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Alltings början

Året är 1900. Ett nytt sekel har precis tagit sina första vacklande 
steg. Lyckligt ovetande om de två världskrig som ruvar i horisonten. 
Vid Ellis Island, New York stiger sju italienska bröder i land. Precis 
som många andra emigranter hoppas de på en bättre framtid i det 
nya hemlandet. 

Kännetecknande för bröderna Jacuzzi® är deras uppfinningsrikedom 
och entreprenörskap. Bröderna blir som många andra vid den här 
tiden fascinerade av flygplan. De uppfinner en helt ny propeller och 
världens första monoplan. De ger sig även in i jordbruksbranschen 
men det är för sina Jacuzzibadkar de slutligen blir världsberömda.

EN REUMATISK SON 
En av brödernas son drabbas av reumatisk artros vid 15 månaders 
ålder. Den lilla pojken lider svårt av sina smärtor. Det enda som 
lindrar är vattenterapi. Eftersom bröderna tillverkar pumpar får 
pojkens pappa Candido en idé. Att använda pumparna för att 
skapa ett bubbelbadkar hemma i familjens badkar. Massagen 
pojken får av bubbelbadkaret lindrar hans smärta och han växer 
upp till en aktiv ung man. 

Pappa Candido förstod tidigt att fler borde ha nytta och glädje av 
en Jacuzzibehandling. Därför utvecklar han en pump för hemma-
bruk. 1955 lanseras en portabel pump som gör varje badkar till ett 
Jacuzzibadkar. 

Resten är, som man brukar säga, historia. I dag finns ett brett 
sortiment av hälsofrämjande produkter för ökat välbefinnande. 
Från ångbad till avancerade spabad. De kännetecknas alla av 
utvecklad design, hög kvalitet och bra prestanda.
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Varma bad gör gott för kropp och själ. 

Sjukgymnastik i vatten används för att:
• Få snabbare återhämtning från skador
• Lindra träningsvärk genom att underlätta avlägsnandet av mjölksyra.
• Öppna blodkärlen för att förbättra blodcirkulationen.
• Låta musklerna slappna av runt lederna.
• Främja flödet av endorfiner.

Dessa fördelar i kombination med att bara kunna koppla av från
vardagens stress gör att hydroterapi bidrar til både fysiskt och mentalt 
välbefinnande.

ÖKAT VÄLBEFINNANDE MED HYDROTERAPI

Sätet i Jacuzzis spabad är utformat för att följa kroppens konturer 
och de infällda jetmunstyckena är placerade för att matcha muskelns 
struktur. Design för ergonomisk balans för kroppen i vattnet.

ERGONOMISK DESIGN

Jacuzzi® uppfann och utvecklade massagebad till vad det är idag. En 
fördel är unika massagemunstycken med en patenterad funktion som 
blandar in luft runt om hela jetstrålen. Denna mix av lika delar luft 
och vatten ger optimal massageeffekt.

JETMUNSTYCKEN

ERGONOMISK 
DESIGN

Tilt

D
ju

p

Svank-
support

Bredd

Design, kvalité 
och funktion
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FX-R

MX JET THERAPY SEAT
Känd som den ursprungliga Jacuzzi® jeten, MX jet levererar djupvävnads massage på ryggens 
nedre del.

MX NX2

POWERPRO® JETS* COLLECTION

PowerPro®-serien är de mest utvecklade massagemunstyckena som 
erbjuds. De finns i flera modeller med olika egenskaper för varierad 
effekt och bästa möjliga upplevelse.

POWERPRO® BX

Med en bubblande effekt 
ger PowerPro® BX en 
avslappnande massage för 
vaderna.

POWERPRO® MX

Baserad på form och 
funktion från originalet 
Jacuzzi® Jet, levererar MX 
en djup massage på ryggens 
nedre del.

PX

FX THERAPY SEAT
Massage för hela ryggpartiet, nacken och skuldrorna. Justerbar roterande massagestråle av 
luft och vatten som ger en djup avslappnande effekt.

