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Vi skapar välbefinnande



Ludwigs Bygg Pool & Wellness 
erbjuder exklusiva pooler, badrum, poolhus, bastu,  
byggtjänster för både privat- och företagskunder. 
 Vår ambition är att vara den byggentreprenör  
som vi själva skulle vilja anlita. Våra ledord är:  
Nytänkande, kvalitet och personlig service.

Besök vår Poolstudio
I vårt showroom på Hantverksvägen 1 i Sisjön upplever du på 
plats våra olika pooltyper, får känna på olika materialval och 
lära dig om den senaste pooltekniken. Om intresserad av att 
även se olika alternativ inom spabad och bubbelpooler så är 
detta stället för dig.

Bad-oas inne eller oändlig pool ute?
Om du inte bestämt dig för vilken sorts badupplevelse du vill ha
hemma är vi på Ludwigs din guide och kommer gärna med förslag. 
Med mångårig erfarenhet har vi fina nytänkade idéer att
förgylla ditt projekt med. På vår hemsida ludwigsbygg.se kan du
inspireras av vårt galleri med många lyckade exempel.

KLAFS - Bastu av högsta kvalitet 
KLAFS  kvalitativa produkter finns på flera hotell och spaanläggningar, 
t. ex. Gothia Towers i Göteborg. KLAFS är ett välkänt märke i bastu- och 
wellnessvärlden sedan nästan 70 år tillbaka och deras produkter finns 
nu även tillgängliga för den privata marknaden.  
     Vi har den tekniska kompetens som krävs och skräddarsyr designen 
av bastubadet till ett absolut nöje och en må-bra-upplevelse.

Varför ska du anlita oss?
• Vi tar oss tid att lyssna noggrant på dina idéer och föreställningar.
• Vi skräddarsyr ditt projekt efter krav, önskemål och budget.
• Från start till mål samordnar vi hela entreprenaden om så önskas.
• Vi är ett koordinerat, erfaret byggteam.
• Vi finns till hands även efter projektslut med poolservice och support.



Vi skapar 
    välbefinnande
Ludwigs förverkligar dina drömmar oavsett om det gäller en pool, ett badrum, bastu eller en hel wellness-oas.  
Vår ambition är att vara den byggentreprenör som vi själva skulle vilja anlita. Av den anledningen ligger därför vårt  
fokus på nytänkande, kvalitet och personlig service. Med en mångårig erfarenhet av både stora hotellprojekt och  
exklusiva projekt för privatkunder har vi mycket goda referenser.
       Våra skickliga hantverkare är vana att bearbeta olika sorters material med omsorg, gediget hantverk och  
ett öga för proportioner och vacker finish. Allt för att skapa välbefinnande för dig så du kan njuta gång på gång.

Pooler och poolmiljöer från planering till första dopp
Från första tanke till första dopp, vi är med dig hela vägen i ditt projekt. Ludwigs bygger exklusiva pooler med individuell  
design och genomtänkt poolteknik i premiumkvalitet. Oavsett om du går i tankar om att bygga infinity pool, formgjuten 
pool, fristående pool eller glasmosaikpool så kan vi hjälpa dig. Välj mellan våra olika modeller; Wave, Flow, Deep eller Balance. 
       Våra kunder uppskattar även vårt stora kunnande kring trädgårdsdesign och stenmontering där hela poolområden tas 
fram till att forma en unik poolmiljö som harmonierar med både hus och pool. 

Ludwigs poolservice, poolrenovering, teknik och underhåll 
För din garanterade badglädje erbjuder vi på Ludwigs poolrenoveringar och komplett poolservice. Behöver din äldre 
pool en uppfräschning, renovering eller komplettering så finns vi till hands. Ny liner eller mosaik, nya pooldetaljer eller en 
förlängning av poolen för mer plats eller bättre simträning – vi utför allt som behövs så att din befintliga pool blir som ny. 
 En komplettering av poolen kan t. ex. göras med en automatisk doseringsanläggning. Med en sådan tar du bort allt 
svårt och krångligt kring poolövervakning och vattenskötsel. Vill du att vi helt och hållet tar hand om din pool, medan du 
reser eller bara vill slippa att tänka på poolunderhåll, så erbjuder vi löpande påfyllning av poolkemi, poolstädning, vinter-
förvaring och igångsättning av din pool inför badsäsongen. Du får göra det roliga medan vi sköter underhållet för dig.

Badrumsrenoveringar för dig med höga krav
Form och funktion måste gå ihop i ett badrum. God planering, precision och gediget hantverk krävs för att skapa ett nytt 
badrum eller renovera ett befintligt. Vi samordnar hela ditt badrumsprojekt från planering till färdigt projekt. Genom åren 
har vi fått förmånen att anta oss en rad badrumsprojekt med exklusiva material som t.e.x carrara marmor, guldmosaik 
och keramikplattor i stora format. Där syns våra kakelsättares fina hantverk och stora skicklighet. Vi bygger och renoverar 
badrum; välplanerat, samordnat och utan oväntade överraskningar.

Bygger för både privat- och företagskunder
Funderar du på ombyggnad, tillbyggnad eller renovering av din villa så erbjuder vi att samordna hela entreprenaden eller vi 
bygger det som behövs och du håller i projektet själv. Våra egna hantverkare kan det mesta inom snickeri, måleri, badrums-
renovering, köksmontering och det som vi inte kan ordna själv samordnar vi med våra duktiga samarbetspartner inom el 
och rör. Vi finns nära till hands, stämmer av med dig om design och material och jobbar transparent och strukturerat så att 
ditt renoveringsprojekt blir som du har föreställt dig, oavsett om du är privatkund eller företagskund.

