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Planera för bad hemma 

Nytt år och nya möjligheter att planera för bad hemma. Semesterresorna 
blir fortsatt skjutna på framtiden så varför inte rusta upp med badmöjligheter 
hemma på tomten. Vare sig du vill bada varmt, svalt eller inkludera träning 
så har vi valmöjligheterna för dig.  

Har ni bestämt er för pool, slå till 
under vinterkampanjen när vi har 20% 
rabatt på komplett poolpaket. Vi står  
redo att svara på frågor och funde-
ringar i butikerna, eller på mail och 
telefon om du hellre önskar det. Vi 
har över 50 års erfarenhet i branschen 
och hjälper gärna till i just ert pool-
projekt. Behöver du idéer gå gärna 
in på folkpool.se där du kan läsa mer 
om våra poolmodeller, se inspireran-
de bilder och reportage samt prov-
bygga din pool i vår poolbyggare. 

I detta nummer presenterar vi bad-
möjligheter på alla olika sätt. Något 
som trendar nu är kallbad. Bara för att 
värmen och sommaren är över bety-
der inte det nödvändigtvis att  
 

badandet måste upphöra. Vi träffade 
två entusiastiska kallbadare från sajten 
kallbad.nu, som berättade om för- 
delarna med att bada kallt och varför 
det är så härligt.

Ett varmt spabad skulle inte många 
tacka nej till, men tänk om man 
kunde kombinera det varma vattnet 
med träning. Det går med hjälp av en 
året-runt-pool. I ett swimspa kombi-
nerar du det bästa av två världar. Du 
får varmt vatten som i ett spabad men 
i större format där du kan simma mot 
jetstrålar och utföra andra tränings-
moment. Vi tog hjälp av TOT Triath-
lon för att demonstrera hur man får 
ut maximal träning med hjälp av ett 
swimspa. 

2020 har i hög grad präglats av den 
globala spridningen av Covid19 och 
det förebyggande arbete som görs 
för att platta ut smittkurvan. I försök 
att besegra viruset har länder världen 
runt stängts ner, vilket påverkat eko-
nomi, företag, mänskliga rättigheter 
och livsvillkor. 
 
Uganda var en av de länder som 
införde lock-down redan i mars. Tidigt 
uppmärksammades riskerna med en 
sådan restriktion och hjälporganisatio-
ner flaggade för hur de mest sårbara 
och utsatta människorna skulle kom-
ma att påverkas. 
 
Majoriteten av Ugandas befolkning 

lever på ytterst knappa marginaler 
och många är beroende av dagliga in-
komster för att försörja sin familj. Den 
främsta inkomsten för många kommer 
från det man lyckas sälja på torgmark-
naderna, så som grödor från sitt eget 
jordbruk, tyger eller andra hantverk.
 
För barnen blev utbildningen lidan-
de och trots ansträngningar att få 
lärandet att fortsätta hemifrån så har 
många barn fallit ur skolsystemet un-
der pandemin. Eftersom många elever 
vanligtvis får ett mål mat om dagen i 
skolan så har detta pressat familjers 
ekonomi ytterligare, som nu behövt 
laga fler mål mat per dag på än mer 
begränsade resurser för att mätta allas 

magar. Dessutom har stängda skolor 
lett till att antalet barngiftermål och 
graviditeter bland unga flickor ökat. 
 
I år har Folkpool donerat Solvatten 
till 400 särskilt utsatta familjer i 
Uganda. Solvatten hjälper familjerna 
på flera sätt genom att rena och 
värma vatten med hjälp av solenergi. 
Med rent dricksvatten och varmt 
vatten för hygien och handtvätt - som 
vi ju alla lärt oss är grundläggande för 
att hålla smittan nere - så minskar 
risken att drabbas av vatten- och 
hygienrelaterade sjukdomar.
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För information om alla våra produkter läs mer på folkpool.se. Hämta gärna våra kataloger i närmaste butik, 
beställ hem till brevlådan eller ladda ner digitalt på hemsidan. 