NX2

*PowerPro® Jets finns i  J-500™, J-400™, J-LX® and J-300™

FX

POWERPRO® JETS COLLECTION KEY

FX-D

J-300™ 
EXCLUSIVEJ-500™, J-400™ , J-LX® AND J-300™ J-400™ 

J-300™

J-500™

J-400™ 
    J-LX®

J-500™ AND J-400™

RX PXFX-LBXMXFX-LRNX2FX-RFXFX-S
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FX-LRFX-R

PROAIR™ LOUNGE
Lättar spänningen från axlarna till fötterna genom koncentrerade jets, pulserande 
FX Rotational jets och den exklusiva bubblande BX jeten.

FX

POWERPRO® FX 
DIRECTIONAL

Utformad för att lindra 
spänning och förbättra 
cirkulation. Spiralrörelsen 
ger höftmusklerna en djup 
massage.

POWERPRO® FX 
LARGE

Fokuserar på mitten av 
ryggen. Med cirkulerande 
rörelse lindrar den 
spänningar i muskler och 
främjar cirkulation. 

POWERPRO® PX

Perfekt för små muskel-
grupper i handled, händer 
och ben. Mjuk pulserande 
massage där flödets 
hastighet kan justeras.

POWERPRO® RX

Det roterande RX 
munstycket levererar 
avkoppling för rygg och 
axlar. Ger den bästa 
hydromassagen Jacuzzi® 
varumärket erbjuder.

RX JET THERAPY SEAT

RX jet Therapy Seat levererar en avkopplande roterande massage för rygg och nacke. Ger 
den bästa hydromassagen Jacuzzi® varumärket erbjuder.

RX NX2

BX
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ProFusion™ Shell

Tre lager av material för ett 
hållbart och tåligt skal.

Fullisolerad

Isolerad med polyuretanskum. En luft-, 
fukt- och ljudbarriär som även ger rören 
strukturellt stöd.

Tåligt skal med tre lager material för ökad hållbarhet.

Programmerbar filtrering.

Många års ingenjörsvetenskap har skapat rätt vattenflöde 
och vatten/luft blandning för bästa massage.

En stilren, tålig och UV-resistent kompositpanel som öppnas 
enkelt utan verktyg för åtkomst till de viktigaste komponenterna 
i ditt spabad. 

Badet är fullisolerat med polyuretanskum för att ge lägre energi-
förbrukning, tystare drift och bra stöd för rörsystemet.

Plastbotten i ProPolymer™ för bra stöd och fullgott skydd mot 
markytan.

PowerPro® Jets. Hydromassage med balanserat tryck för bästa känsla.



Rent vatten 

Rent vatten är A och O. Vi tror att du hellre vill njuta av ditt 
spabad än lägga tid och energi på att göra rent det. Därför har vi 
sett till att vårt vattenreningssystem är både effektivt för bästa 
rening samtidigt som det är enkelt att sköta.

AUTOMATISK RENING
Vi använder oss av vattenreningssystem med både finfiltrering i olika 
steg och desinficering. Med hjälp av CLEARRAY® UV C-teknik 
neutraliseras vattnet så att mindre desinfektionsmedel behövs och 
vattnet blir lättare att hålla rent. CLEARRAY® ingår som standard i 
samtliga spabad från Jacuzzi®. Vårt filtersystem i flera steg 
innehåller ett uppsamlingsnät för grövre partiklar och därefter en 
ProClear- filterpatron för mindre partiklar. Slutligen renas vattnet 
genom ett ProClarity-finfilter. Resultatet är rent vatten som du kan 
känna dig trygg med. Filtersystemen skiljer sig mellan de olika 
serierna och är mest utvecklat till 400- och 500-modellerna.

VÄRNAR OM MILJÖN
Jacuzzi® har miljön i fokus och väljer de mest miljövänliga tillverk-
ningsprocesserna, materialen och energilösningarna. Till exempel 
samarbetar man endast med leverantörer som har ett certifierat 
miljötänkande. I Jacuzzifabriken neutraliserar man bland annat  
99 % av alla avgaser som uppstår under tillverkningen. Dessutom 
är delar av panelen tillverkad av 80 % återvunnen plast. För att 
baden lätt ska kunna återvinnas så är all elektronik giftfri och helt 
fri från bly.

