PRISBELÖNTA SPABAD

"Vi vill utmärka oss i allt vi gör.
från hur vi bygger våra spabad,
till din upplevelse, till det välbehag
ditt spabad ger dig år efter år.
Vår passion är att du ska få ett
skönare och hälsosammare liv."

Historien om Dimension One Spas, även
kallat D1 Spas, börjar i La Mesa Kalifornien
1977. Det är samma år som Stjärnornas krig
har premiär i London, Elvis Presley gör sin
sista konsert, windsurfing slår igenom och
Jimmy Carter är president i USA. Då slås
portarna upp till den första butiken och
Dimension One Spas börjar sin resa till
dagens position som en av världens ledande
tillverkare av spabad, med säte i Carlsbad,
Kalifornien.
Företaget har med flera unika patent i branschen utvecklat
spabadet till en större upplevelse, en upplevelse utan
kompromisser. Redan 1981 tillverkades det första fullt
isolerade spabadet, 1983 lanserades UltraLounge® som
satte standarden för hur ett skönt liggsäte skulle utformas
och 1988 var Dimension One Spas först med ett system för
ozonrening i spabad. Dessa innovationer har sedan följts av
många fler, som till exempel den patenterade läckert svängda
designen och världens första system med vandrande
massage ”Dynamic Massage Sequenser”.
Dimension One Spas har som enda företag i branschen fått
Silver Medal Shingo Prize, ett prestigefyllt pris för tillverkande
företag i världsklass. Idag är Dimension One Spas ett premiummärke för dig som vill ha ett spabad utöver det vanliga.
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EN PERSONLIG MASSÖR
DYNAMIC MASSAGE SEQUENSER™
Med Dynamic Massage Sequenser™, som är placerad i
liggsätet på utvalda modeller, väljer du mellan sex massageprogram i tre hastigheter. De pulserande massagestrålarna
vandrar upp och ner över kroppen för maximal effekt.
ACCENT JETS®
Dimension One Spas egenutvecklade massagemunstycken,
Accent Jets®, finns i olika varianter och storlekar, vart och ett
med speciella egenskaper. Du reglerar själv flöde, massageyta
och hastighet beroende på jet för smekande mjuk massage
eller kraftigt djupverkande effekt. Den patenterade utformningen gör dem extra greppvänliga.
BIOFORM OCH FLEX THERAPY PILLOW™
Vissa modeller är utrustade med bioform, ett ergonomiskt
utformat terapisäte med "no-float" design. Här sitter du
behagligt på plats och får en välgörande massage. Flex
Therapy Pillow™ är ett patenterat nackstöd som kan justeras
i höjdled, där inbyggda, ställbara Mini-Jets ger härlig nackoch skuldermassage. Ställ in den mjuka behagliga kudden
efter din längd, luta dig tillbaka och njut.
TYPHOON™ JET
Typhoon™ Jet är ett mycket kraftigt massagemunstycke för
trötta fötter och ben. Det ger vid maxeffekt ett flöde på hela
370 liter per minut och kan ställas in för önskad styrka.
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BEKVÄMT OCH LÄTTSKÖTT
När du köper ett Dimension One Spa är det
för att njuta, inte för att få mer arbete. Därför
är alla modeller utrustade med helautomatiskt vattenbehandlingssystem och frostvakt
som startar pumparna automatiskt vid frysrisk. Filtercykler med mera är förinställt, men
kan lätt programmeras om.
AUTOMATISK RENING
UltraPure Plus™, UltraPure™ och ClearZone PRO™
är kompletta vattenbehandlingssystem med filtrering,
värme och ozonrening med separat cirkulationspump.
Samtliga Dimension One Spas är utrustade med inbyggd
ozonrening. Det ger en ständig desinficering och reducerar
behovet av kemikalier. I UltraPure™ har man utvecklat
ett 2-stegssystem som ger maximal kontakttid i vatten.
UltraPure Plus™ använder dessutom UV-ljus för att bryta
ner oönskade mikroorganismer. Det är marknadens enda
system som är godkändt för ozonrening samtidigt som du
badar. Enkelt, effektivt och patenterat.
D1 SMARTHUBTM
Med SmartHub touchpanel hanterar du enkelt ditt spabads
alla funktioner. Den stora användarvänliga displayen har