Folkpools dataskyddspolicy
Vill du veta hur vi hanterar dina uppgifter så kan du hitta policyn på vår hemsida folkpool.se. Du kan när som helst avsäga dig 
utskick ifrån oss. Kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Folkpool AB Ullängsvägen 1, 153 30 Järna, skicka ett mail 
till info@folkpool.se eller kontakta någon av våra butiker. 
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20%
på spakemi

Gäller t o m 7/3

VINTERSpabadskampanj



FOLKPOOL 2021-VINTER  |  5

Jubileumsmodeller

Gäller endast lagerförda färgkombinationer så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer. För aktuella kampanjer se folkpool.se

Spabadskampanj
Bada året runt 

NorthStar Relax 
202 x 208 x 87 cm
Antal personer: 6 st  

54 990:-
Alltid prispressad

Encore SE 
213 x 213 x 89 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 94 900:-

77 990:-
Gäller tom 7/3 

Impulse DP
Ø 200 x 90 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 67 700:-

57 990:-
Gäller tom 7/3 

Dream II
211 x 211 x 91 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 121 700:-

99 990:-
Gäller tom 7/3

J-245
214 x 214 x 92 cm
Antal personer: 7 st 
Ord. pris: 116 700:-

99 990:-
Gäller tom 7/3 

Nautilus
234 x 234 x 90 cm
Antal personer: 7 st 
Ord. pris: 192 500:-

164 990:-
Gäller tom 7/3

J-365
231 x 214 x 97 cm
Antal personer: 7 st 
Ord. pris: 198 300:-

169 990:-
Gäller tom 7/3 

J-485
231 x 231 x 95 cm
Antal personer: 7 st 
Ord. pris: 256 700:-

219 990:-
Gäller tom 7/3 
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Glöm det här med att vinterstänga poolen
Vad är det bästa med ett kallbad?
- Kallbad är verkligen en quick fix för att 
bli pigg och glad. Efter badet känner 
man sig stark och redo att ta itu med 
dagen. 
 
I början fokuserade vi på hälsoförde-
larna med kallbad och inte så mycket 
på den sociala delen, men det har vi 
verkligen fått upp ögonen för nu. Att 
träffas regelbundet med en badgrupp 
för ett gemensamt dopp är väldigt 
trevligt och givande. Man kan behöva 
leta lite utanför sitt vanliga umgänge för 
att hitta andra kallbadare och det kan 
skapa intressanta möten och oväntad 
vänskap.
 
Positiva hälsoeffekter av att kallbada?
- Ett kallt bad startar igång en rad posi-
tiva fysiologiska effekter i kroppen. I det 
korta perspektivet får man en energikick 
och ett endorfinrus. Långsiktigt upp-
lever många att regelbundna kallbad 
stärker immunförsvaret och minskar 
antalet infektioner. 

Kallbad bygger på det så kallade bruna 

fettet och förbättrar kroppens förbrän-
ning och förmåga att alstra värme. 
Många upplever minskad smärta i leder 
i samband med bad och en del får en 
bättre sömn. Dessutom är det en fin 
form av mindfulness, du blir närvaran-
de i stunden eftersom kallbadet kräver 
koncentration och fokus på andning. 
  
Hur gör man om man vill börja? 
- Börja gärna med kalla duschar. Det 
är ett perfekt sätt att vänja kroppen vid 
kylan. Se om du hittar en badgrupp där 
du bor. Du bör inte bada ensam och 
det är lättare att få till ett kallbad om det 
är flera som badar samtidigt. Den första 
reaktionen vid kallbad är att genast gå 
upp ur vattnet igen, men se om du kan 
stanna i vattnet och känna in stunden. 
Ge dig själv 10–20 lugna andetag, så 
kommer du troligtvis vilja stanna i en 
stund till. Stanna kvar så länge du kän-
ner att det är behagligt, men tänk på att 
kroppstemperaturen fortsätter att sjunka 
när du kommit upp ur vattnet. Läs på 
innan så att du är förberedd på hur det 
känns i kroppen, på kallbad.nu hittar du 
flera tips, intervjuer och artiklar. 

Tänk på att du endast ska bada om du 
är helt frisk.

Om man är en renodlad badkruka, hur 
får jag ens ner stortån?
- Kallbad är något annat än att bada på 
sommaren och förvånansvärt många 
badkrukor blir hängivna kallbadare. Kalla 
bad är mer en form av mindfulness och 
värdefull egentid. 

Tips till dig som vill börja kallbada:
- Håll huvudet, händer och fötter varma 
genom att bada med mössa, vantar och     
badskor vid behov. Har du inte badskor 
så kan ett par varma strumpor fungera.

- Ge dig själv 10–20 lugna andetag för 
att få koll på andningen.

- Ta med en termometer och mät 
temperaturen i vattnet.

- Ha gärna något att stå på när du 
kommer upp ur vattnet.

- Ta på dig bekväma gärna lite löst 
sittande kläder. Se till att de är torra.

Katrin Lemming Thulin och Carina Lindström driver sajten kallbad.nu, en mötesplats för kallbadare över hela landet. 
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KALLBADPool

Tre snabba frågor

Bästa film? 
Katrin: Nyckeln till frihet 
och just nu serien 
La Casa de Papel
Carina: Alice i underlandet 
och nordiska serier som till 
exempel Twin och DNA.