ICONE SPA

ICONE VASCHE

Trifusion™

nr sedute volume 
totale

multicolor
prolite system

audio 
system

cascata CleaRay™ spa pack
FILTER PUMP HEATER
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FILTER PUMP HEATER

J-500™ 

Kompromisslös kvalitet och design. J-500™ kombinerar den 
senaste tekniken med nyskapande form. Lyx när den är som bäst. 
Den fiberoptiska belysningen både invändigt och utvändigt sprider 
ett stämningsfullt sken och gör att både du och omgivningen badar 
i ljus. Du reglerar massagestrålarna bekvämt med en pekskärm 
som fungerar med blöta fingrar och även kan kopplas till din 
smartphone. Design, känsla och kraft i perfekt balans.
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J-400™

Design i världsklass och enastående prestanda. J-400™ är lika 
dekorativ i trädgården som den är underbar att sitta i. Sjunk ner i 
det varma vattnet och låt massagestrålarna ge dig en behaglig och 
välgörande massage. Badet levereras med ett lättskött 5-stegs 
rengöringssystem och massor av unika detaljer och funktioner. 
J-400™ är ett naturligt val när du vill skämma bort dig lite extra 
varje dag. 

• Unik Design - hög rygg
• ProFinish™ sidopanel
• ProTouch™ kontroll
• PowerPro® jetsmunstycken
• Unika PowerPro® RX och PX Jets
• CLEARRAY® On-Demand
• 5-stegsfiltrering
• ProStream™ filterpump
• Propolymer™ plastbotten
• Sidopanel öppnas enkelt utan verktyg
• Snabbdränering
• Watercolour™ vattenfall
• Premium LED-belysning
• Höj- och sänkbara nackkuddar
• Belysta dryckeshållare
• Statuslampa
• SmartSeal® isolering

Lagerförda bad hos Folkpool är extra utrustade med: 

• Extra isolerad med SmartSeal®  
• ProLast™ termolock
• Utvändig hörnbelysning

Tillval:
• SmartTub™ kompatibel
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Vårt mest populära bad har nu blivit ännu bättre. J-300™ har upp- 
daterats med bland annat PowerPro massagesystem, nydesignade 
LED-ljus och många andra funktioner som tidigare bara fanns i de mest 
avancerade modellerna. Den höga kvaliteten och det välutvecklade 
vattenreningssystemet gör badet lätt att sköta och enkelt att äga. Nya 
J-300™-serien är en ren njutning för kropp och själ. Sätt dig bekvämt 
till rätta, blunda och låt tankarna flyta i väg. 

J-300™

• PowerPro® jetmunstycken
• Utmärkande PowerPro® BX och FX-L jetmunstycken
• Belyst kontrollpanel
• CLEARRAY® On-Demand
• 4-stegs filtreringssystem
• ProStream™ circulationspump
• Propolymer™ plastbotten
• Sidopanel öppnas enkelt utan verktyg
• Water Rainbow® vattenfall
• ProLite™ LED-belysning
• HydroSoothe™ massagenackkudde
• Belysta dryckeshållare

Lagerförda bad hos Folkpool är extra utrustade med: 

• Extra isolerad med SmartSeal®  
• ProLast™ termolock
• Utvändig hörnbelysning

Tillval:
• SmartTub™ kompatibel
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J-200™

Avskalad och tidlös. J-200™ är en klassisk Jacuzzi-serie för daglig 
avkoppling och njutning. Här hittar du funktioner som behagligt 
LED-ljus, jetmunstycken i rostfritt stål samt inbyggda dryckes-
hållare och huvudstöd. J-200™ överträffar alla dina förväntningar 
till ett överraskande bra pris. 

• Classic & ClassicPro™ jetmunstycken
• 2-stegsfiltreringssystem
• Bekväma nackkuddar
• Inbyggda dryckeshållare
• Klassiskt vattenfall
• Flerfärgad belysning

Lagerförda bad hos Folkpool är extra utrustade med:
• Extra isolerad med SmartSeal®  

Tillval:
• SmartTub™ kompatibel
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J-500™ + J-400™

J-495™

Det största spabadet från Jacuzzi® med plats för upp till 9 vuxna. Inte ett bad för alla men 
det självklara valet för dig som vill ha något extra och med största möjliga utrymme för 
många gäster. På köpet får du det mest utvecklade massagesystemet, ljusspel, funktioner 
och reningssystem som Jacuzzi® kan erbjuda. 