6

DIMENSION ONE

tydliga ikoner som gör det smidigt att styra ditt bad även när
dina fingrar är blöta.
STATUSLAMPA
Till Bay- och Reflection-seriens utvändiga panelbelysning
ingår även StatusLight som visar driftstatus på badet utan att
du behöver lyfta på termolocket.
EFFEKTIV UPPVÄRMNING
Baden i Dimension One Spas Bay- och Reflection-serier är
utrustade med FastFlo™ Heater, en effektiv och mycket tålig
värmare. Den har 5 års garanti. Filtreringen går dygnet runt
med en separat, tystgående pump och är inte beroende av
massagepumparna för rening. Pumpen är vattenkyld och
ger därigenom tillbaka 84 öre av varje satsad driftskrona i
direkt uppvärmning av vattnet. Två stora filter med totalt
14 m2 filteryta ingår i UltraPure™ systemet.
DETALJER SOM GÖR SKILLNAD
Dimension Ones spabad har ett flertal funktioner som
bidrar till att göra din spaupplevelse till något utöver det
vanliga. LED-belysning, vatteneffekter och i vissa modeller
fontäner med ljusspel, allt enkelt styrt från den digitala
kontrollpanelen. På vissa modeller finns dessutom kontrollknappar under vatten för styrning av massagejets och
belysning utan att behöva lyfta handen ovanför vattenytan.

DIMENSION ONE
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DIMENSION ONE SPAS – BAY-SERIEN

DESIGN OCH
FUNKTION I EN
KLASS FÖR SIG
Skäm bort dig med Dimension
One Spas finaste spabad. Med
design, kvalitet och innovationer
av yppersta klass har vi förfinat
varje del av din upplevelse för
att ge dig en njutning utöver det
vanliga.
VANDRANDE MASSAGE
I Bay-seriens spabad så finns Dynamic
Massage Sequenser "vandrande massage".
Ett system som styr massagen i sex olika
program och som kan ställas i tre olika
hastigheter. Som att ha sin egen massör
som masserar din kropp. Detta kan inte
beskrivas, det måste upplevas.
ECHO UNDERVATTENSKONTROLL
För maximal bekvämlighet så erbjuder
Bay-serien undervattenskontroll vid utvalda
säten. Med dem kan du starta massagepump och belysning utan att sträcka dig
efter kontrollpanelen.
LFX
Bay-seriens bad är försedda med Liquid FX,
LFX, som är undervattensbelysning med
vattenspel. Varje Baymodell har sin egen
utformade LFX.
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DIMENSION ONE SPAS – BAY-SERIEN

DIMENSION ONE SPAS – BAY-SERIEN

LOTUS BAY
Fantastisk modell som påminner om Sarena Bay i kompakt
mått. Ett Bioform™ liggsäte med vandrande Upper Body
Massage och ett Sport Zone Seat.

SARENA BAY
Vår absoluta toppmodell med vacker form. Två sköna
liggsäten med vandrande massage. Omslutande Upper
Body massage och ett Sport Zone Seat för tränings
redskap (tillval).

STORLEK: 233 x 233 x 102 cm*
VIKT: 499 kg tom, 1 919 kg fylld
VOLYM: 1 420 liter
ANTAL PERSONER: 7
JETMUNSTYCKEN: Totalt 69 st i 8 olika varianter, utbytbara
JETPUMPAR: 3 st kraftiga 2 hk pumpar

STORLEK: 305 x 234 x 102 cm*
VIKT: 560 kg tom, 2 453 kg fylld
VOLYM: 1 893 liter
ANTAL PERSONER: 7
JETMUNSTYCKEN: Totalt 84 st i 7 olika varianter, utbytbara
JETPUMPAR: 3 st kraftiga 2 hk pumpar