Varmt välkommen att höra av dig till oss med dina byggdrömmar.
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BALANCE  infinitypool med overflow på fyra sidor, Särö, Kungsbacka

Våra pooltyper
WAVE – En glädjevåg för familjen
Ludwigs WAVE är den bästa familjepoolen för bad, lek och skoj precis när du vill!  Lätt och snabb att bygga, och med 
alla fördelar som en thermopool ska ha. Stommen är byggd av högkvalitativa isolerande block, plattan och poolväggar är 
betonggjutna vilket gör poolen mycket stabil. Den gedigna och välisolerade konstruktionen gör den energisnål och kost-
nadsbesparande. Pooltäckning med motor ingår tillsammans med komplett poolteknik. Poolen kan utformas helt enligt 
era specifika önskemål i olika storlekar, med eller utan trappa, i mark, fristående eller på en sluttningstomt. Ett enkelt val 
för familjen.

FLOW – Flytande njutning med lyster
FLOW poolen är ett fantastiskt smycke till ditt hus och din trädgård. FLOW har ett exklusivt, glittrande utseende tack vare 
ytskiktet i glasmosaik. Ljuseffekterna i vattnet förhöjs genom mosaikens lyster och färgnyanser. Här väljer du glasmosaik 
som t.ex. västindisk, medelhavsblå eller andra färger ur vårt standardutbud. Hög hållfasthet och lång hållbarhet får du 
tack vare den solida konstruktionen. Poolstommen är byggd av isolerande block där både plattan och poolväggar är 
betonggjutna. Poolen kan utformas helt enligt önskemål i olika storlekar, med trappor i olika former, rak eller rundad 
hörntrappa. Den kan byggas både i mark, fristående eller på en sluttningstomt. Allt monterat och klart för flow i vattnet.

DEEP – Djuplodande kvalitet in i minsta detalj
DEEP har allt från förstklassig design, gedigenhet genom hållbara material och är genomtänkt i det minsta detalj både i 
djup och bredd. Glasmosaik som ytskikt är både vacker och långt hållbar i vårt nordiska klimat. Eller varför inte välja natur-
sten eller granitkeramik som ger poolen en mer tidlös eller elegant design. Med DEEP får du finessen med att lamelltäcket 
ligger upprullad i en egen kammare bredvid poolen under marken. Dolt pooltäcke gör att poolkanter är fria och öppna och 
förhöjer intrycket av poolen. Givetvis ingår komplett poolteknik av premiumkvalitet. Poolen kan utformas helt enligt era 
specifika önskemål i olika storlekar, med eller utan trappa, i mark, fristående eller på en sluttningstomt. Med DEEP har du 
valt högsta klass.

BALANCE – Avkoppling i oändlighet
Frihet och vidsträckthet. Infinity-poolen BALANCE är en pool av allra högsta klass och utmärker sig genom sin overflow 
ränna som ger en oändlighetseffekt. Vattnet flyter över till en ränna där vattnet samlas och sedan pumpas upp till poolen 
igen. Glasmosaik som ytskikt gör poolen till en visuell njutning. Andra alternativ är granitkeramikplattor i stora format 
eller natursten som är det mest exklusiva och eleganta material vi erbjuder till våra pooler. Oändliga valmöjligheter helt 
enligt ditt önskemål: i olika storlekar, kan byggas både i mark, fristående eller på en sluttningstomt. BALANCE för maximal 
avkoppling.



WAVE med blå liner och isolerande lamelltäcke, Göteborg BALANCE infinitypool med naturstensbeklädnad, Kullavik, Kungsbacka

BALANCE infinitypool med glasmosaik, Åsa, Kungsbacka

FLOW skimmerpool glasmosaik, Göteborg BALANCE  infinitypool med glasmosaik, Onsala

BALANCE infinitypool / poolmiljö i beklädnad granitkeramik, Stockholm Skärgård

DEEP skimmerpool, glasmosaik, Jonsered DEEP skimmerpool, beklädnad granitkeramik, Göteborg



   

Vi vet vad som får dina hotellgäster att trivas 
Fräscha nya hotellrum, inbjudande allmänna ytor, fina konferensrum eller trivsamma spaavdelningar? 
Sedan starten av vår verksamhet har vi hjälpt hotellägare med olika renoverings- och byggprojekt. Med kunnig-
het, gediget hantverk samt erfaren projektledning och samordning står vi till tjänst att utföra dina projekt.  
Vi gör vårt bästa för att inte störa den pågående hotellverksamheten när vi bygger och eftersträvar alltid ett 
effektivt utförande med precision och god totalekonomi. Oavsett storlek så finns vi här för att hjälpa dig. 
 Trenden att erbjuda gästerna bad- och spaupplevelser lär minst sagt öka. Vi bistår med gedigen erfarenhet 
inom poolbyggnation till att förverkliga ditt pool- eller spaprojekt. I samarbete med skickliga arkitekter är vi 
behjälpliga och utför projekt från ritning till färdig anläggning. Allt för att dina hotellgäster ska trivas.

Referensprojekt:
Riverton Hotell. Nybyggnation Serenity Spa, renovering av badrum och hotellrum, konferensrum,  
renovering av lobby och gäst-wc, Göteborg.
Spar Hotell. Renovering av badrum och gästrum, Göteborg.
Nybyggnation av pool- & gästhus. Pool, ångbastu, badrum, gästrum, Nyköping. 

Spa och wellness
    för hotellgäster

 FÖR VÅRA FÖRETAGSKUNDER



Spa och wellness
    för hotellgäster
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