Storlek: 289 x 229 x 95–110,5 cm Vikt: 517 kg tom, 2 862 kg fylld 
Volym: 1 968 liter   Antal pers: 8–9 
Jetmunstycken: 71 st  Jetpumpar: 3 st 2 hk 
Övrigt: Extra utrustat med utvändig belyst hörnpanel.
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ÖVRIG UTRUSTNING 
Automatisk rening med ProClarity™ filter med separat  
cirk.pump samt CLEARRAY® UV-C reningsystem.  
2,7 kW värmare. Digital kontrollpanel med färgdisplay.

Belysning: LED-belysning  
Elanslutning: 230V 3 x 16A 
Termolock: Låsbart 10 cm tjockt, sluttande

OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av spabadet. Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt meddelande.

J-485™

Ett stort, generöst spabad med allt som kännetecknar Jacuzzis påkostade 400-serie. Plats för 
6-7 personer. Den sköna designen med upphöjd gavel med  justerbart vattenfall och inbyggt 
ljusspel ger utseende och upplevelse utöver det vanliga. De designade nackkuddarna som är 
höj- och sänkbara ger komfort och förbättrad avkoppling. Munstyckena i fotvalvet får bort 
kramper och spänningar i trötta fötter och de olika PowerPro® munstyckena, med justerbar 
intensitet, möjliggör en personlig hydromassage vid varje badtillfälle. Jacuzzis mest utvecklade 
rening med 5-stegsfiltersystem och CLEARRAY® gör badet enklare att sköta.

Storlek: 231 x 231 x 95–110,5 cm Vikt: 415 kg tom, 2 061 kg fylld 
Volym: 1 647 liter   Antal pers: 6–7 
Jetmunstycken: 49 st  Jetpumpar: 2 st 2 hk 
Övrigt: Justerbart vattenfall
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J-300™

J-375™

J-375 är den största modell i J-300-serien som erbjuder plats för upp till sex badande inklusive 
ett skönt liggsäte. PowerPro® massagemunstycken för välgörande avkoppling. Den nya unika 
nackkudden med inbyggda jets HydroSoothe™ finns på ett av hörnsätena. Upplysta dryckes-
hållare och effektfullt vattenfall är några andra uppskattade egenskaper på detta populära bad. 
ProClear™ filter och CLEARRAY® UV-C reningsystem gör badet enklare att sköta. Modellen 
är extra utrustad med hörnbelysning vilket ger en trevlig effekt i trädgården.
 
Storlek: 231 x 231 x 96,5 cm  Vikt: 376 kg tom, 2 060 kg fylld 
Volym: 1 685 liter   Antal pers: 6 
Jetmunstycken: 52 st  Jetpumpar: 2 st 2hk 
Övrigt: Justerbart vattenfall 

J-355™

En populär modell i J-300-serien som erbjuder plats för upp till sex badande inklusive ett skönt 
liggsäte. PowerPro® massagemunstycken för välgörande avkoppling. Upplysta dryckeshållare 
och effektfullt vattenfall är några andra uppskattade egenskaper på detta populära bad. Unik 
för 300-serien är nackkudden HydroSoothe™ med inbyggda munstycken, som finns i ett av 
hörnsätena. ProClear™ filter och CLEARRAY® UV-C reningsystem gör badet enklare att 
sköta.

Storlek: 231 x 214 x 96,5 cm  Vikt: 369 kg tom, 1 731 kg fylld 
Volym: 1 363 liter   Antal pers: 5–6 
Jetmunstycken: 44 st  Jetpumpar: 2 st 2 hk 
Övrigt: Justerbart vattenfall 
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OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av spabadet. Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt meddelande.

ÖVRIG UTRUSTNING

Automatisk rening med ProClear™ filter med separat  
cirk.pump samt CLEARRAY® UV-C reningsystem.  
2,7 kW värmare. Digital kontrollpanel. 

Belysning: LED belysning
Elanslutning: 230V 3 x 16A 
Termolock: Låsbart 10 cm tjockt, sluttande

J-365™

Jacuzzi® J-365 är ett rymligt bad med öppen design och plats för upp till sju personer. Pow-
erPro® massagemunstycken för välgörande avkoppling. Upplysta dryckeshållare och effekt-
fullt vattenfall är några andra uppskattade egenskaper i detta populära bad. Lägg märke till 
300-seriens fotvalv som ger riktigt bra fotmassage. ProClear™ filter och CLEARRAY® UV-C 
reningsystem gör badet enklare att sköta. Unik för 300-serien är nackkudden HydroSoothe™ 
med inbyggda munstycken, som finns i ett av hörnsätena. Detta bad är extra utrustat med 
utvändig hörnbelysning.