Guilty pleasure? 
Katrin: Choklad när som helst 
och i vilken form som helst. 
Carina: Sockerkakssmet… 
Min sambo bakar gärna 
sockerkaka närsomhelst på 
dygnet.

En ledig söndag gör jag 
helst? 
Katrin: Tränar, äter god 
middag och besöker gärna 
ett kallbadhus.
Carina: Åker gärna bort en 
natt med husbilen, fotografe-
rar med drönare och badar.

Hur ser en typisk dag med kallbad ut för er?
 
Före: Vi byter om till badkläder hemma och fixar en termos med varmt te. 
Vi ser till att ha torrt ombyte och lediga plagg som är lätta att ta av och på.
 
Under: Vi badar i baddräkt och badskor samt med mössa och vantar. Hur länge vi 
är i vattnet beror på temperaturen i vattnet och i luften samt dagsformen men det 
blir cirka 3-5 minuter när vattentemperaturen är under 10° C. Efter en stund börjar 
det sticka lite i huden och det kan kännas extra kallt i ryggslutet, anklarna och på 
revbenen. Katrin simmar gärna en bit medan Carina föredrar att stå stilla och ha 
händerna ovanför vattenytan.
 
Efter: Väl uppe gäller det att ta av sig blöta badkläder och torka sig så snabbt som 
möjligt. Därefter klär vi på oss uppifrån och ner. Det är skönt med något som skyd-
dar mot vinden, gärna en vindtät badkappa. Vi ser till att alltid ha något att stå på 
för det blir betydligt kallare att vara barfota mot brygga eller klippor. Sen dricker vi 
varmt te för att få en stunds stilla njutning när värmen kommer tillbaka i kroppen.

Så går du tillväga om du vill vinterbada i din pool 
Det finns två tillvägagångssätt för att hålla poolen igång för vinterbadare. 

1. Stäng av all utrustning förutom cirkulationspumpen, så länge lufttemperaturen 
håller sig över nollan räcker det med att pumpen går några timmar per dygn men 
om det blir en period med kallare väder så skall pumpen gå dygnet runt. Det är 
ytterst viktigt att ständigt ha koll så det inte fryser till i rörledningar.

2. Vinterstäng poolen enligt anvisningarna, ställ därefter ner en dränkbar cirkulationspump på poolens botten och 
rikta flödet upp mot vattenytan cirkulationen håller då poolen isfri. Denna metod kan man använda i hela Sverige 
och är tryggast. 

Oavsett vilken metod man valt så är det viktigt att ha en kontinuerlig kontroll av poolen så allt fungerar som det 
ska. Vi skulle säga att den optimala täckningen för vinterbadare är pooltak, viktigt är dock att följa instruktionerna 
för vinterskötsel. Läs mer på folkpool.se
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Rengöringssvamp 
Pool Gom

Pris: 119:-/förp

Poolborste 
Pris: 29:-

Utbytessvampar
Förp. 3 st

Pris: 49:-/3 st

Linersvamp 
med handtag 

Pris: 99:- 

Rengöringshandske 
Pris: 65:-

Spavårdshåv
Pris: 209:-

Rengöringsborste 
Pris: 165:-

Fettabsorbatorer 
Pris från: 85:-/2 st

Test-strips 
Insta TEST  

Pris från: 149:-

Test-strips 
AquaCheck
Pris: 149:-

TruTest vattentestare

Kampanjpris från: 749:-

Ord pris: 995:-
Gäller t o m 7/3

Sharptest 
Scuba II 

Pris: 1 800:-

Testutrustningar
i flera modeller 
och prisklasser.

Vilken metod 
passar dig?

Läs mer på 
folkpool.se

Testset PoolLab 1.0 
Kampanjpris: 1 749:-

Ord pris: 1 890:-
Gäller t o m 7/3

ICO mätstation
med app

Pris: 4 695:-

I Folkpools butiker finns en teststation för vattenanalys.  Här kan du få en snabb och 
exakt analys av 9 olika parametrar. Är du osäker på vattenbalansen och tycker att du 
inte får ordning på ditt  vatten så är detta test perfekt. 

Vi hjälper dig med vattenbalansen
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TILLBEHÖRSpabad

CUBE - Eldkorg, grill, avlastningsbord och pall
Med sin smarta design är CUBE en snygg utomhusprodukt med flera funktioner i ett 
som skapar en trevlig atmosfär runt poolen, uteplatsen och trädgården.

