multiarena med
plads til over 18.000 tilskuere. Myrtha Pools opstillede
2 midlertidige 50 m bassiner i forbindelse med de
amerikanske udtagelsesmesterskaber og nedtog efter
mesterskaberne begge bassiner for at opstille dem
permanent på en anden lokalitet.

14. FINA verdensmesterskaber,
Shanghai 2011 (Kina)
Myrtha Pools leverede de 2 midlertidige bassiner til
verdensmesterskaberne, hvor de blev installeret et par
uger før arrangementet og efterfølgende nedtaget for at
blive permanent opstillet et andet sted.

FINA verdensmesterskaber,
Rom 2009 (Italien)
Mesterskabet blev afholdt på det store sportscenter Foro
Italico's tennisanlæg, hvor Myrtha leverede 2 bassiner
til midlertidig opstilling, et bassin til vandpolo og et
bassin til synkrosvømning. Over 10.000 tilskuere kunne
overvære arrangementet.

FFINA kortbane-verdensmesterskaber,
Rio de Janeiro 1995 (Brasilien)
Myrtha Pools installerede to 25 meter bassiner, et
konkurrence- og et opvarmningsbassin, direkte på den
berømte Copacabana Beach.
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DISH PS - Danske Idrætssvømmehaller Juellingevej 18, DK-4653 Karise
Tlf. +45 70211021
info@dish.as
www.dish.as

Via Solferino, 27
46043 Castiglione d/Stiviere (MN), Italy
P. O. Box 7
Tel. + 39 0376 94261
Fax + 39 0376 631482
info@myrthapools.com
www.myrthapools.com
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