Storlek: 231 x 214 x 96,5 cm  Vikt: 365 kg tom, 1 859 kg fylld 
Volym: 1 495 liter   Antal pers: 6–7 
Jetmunstycken: 46 st  Jetpumpar: 2 st 2hk 
Övrigt: Justerbart vattenfall 
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J-200™

J-275™

Ett extra rymligt bad i Jacuzzis 200-serie med plats för sex personer. Här får du bland annat 
ett skönt liggsäte, 45 jetmunstycken inklusive fyra välgörande fotjets samt LED-belysning och 
vattenfall. 

Storlek: 229 x 229 x 92 cm
Vikt: 366 kg tom, 1 955 kg fylld
Volym: 1 590 liter
Antal pers: 6
Jetmunstycken: 45 st
Jetpumpar: 2 st 2hk pumpar varav en med 2 hastigheter
Övrigt: Justerbart vattenfall

J-245™

Här erbjuds välgörande avkoppling i klassisk öppen design med plats för upp till sju badande. 
J-245 har allt du behöver med 35 jets, vattenfall och effektfull LED-belysning. CLEARRAY® 
UV-C system gör det enkelt att sköta om. Kupolen med 8 fotjets är uppskattad.

Storlek: 214 x 214 x 92 cm  
Vikt: 375 kg tom, 1 737 kg fylld 
Volym: 1 363 liter 
Antal pers: 6–7 
Jetmunstycken: 35 st 
Jetpumpar: 2 st 2hk pumpar varav en med 2 hastigheter 
Övrigt: Justerbart vattenfall 

J-235™

Många uppskattar denna modell för att den ger så mycket bad för pengarna. Du får 35 jets 
och plats för sex personer. Ett skönt liggsäte för extra komfort. Vattenfall och flera små 
LED-lampor runt om i badet som ger den rätta stämningen vid kvällsbad.

Storlek: 214 x 214 x 92 cm 
Vikt: 326 kg tom, 1 688 kg fylld 
Volym: 1 325 liter 
Antal pers: 6 
Jetmunstycken: 35 st 
Jetpumpar: 2 st 2hk pumpar varav en med 2 hastigheter 
Övrigt: Justerbart vattenfall 
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OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av spabadet. Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt meddelande.

ÖVRIG UTRUSTNING

Automatisk rening med 4,6 m2 filter samt CLEARRAY®  
UV-C reningsystem. 
2,7 kW värmare. Digital kontrollpanel. 

Belysning: LED-belysning 
Elanslutning: 230V 3 x 16A 
Termolock: Låsbart 10 cm tjockt, sluttande
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Med en locklyftare blir det enklare att hantera termolocket. Välj 
bland flera olika modeller för fristående och inbyggda spabad. 

COVERMATE EASY
Vår mest sålda locklyftare. Vadderade grepp och krokar för 
handduken är uppskattade detaljer. CoverMate Easy passar 
rektangulära spabad upp till 240 cm längd och bredd. Fungerar på 
fristående bad och om badet byggs in i ett däck (max 2–3 dm). Ett 
utrymme på 45 cm krävs för att fälla ner locket bakom badet.

COVER VALET HYDRAULISK
Cover Valet är en exklusivare locklyftare som passar både 
fristående spabad och bad som är helt eller delvis ned sänkta i 
tralldäck. Dubbla hydrauliska kolvar gör det extra lätt att vika 
undan termolocket. Tillverkat i förzinkat och pulverlackerat stål. 
Fästet kan monteras både på spabadets panel eller i trädäck vid 
helt inbyggt spabad. Passar bad upp till 240 cm med hörnradie upp 
till 30 cm. För bad med större hörnradie, krävs förlängt fäste som 
beställs separat.

Spa locklyftare

Termolock håller värmen

Ett bra termolock är en förutsättning för att spabadet ska vara 
energisnålt. Samtliga spabad från Folkpool levereras med ett 
kraftigt termolock som standard. 