Med sin unika design med hängande eldskål kan man enkelt hantera aska och rester 
från elden. Är elden fortfarande aktiv när man är klar för kvällen vänder man CUBE upp 
och ned för att kväva elden och undvika att eldflagor och aska blåser runt. Tack vare 
gravitationen hålls eldskålen alltid upprätt. När elden slocknat och CUBE svalnat kan 
den användas som avlastningsbord och pall. Eldskålen kan enkelt lyftas ur eldkorgen 
så askan kan kastas. CUBE finns i svart och rostigt utförande. Tillbehör som grillplanka, 
galler, träskiva och överdrag säljs separat. Läs mer på folkpool.se 

Pris CUBE från: 3 199:-

BonVes - Eldkorg i unik design med flera funktioner
BonVes är en eldkorg med möjlighet för grillning, stek och bakhäll. Den är användar-
vänlig och har en perfekt arbetshöjd för grillning. Med perforerad plåt runt om avger 
den mycket värme vid eldning och ger ett effektfullt sken som stärker atmosfären. En 
trevlig värmekälla utomhus en kall kväll. 

Grillgaller och kolhylla samt ett verktyg för att lyfta kolhyllan ingår. Kolhyllan som 
placeras i mitten på eldkorgen används endast när du ska grilla eller steka. Ta ur hyllan 
och ta bort grillgallret när BonVes ska användas som en eldkorg. Tillbehör stekplatta/
bakplanka säljes separat. Brinnande trä kan inte falla ut ur korgen och benen är så höga 
att det inte blir varmt undertill. BonVes finns i svart och rostigt utförande och i två olika 
storlekar. Läs mer på folkpool.se

Pris BonVes från: 1 995:-

Lys upp mörkret
När det är mörkt , ruggigt och kallt vad passar bättre än att tända ljus?

Doftljusen Blanche är 100% naturliga, fria från gifter och återvinningsbara. Vaxet är 
100% nedbrytbart och består av en unik blandning av oljan från bomullsfröet och andra 
vegetabilska oljor. Vaxet är helt fritt från bl a parafin, råolja, bivax samt andra animaliska 
produkter.

Ljusen har en lång brinntid, ca 50 timmar, och kommer i en snygg förpackning. 
Perfekt att ge bort i present eller njuta av själv hemma. Välj din favorit bland flera olika 
dofter.

Pris: 199:-

Anna Lindberg collection
Under 2019 startade Folkpool och Anna Lindberg ett samarbete, där Anna 
producerade ett unikt badlakan för Folkpool. Badlakanet är i 100% bomull med en vikt 
på 500 g/m2 vilket ger en skön tyngd och lyxig känsla. Badlakanet, som är härligt stort, 
är perfekta att svepa om sig efter ett värmande dopp i spabadet. Du hittar dem 
endast i våra butiker och på folkpool.se 

Storlek: 100 x 180 cm
Färg: Vit/Blå 
Pris: 690:-/st
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PLACERING MED ARSpabad

Har ni funderat på spabad men undrar hur det skulle se ut på tomten? Då har vi det bästa verktyget. Med hjälp av AR 
(augmented reality) kan du uppleva hur våra spabad ser ut hemma hos dig direkt i mobilen. Detta var precis vad Helena 
Tauberman med familj gjorde innan de bestämde sig för modell och placering. Se deras bilder, både i mobil och i verklig-
het, och hur de tänkte inför sitt spabadsköp.

Hur gick det till när ni bestämde er för spabad?
- Vi sonderade marknaden efter olika modeller och prisklasser men det som var viktigt i det slutliga valet var företagets till-
gänglighet, storlek och servicenät.

Hur tänkte ni med placeringen av spabadet?
- Vi hade ett par ställen vid vår stuga som vi valde mellan. Vi ville ha spabadet i en miljö där det smälte in i resterande omgiv-
ning, men samtidigt på ett ställe som gav oss möjlighet att njuta av den fantastisk utsikten som vi har förmånen att befinna 
oss i. Att det även skulle vara lättillgängligt, och ge möjlighet till socialt umgänge, med resterande familj eller sällskap som 
inte satt (och njöt) i spabadet, gjorde att vi till slut enades om placeringen ganska enkelt.

”Slutresultatet är förbluffande likt visionen vi skapade i mobilen.”

Ni använde er av AR-funktionen på vår hemsida, berätta hur hjälpte det till?
- Ja, vi blev tipsade om AR på hemsidan. Det var till stor hjälp i val av den exakta placeringen men också i vårt val av modell 
på spa: runt eller fyrkantigt. Funktionen visade sig verkligen vara grym! Slutresultatet är förbluffande likt visionen vi skapade i 
mobilen.