Termolocken är ca 7-10 cm tjocka i centrum och svagt sluttande 
mot kanterna. De är tillverkade i UV skyddad vinyl i marin kvalitet 

och isolerade med polystyrenskivor som är förstärkta med 
metallprofiler. Isolerskivorna ligger inneslutna i ett hermetiskt 
tätt ångskydd för bästa livslängd. Låsbara spännen ingår för extra 
barnsäkerhet.

FLER LOCKLYFTARE PÅ  
FOLKPOOL.SE
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Bordeaux Vinyl Black ProlastTM

TERMOLOCK

Smartstep
Lådan i trappsteget köps separat.

Rosted Chestnut Silverwood

Platinum Desert SandSilver Pearl

PANELER 200-SERIEN

SKAL

Spa Side Step

STARTPAKET
I Startpaket Original ingår det nödvändigaste du behöver 
för att sköta om ditt spabad. Startpaket stort Deluxe 
innehåller ännu fler praktiska produkter för att underlätta 
skötseln, allt förpackat i en plastback så att du har det du 
behöver lättillgängligt.

Andra tillbehör

SPATRAPPOR
En spatrappa underlättar när man kliver i och ur sitt 
spabad. Det finns olika trappor i flera färger att välja 
mellan för att matcha ditt spabad.

Smoked Ebony Brushed Grey Modern Hardwood

PANELER 300, 400-SERIEN

Rosted Chestnut Silverwood

PANELER 500-SERIEN

Silverwood Vinyl
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Folkpool erbjuder marknadens bredaste sortiment med fler än 
40 olika modeller att välja mellan. Det är lätt att bli villrådig, men 
var bara lugn. Oavsett vilket bad du väljer så är ett spabad från 
Folkpool ett tryggt val. Trots att branschen är ung har vi stor 
erfarenhet med fler än 15 000 levererade spabad sedan år 2000. 
Det är mångdubbelt fler än någon annan i branschen. Vi är ett 
familjeföretag som har varit verksamma sedan 1968 och vi kommer 
att finnas kvar med tillbehör och reservdelar i framtiden. 

RIKSTÄCKANDE FÖRSÄLJNING OCH SERVICE
Folkpools spabad säljs endast genom våra auktoriserade återför-
säljare, som finns på ca 30 orter runt om i landet. Tack vare våra 
utbildade återförsäljare kan vi erbjuda lokal service. Det är en 
trygghet för ett lyckat köp och för framtida ägande. 

STORT LAGER I SVERIGE
Vårt spalager har plats för ca 600 spabad och är ett av Europas 
största. Dessutom har vi ett stort reservdelslager för att kunna ge 
snabb leverans om något behöver bytas. 

FÖRSÄKRING INGÅR
När du köper ett spabad av oss ingår både allriskförsäkring och 
självriskreducering. Det, tillsammans med vår långa erfarenhet, våra 
kvalitetsprodukter och kunniga återförsäljare, gör Folkpool till ett 
tryggt val.

Folkpool garanterar  
trygg badglädje

FOLKPOOL SPABAD: 

• Tillverkat för nordiskt klimat  

• En komplett, lättinstallerad enhet 

• Automatisk rening ger enkel skötsel 

• Inbyggd ozonrening för bättre vatten 

• Välisolerad konstruktion  

• God driftsekonomi 

• Kraftigt termolock 

• Allriskförsäkring 1 år 

• Självriskreducering 5 år
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Tänk dig ett eget spabad hemma. Alltid tillgängligt för avkopplande 
bad när du själv har tid och lust. Det är faktiskt enklare än du 
tror och skönare än du anar. Ett spabad från Folkpool är lätt att 
installera, lätt att använda och lätt att bli förälskad i. 

EN GENOMTÄNKT PRODUKT
Våra spabad är byggda för nordiskt klimat och är alltid utrustade 
med reningsverk, massagemunstycken och belysning. Alla bad är 
välisolerade för att ge en bra driftsekonomi och ett termolock 
medföljer alltid. Allt som krävs är en plan yta, elanslutning och 
vatten från trädgårdsslangen. Sedan är det bara att börja njuta.

VÄLJ EN BRA PLATS
Ofta är platsen given med befintlig yta på altanen. Ibland kan man 
ha en mysig plats på tomten men tänk på att det är en fördel att 
placera badet nära huset. Det blir mer lättillgängligt och gör att det 
blir mer spontana bad i synnerhet på vintern då man bara behöver 
ta några steg ut för att komma i badet. 