Planera för spabad hemma - i mobilen

Testbild med AR Testbild med AR Bild med spabad på plats Valet blev en Warrior XL

Forts.
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ÅRET-RUNT-POOLSpabad

Hur gör jag med AR i mobil?

På folkpool.se via din mobil 
väljer du den form av spabad 
du vill titta på, ett runt eller ett 
kvadratiskt och klickar därefter 
på AR-bilden.

För att prova spabadet i träd- 
gården behöver du se till att 
kameran i din telefon får fokus 
på marken och sedan rör du
telefonen sakta över ytan tills
spabadet “hoppar” ut ur tele-
fonen. Nu är det fritt fram att 
enkelt flytta runt och rotera 
det, eller välja en annan del av 
tomten.

Spabaden är i storlek 1:1 vilket 
ger dig en realistisk bild av hur 
det kommer se ut på plats.

Lycka till!

Hur har första tiden med spabad varit?
- Det har varit underbart, vi har varvat att bada i det varma vattnet med kallbad i havet! Vi har haft 
runt 38 grader i spabadet och i havet har det varit runt 10 grader.

Vem använder det mest och hur ser er sparutin ut?
- Det är främst familjen som använt spabadet men även nära och kära till familjen. Vår rutin har 
varit att först checka av hur spabadet mår genom mätstationen ICO:n så att alla värden är bra. Det 
är även det sista vi gör innan vi lägger på locket efter bad. 

Vad är det bästa med spabadet?
- Vi badar på kvällen, på dagen, i sol, i regn när helst suget faller på. I alla väder och förhållanden 
är det lika njutbart! Vi är så nöjda med funktionen som mätstationen ICO:n har också. Den har 
verkligen underlättat vår möjlighet att ha koll på statusen i spabadet, i och med att det är placerat 
på en ö och därmed inte direkt runt hörnet för oss.

Läs mer om ICO mätstation på folkpool.se
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TILLBEHÖRSpabad

Doftsalt
Fruktiga doftsalter till spabadet.
Berusande, uppmuntrande och 
avkopplande.
 
Pris 199:-/st

Med swimspa väljer du själv om du vill ta det lugnt eller träna. Ett utomhusbad som kan 
användas året runt. 

Ett swimspa erbjuder det bästa av två världar. Du kan koppla av och njuta som i ett stort 
härligt spabad med rejält benutrymme. Du får samtidigt poolens fördelar på en begränsad 
yta. Här kan du simträna effektivt mot flera kraftiga jetpumpar som ger en stark forsande 
vattenström att simma emot. Dessutom erbjuder swimspa många olika träningsredskap för 
den som vill träna extra. 

Läs mer på folkpool.se.

SWIMSPA  ÅRET-RUNT-POOL

Moodlight Myslampa 
Effektfull trådlös stämningsbelysning för 
hem, trädgård, pool och spabad. Välj färg 
efter humör och stämning. Vattentåliga. 
Höjd 250 mm.
Kampanjpris: 349:- (Ord. pris: 595:-) 
Gäller t o m 7/3 2021

Okrossbara glas
Snygga glas i polykarbonat plast som 
utan risk för att gå sönder kan användas 
i och kring spabadet. Också perfekt runt 
poolen, i husvagnen eller i båten. Finns i 
flera olika utföranden. 
Pris från: 69:-/st

Dryckeshållare
Stadig dryckeshållare i hög kva-
litet för 6 glas och en stor flaska 
eller tilltugg. Finns i flera färger.
Pris: 349:-

Spadoft Wellness
För välbehag och återfuktning av huden. 
Hälls i spabadet för att få en aromatisk 
doft. Anpassad för spadbad och påver-
kar inte utrustning eller vattnets kvalitet. 
Finns i flera olika dofter. 240 ml.
Pris: 149:-/st
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TOT TRIATHLON TESTARSwimspa

Företaget TOT (Träna Och Tävla) jobbar med coaching för triatlon och swimrun 
under varumärkena TOT Triathlon och TOT Swimrun. Deras träningsprogram är 
individanpassade och bygger på etablerade principer för konditionsträning.

Läs mer på totendurance.com eller kika in på tottriathlon/totswimrun på instagram

Att träna i ett swimspa
- Vanligtvis läggs ett simpass upp uti-
från hur många längder du ska simma i 
bassäng på 25-50 meter. När du simmar 
i ett swimspa får du istället kvantifiera 
träningen med hjälp av antal minuter per 
övning. Du kan också reglera motståndet 
via vattenstrålen. 

Vill du förbättra din simteknik kan du testa 
passet nedan nästa gång du tränar. Du 
hittar instruktioner och filmer på övning-
arna via 
totendurance.com/swim-drills

Uppvärmning på land x 3
2 min - hoppa rep
5 burpees + 5 armhävningar
Simma sedan ett par minuter för att 
komma igång.

Teknikövningar x 6
30 sek - catch up
30 sek - fingerdrag
30 sek - pull buoy
30 sek - kickar på sidan
(30 sek - stående vila mellan varje övning)

Uthållighet x 4
4 min - simma i medeltempo
1 min - stående vila

När proffsen utmanar Folkpools Swimspa
Vad är TOT Triathlon? Triathlon är en mytomspunnen sport där man kombine rar 
simning, cykling och löpning. Många tror att sporten endast är för ett fåtal “iron-
man:s”, men det är långt ifrån sanningen. TOT menar att alla kan utöva triathlon. 
Så med ambitionen att göra triathlon tillgängligt för alla, startade Joachim 
Cronquist en digital coachingtjänst. Tjänsten utgår från utövaren och bygger där-
efter på ett moti verande träningsinnehåll som coachar till att nå träningsmålen.

Vad är det bästa med att träna triathlon?
- Gemensamt för triathleter är att vi älskar att träna. Och utöver själva utmaningen 
och tävlingsmomentet, är det variationen som gör triathlon till en fantastisk sport. 
Det finns alltid någon del som kan utvecklas och omväxlingen motiverar samtidigt 
som det begränsar skaderisken.

Roligaste minnet från en tävling?
- Publiken och stämningen vid målgången av Ironman Kalmar måste upplevas. 
En tävling är en process som innehåller många moment av både glädje och tårar. 
Lyckan att framgångsrikt hålla lugnet vid en masstart. Lyckan att fixa en punktering 
på det bakre tubdäcket. Lyckan att slippa gå trots krampkänningar. Lyckan att passera 
mållinjen - att nå sitt mål för säsongen.

Vad tycker ni att träning i vatten har för fördelar?
- Simningen är en effektiv och skonsam träningsform. Du tränar både kondition, 
styrka och smidighet, samtidigt som risken för överbelastningsskador är relativt låg 
jämfört med exempelvis löpning. Dessutom, att simma i öppet vatten är otroligt 
befriande och medför en känsla av äventyr.

Ni testade Folkpools Swimspa XB4, hur var det?
- Precis som att cykla på trainern eller att spring på löpbandet, är det tidseffektivt 
med ett swimspa. Ett tips är att placera ut en kamera bredvid poolen, då kan du 
enkelt uppfatta och arbeta med tekniken i simningen. I viss mening går det att säga 
att vattenstrålen agerar simtränare eftersom du hamnar vid sidan av jetstrålen om du 
inte har en bra simteknik. 
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HEMMA HOSPool

Hemma hos
Johanna Haglund
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HEMMA HOSPool

Johanna med familj har en Thermopool Dura från Folkpool, som är 4 x 8 meter. 
Den grå mosaikliner de valt matchar snyggt med trallen runt poolen och när det badats 
färdigt skjuter de över sitt pooltak som är av modellen Galant Platinum. Bredvid poolen 
står de stilrena möblerna från det egna märket och skapar en härlig miljö. 

Så här såg poolsommaren 2020 ut för familjen Haglund. 

Vad blev det för poolmodell och varför just den?
- Vi valde poolmodellen Durapool Classic XT80 4x8x1,5 meter som följer övrig formgivning och design 
i vårt  hus och trädgård, med raka linjer där enkelheten får ta plats. 
 
Var det svårt att bestämma utseende på poolen?
- För oss var det viktigt med en diskret liner med dämpad färgton för att poolen inte ska sticka ut i vår 
minimalistiska hemmamiljö. Vi ville komma bort från den traditionella blå poolfärgen och hitta en nyans 
som harmoniserar med övriga materialval i hem och trädgård. Som en snygg entré valde vi en trappa 
som naturligt smälter in i poolens formgivning och går längs hela kortsidan.
 
Hur ofta badar ni?
- Under sommaren används poolen dagligen, inte minst av våra barn som befinner sig mer i vattnet än 
på land denna årstid.
 
Hur tänkte ni kring inredningen runt poolen?
- I all inredning och formgivning av mina egna möbler finns det en röd tråd i det minimalistiska och 
avskalade. Det följer med även i inredningen runt poolen.