INSTALLATION
Badet levereras som en komplett, färdig enhet och är enkelt att 
installera. En behörig elektriker ska ansluta el över en jordfels- 
brytare. Ingen fast installation av vatten krävs utan vatten fyller 
man med trädgårdsslangen. 

UNDERLAG
Rent praktiskt krävs att badet ska placeras på en plan, hårdgjord 
yta som klarar badets belastning, vanligen ett trädäck eller en yta 
av marksten. Ska det stå på gräsmattan måste man gräva undan 
1–2 decimeter och fylla upp med krossad singel som planas ut 
och packas hårt. På singelbädden lägger man en markisolering 
i polystyren. Ett enkelt och billigt sätt att få extra isolering mot 
marken och bra skydd för badet. Baden kan även byggas in i ett 
trädäck. Genom att bygga in badet till halva höjden så får man ett 
enklare insteg och behöver ingen trappa till badet. Tänk bara på att 
maskinrumsluckan måste vara åtkomlig.

TILLBEHÖR
Det finns olika varianter av trappor att välja till som underlättar 
när man kliver i och ur badet. Själva termolocket är inte tungt men 
ganska otympligt. Med en locklyftare blir det enklare för en person 
att täcka av och lägga tillbaka locket på badet. Flera varianter finns 
att välja på.

SKÖTSEL
Desinficera med Spaklor/SpaBrom efter varje bad och låt locket 
vara av minst 15 minuter efter doseringen. Kontrollera pH-värdet 
med jämna mellanrum. Det är viktigt att värdet är rätt för att 
kloret ska verka. En gång i månaden tar man ur och tvättar filtret. 
Allt vatten ska bytas ut två till fyra gånger per år om man badar  
en till tre gånger i veckan.

Enkelt och underbart  
att bli med spabad

ENKEL INSTALLATION
• En plan yta som badet placeras på, så som  

ett trädäck eller marksten
• En behörig elektriker som gör installation,  

alltid med jordfelsbrytare
• Trädgårdsslang för vattenpåfyllning

ENKEL SKÖTSEL
• Dosera Spaklor/SpaBrom efter varje bad
• Kolla pH-värdet en gång i veckan
• Tvätta filtret en gång i månaden
• Byt vatten 2–4 gånger per år om du badar  

1–3 gånger per vecka
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Energiförbrukning är något som många undrar över när de ska köpa 
spabad. Det är flera faktorer som påverkar energiförbrukningen i 
spabadet. Hur ofta och hur länge man badar, geografiskt läge, hur 
spabadet är byggt och isolerat, samt vilken typ av cirkulationspump 
som används för filtrering. Samtliga bad från Folkpool är välisolerade 
för att ge bra driftsekonomi på våra breddgrader. 

Ett kraftigt termolock följer med alla våra bad och är en avgörande 
faktor för låg energiförbrukning. Vår erfarenhet är att våra bad är bra 
isolerade och ger god driftsekonomi. Vi har flera kunder som mäter 
energiförbrukningen och deras siffror bekräftar våra resultat.

ENERGITESTADE PÅ RISE
Folkpool har genomfört energitest hos RISE, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut i Borås för att få fram ett oberoende test på  
vad baden verkligen drar. Vi har låtit testa tre olika Jacuzzimodeller 
från olika serier.

Vi räknade med bad 2 gånger per vecka, året runt, samt 3 st  
vattenbyten per år med uppvärmning till 38°C. Resultaten ser du 
under respektive bad ovan.

På www.folkpool.se/spabad/energitest kan du läsa hela testet och 
ladda hem testrapporter.

Driftsekonomi

JACUZZI® J-470/J-485
Totalt 3 731,4 kWh/år, 310,95 kWh/mån

JACUZZI® J-355
Totalt 2 576,1 kWh/år, 214,67 kWh/mån

JACUZZI® J-235
Totalt 4 386,4 kWh/år, 253,05 kWh/mån

TESTAT  
PÅ SVERIGES  

TEKNISKA  
FORSKNINGS- 

INSTITUT



Vi på Folkpool är stolta över att vara Sveriges största leverantör av spabad och erbjuder fler än 40 olika modeller 

från fyra leverantörer. Oavsett vilken modell du väljer kan du vara säker på att få ett lättinstallerat kvalitetsbad som 

är byggt för att tåla nordiskt klimat. Vi hoppas att den här katalogen ska inspirera dig och ge dig den information du 

behöver för att kunna välja det spabad som passar dig bäst. Behöver du mer rådgivning är du alltid välkommen att 

kontakta din lokala Folkpoolåterförsäljare.

Folkpool AB | Ullängsvägen 1, 153 30 Järna | www.folkpool.se

Vi reserverar oss för tryckfel och löpande förändringar i sortiment och produktutförande. 2020-09-11

Piteå
Noliagatan 9B
Tel 0911-150 60 
info@folkpoolpitea.se

Skellefteå
Servicegatan 7
(Solbackens Handelsområde)
Tel 070-693 39 49 
info@folkpoolskelleftea.se

Umeå
Björnjägaren 1
Björnvägen 9
Tel 070-641 17 13 
info@folkpoolumea.se

Sundsvall
Antennvägen 16
Tel 060-56 70 04 
info@folkpoolsundsvall.se

Gävle
Kryddstigen 35
Tel 026-10 26 00 
info@folkpoolgavle.se

Falun
Ingarvsvägen 2
Tel 023-79 08 50 
info@folkpoolfalun.se

Karlstad
Blockgatan 10
Tel 054-53 22 78 
info@folkpoolkarlstad.se

Örebro 
Adolfsbergsvägen 4
Tel 019-29 14 85 
info@folkpoolorebro.se

Uppsala
Kungsgatan 109
Tel 018-39 82 50  
info@folkpooluppsala.se

Västerås
Glasvingegatan 5
Tel 021-550 30 
info@folkpoolvasteras.se

Stockholm
Järfälla
Saldovägen 2 (Veddesta)
Tel 08-581 718 00 
info@folkpooljarfalla.se

Upplands Väsby
Stockholmsvägen 35  
(InfraCity Västra)
Tel 08-590 365 21
info@folkpoolupplandsvasby.se

Täby
Leverantörsvägen 2A 
(Arninge Centrum) 
Tel 08-630 06 20 
info@folkpooltaby.se 

Nacka/Värmdö
Mörtnäs Hagväg 1 
(Värmdö köpcentrum) 
Tel 08-121 509 09
info@folkpoolvarmdo.se

Kungens Kurva
Geometrivägen 3
Tel 08-530 600 84 
info@folkpoolkurvan.se

Järna
Ullängsvägen 1
Tel 08-551 715 33 
info@folkpooljarna.se

Eskilstuna
Kungsgatan 72
Tel 016-14 20 22 
info@folkpooleskilstuna.se

Norrköping
Lindövägen 47 
Tel 011-10 19 05 
info@folkpoolnorrkoping.se

Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel 0510-590 440 
info@folkpoollidkoping.se

Uddevalla
Smedtorpsvägen 3
Tel 0522-170 00 
info@folkpooluddevalla.se

Göteborg
Västra Frölunda
Lergöksgatan 4 D 
Tel 031-87 50 00 
info@folkpoolgoteborg.se

Kungsbacka
Faktorvägen 15
Tel 0300-22228
info@folkpoolkungsbacka.se

Borås
Göteborgsvägen 179
Tel 033-22 80 90 
info@folkpoolboras.se

Växjö
Sandsbrovägen 51
Tel 0470-76 50 00 
info@folkpoolvaxjo.se

Jönköping
Bangårdsgatan 3
Tel 036-34 92 45 
info@folkpooljonkoping.se

Visby
Österbyväg 5
Tel 0498-21 67 53 
info@folkpoolgotland.se

Kalmar
Torsåsgatan 1F
Tel 0480-36 43 00 
info@folkpoolkalmar.se

Halmstad 
Slottsmöllan Grön avfart
Tel 035-22 74 74
info@folkpoolhalmstad.se

Helsingborg
Florettgatan 16
Tel 042-328 328 
info@folkpoolhbg.se

Kristianstad
Nässelvägen 6
Tel 044-590 40 01 
info@folkpoolkristianstad.se

Skurup
Östra Olstorpsgatan 17
Tel 0411-471 10
info@folkpoolskurup.se

Åland
Solängsvägen 38, Kastelholm
Tel +358 457 550 6070 
folkpool@aland.net