 
Tips till andra som går i poolköpartankar?
- Tänk igenom vilken storlek och form som passar er trädgård vid planering av pool. Vart den placeras i 
förhållande till hur solen går under dagen och vart uteplatserna och huset i övrigt ligger är också viktigt. 
Sök inspiration och våga tänka utanför boxen vid val av liner och trappa.

Johanna Haglund, grundare och ägare av
möbelföretaget Design Of (www.designof.se) som tillverkar ett 
exklusivt sortiment av möbler i solitt stål med en rak och tidlös 
design. 

Förutom det är Johanna en stor inspiration för både hem och 
trädgård på sitt privata instagramkonto @johannahaglunds med 
över 12 000 följare. 
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POOLSOMMARPoolägare

Två år har gått sedan vi besökte skidstjärnan Per Elofsson och hans 
då nybyggda pool vid det egenritade huset i Umeå. Vi pratade då om 
valen man gör kring sin pool och hur första tiden som poolägare varit. 
Sedan dess har mycket hänt och Per har fått kämpa med att ta sig till- 
baka till en vardag efter en stroke, som han drabbades av i slutet av 
september 2018. 

- Poolen har varit en naturlig samlingspunkt sen jag blev dålig. Det har 
underlättat att få känslan av att vara viktlös i vattnet och att få stimulans 
för balans och styrka som varit nedsatt. Det sista året har hela familjen 
njutit av att kunna bada i stort sett när som helst och hemma, säger Per.

- Poolen har varit som skönast på sensommarkvällarna då det blivit allde-
les mörkt ute men ändå varit närmare 30 grader i vattnet, helt underbart 
faktiskt.

Vi hade funderat länge på att skaffa pool och när vi ritade det här huset 
för 10 år sedan så var det faktiskt inritat en pool. Vi valde just den här 
poolmodellen för det kändes som ett tryggt val. Trappan var det vi verkli-
gen fastnade för, mycket tack vare att den gör det enklare för både äldre 
och små barn att komma i och ur poolen.

”Poolen har varit som skönast på 
sensommarkvällarna” 

Efter att vi tittat runt bland flera leverantörer valde vi Folkpool, det kändes 
tryggt med ett väletablerat varumärke som har erfarenhet av klimatet vi 
har uppe i Norden. Vi byggde faktiskt poolen själva, delvis för att min far 
varit med och byggt några pooler tidigare. Det kändes som att med hans 
kunskap och kontaktnät kunde vi göra detta själva. Jag tycker om att 
hemmasnickra, så vi såg det som ett roligt sommarprojekt, berättar Per. 

- Det bästa med poolen är att det känns som att man varit utomlands 
fast man varit hemma. Vi har haft en fantastiskt fin sommar och jag vet 
inte hur många timmar vi har legat här runt poolen och bara myst.

Per Elofsson om 
livet kring poolen 

Två snabba med Per Elofsson

Bästa film? 
- Nyckeln till frihet.

En ledig söndag gör jag helst? 
- Dels så tränar jag, äter gott
och avnjuter en riktigt bra film.

Se filmen när vi hälsade på hemma hos Per Elofsson.
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20%
på komplett pool

Läs mer på folkpool.se

Börja planera din drömpool i tid
Många väntar till våren med att beställa och bygga sin pool. 
Visste du att den bästa tiden att bygga pool är på hösten och vintern? 

Många vill hemestra med en egen pool. 
2020 är på grund av pandemin ett annor-
lunda år för oss alla. För poolbranschen har 
det inneburit en oväntat stor efterfrågan på 
pooler när vi svenskar skulle semestra hem-
ma. Detta har gjort att våra poolmontörer 
har haft extra mycket att göra vilket har 
påverkat väntetiden för att få poolen byggd.

Många väntar med att planera och bygga 
sin pool till vår och tidig sommar. Det är en 
hektisk tid för alla entreprenörer vilket kan 
leda till väntetider. Därför brukar vi rekom-
mendera att man börjar sin planering och 
byggnation tidigare. 

Man kan lyfta fram fördelar med alla års-
tider. Det absolut bästa är att bygga så snart 
man bestämt sig och inte vänta på någon 
särskild tid på året. Givetvis styr var du bor 
möjligheterna till poolbygge på vin tern. 
Norr om Dalälven sitter tjälen i längre och 
man får vänta till våren, medan Skåne har 
ett mildare klimat som ger andra förutsät-
tningar. 

Det kan gå snabbt att bygga en pool och 
göra den badklar. Dock bör man räkna med 
att trädgården behöver tid för att återhäm-
ta sig, särskilt efter att grävmaskinen har 
gjort sitt. Tjälen kan också vara till fördel i 
byggnationen när tunga grävmaskiner går in 
på gräsmattan. En härlig miljö runt poolen 
är antagligen vad framtida poolägare ser 
framför sig. Man måste komma ihåg att det 
inte bara är poolen som ska bli färdig utan 
även allting runt omkring som trädäck eller 
stenläggning, växter och möbler.

Bygger man sin pool tidigt får man ett 
härligt badparadis lagom till sommaren.
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Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som bildades 1898. Vi arbetar inom tre verksamhetsområden 
Simkunnighet, Livräddning och Säkerhet. Vi har en nollvision, Ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap.

I vårt arbete med att sprida kunskap om vattensäkerhet arbetar vi på olika sätt för att nå så många som möjligt. Och idag är 
det många som har en pool eller ett spabad i trädgården, därför samarbetar vi med Folkpool. Tillsammans arbetar vi för att 
alla ska kunna njuta av ett säkert badande och ett tryggt pool- eller spaägande. Att skaffa pool eller spabad leder genast till 
ökad trivsel och umgänge i trädgården och simkunnighet är en stor del av badglädjen. Med rätt kunskap kan pool och spa-
bad förbli en härlig plats att njuta och umgås på. Läs mer om oss på www.svenskalivraddningssallskapet.se

Tillsammans räddar vi liv!

Swisha din gåva till 123 900 22 62

Med ditt stöd kan vi rädda liv!

I slutet av december började vi packa ner våra butiker i Skurup och Nacka 
för flytt till nya lokaler.

Från den 11 januari hittar ni oss här:

Nornegatan 10A, 215 86 Malmö 
(Svågertorp, granne med Jula) 

Minos väg 9, 134 44 Gustavsberg
(Dennys Homes gamla lokaler)

Folkpool Skurup och Nacka 
byter läge
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Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG

Du följer väl oss på 
sociala medier?

Dela gärna med dig 
av dina bilder på 
#folkpool

Vi är glada att presentera Petites Pommes hos oss på Folkpool 
under 2021. Dessa stilrena badringar kommer att finnas i våra 
butiker i två olika storlekar i blandade färger. 

Pris Ø 60 cm: 299:-
Pris Ø 120 cm: 499:-

Badringarna är moderna och i en tidlös design och uppfyller 
högsta EU-standard. Alla produkter är fria från BPA.

”Vi tror att några av de mest minnesvärda barndoms- 
upplevelserna skapas under skrattfyllda, oändliga sommardagar” 

- Celine & Anna grundare, Petites pommes. 

Poolbyggaren
En egen pool är en dröm för många. Vare sig du bara vill klicka runt och drömma eller 

faktiskt starta ditt poolprojekt har du, i vår poolbyggare, chansen att bygga din pool visuellt.
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www.folkpool.se
e-post: info@folkpool.se  

Det är ett stort beslut, och en stor investering, att skaffa pool eller spabad.  
Därför ska man vara mycket noggrann med vilken leverantör man väljer. 

Med över 50 års erfarenhet, fler än 23 000 sålda pooler och 19 000 spabad  
och ett rikstäckande nät av kunniga återförsäljare, kan vi med fog  

säga att vi tål att jämföras.  

Varmt välkommen till Folkpool och njut sen!

Vi är Sveriges största  
leverantör av pool och spabad

Piteå, 0911-150 60 

Skellefteå, 070-693 39 49 

Umeå, 070-641 17 13 

Sundsvall, 060-56 70 04 

Gävle, 026-10 26 00 

Falun, 023-79 08 50 

Karlstad, 054-53 22 78 

Örebro, 019-29 14 85 

Västerås, 021-550 30 

Uppsala, 018-39 82 50 

Eskilstuna, 016-14 20 22 

Norrköping, 011-10 19 05 

Visby, 0498-21 67 53 

Lidköping, 0510-590 440 

Uddevalla, 0522-170 00 

Göteborg, 031-87 50 00

Kungsbacka 0300-222 28

Borås, 033-22 80 90 

Jönköping, 036-34 92 45 

Växjö, 0470-76 50 00 

Kalmar, 0480-36 43 00 

Halmstad, 035-22 74 74 

Helsingborg, 042-328 328 

Kristianstad, 044-590 40 01 

Malmö, 040-643 16 77  

Stor-Stockholm 

Järfälla/Barkarby, 08-581 718 00 

Upplands Väsby, 08-590 365 21 

Täby, 08-630 06 20 

Kungens Kurva, 08-530 600 84 

Järna, 08-505 988 88 

Nacka/Värmdö, 08-121 509 09

Folkpools återförsäljare

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.