AMORE BAY
Ett paradis för alla sinnen. Vacker form och två sköna
liggsäten varav ett med vandrande massage. Amore Bay
har en öppen layout med PlayGroundSeat. S
 kön Typhoon
Jet för trötta fötter.
STORLEK: 275 x 234 x 102 cm*
VIKT: 459 kg tom, 2 030 kg fylld
VOLYM: 1 571 liter
ANTAL PERSONER: 7
JETMUNSTYCKEN: Totalt 62 st i 10 olika varianter, utbytbara
JETPUMPAR: 3 st kraftiga 2 hk pumpar

ÖVRIG UTRUSTNING I BAY-SERIEN
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ÖVRIG UTRUSTNING I BAY-SERIEN

SYSTEM: UltraPure™Plus automatiskt vattenbehandlings-

BELYSNING: LED-belysning med färgval samt LFX extra

system med dubbla filter 14 m2, tyst cirkulationspump,
2-stegs ozonering + UV-C rening i kombination. 3-stegs
värmare 2,1–3, 4–5,5 kW. SmartHubTM touchpanel.

LED lampor.

DIMENSION ONE

ELANSLUTNING: 230 V 3 x 16 A.
TERMOLOCK: Låsbart 10 cm tjockt, sluttande.

ÖVRIGT: LFX belysning med fontäner, Flex Therapy Pillow™
och Dynamic Massage Sequenser™, vandrande massage är
standard.
TILLVAL: BlueTooth Stereo med Subwoofer.

SpaIQ™ WiFi styrning. Utvändig panelbelysning.
*OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av
spabadet. Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt
meddelande.
DIMENSION ONE
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DIMENSION ONE SPAS – REFLECTION-SERIEN

FÖR DIG SOM
STÄLLER EXTRA
HÖGA KRAV
Kombinera vetenskap med avancerad
ingenjörskonst. Då får du Dimension
One Spas Reflection-serie med avancerad teknik i smakfull design förkropps
ligad i sju unika spabad för livshöjande
upplevelser. I denna spabadsserie står
funktionerna i centrum. Flera av dem har
Reflection gemensamt med Bay-serien
som t ex LFX-belysning och fontän, Flex
Therapy PillowTM-massage för nacke och
skuldror samt Typhoon Jet för fötterna.
TERRACINA PANEL
Många tilltalas av den vackra inklädnadspanelen
Terracina. Den ser ut som naturligt åldrat trä men du
slipper underhållsarbete i form av slipning och oljning.
Välj färg, de mest populära är Vintage Cedar eller
Driftwood Gray.
TACTIL THERAPY
De mjukt utformade utbuktningarna som sitter
placerade på strategiska ställen i badet är inte bara
ett designelement. De är utformade för att kunna ge
massage mot fötter och händer. Genom att du trycker
exempelvis fotsulorna mot dem i ett mjukt rörelsemönster så får du stimulerande massage av en annan
typ än det som jetmunstyckena ger. Enkelt, genialt
och mycket behagligt.
ULTRA LOUNGE
Av många ansett som branschen skönaste liggsäte.
Utvalda modeller har även vandrande massage och
höjdinställbart nackstöd. Luta dig tillbaka och koppla av.
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DIMENSION ONE SPAS – REFLECTION-SERIEN

CHAIRMAN II
Ergonomi och massage i toppklass. Liggsäte med
vandrande massage. 3 st Flex Therapy Pillow™, ett
omslutande MaxTherapy™ Seat samt terapisäte. Typhoon
Jet för kraftfull fotmassage.

CALIFORNIAN
Stor modell med liggsäte Bioform™ med Multiportmunstycken. Öppen layout med olika sittdjup för 6 personer.
Flex Therapy Pillow™ justerbara för nacke och skuldror samt
Thypoon Jet för trötta fötter.

STORLEK: 234 x 234 x 90 cm*
VIKT: 418 kg tom, 1 932 kg fylld
VOLYM: 1 514 liter
ANTAL PERSONER: 6
JETMUNSTYCKEN: Totalt 51 st i 6 olika varianter, utbytbara
JETPUMPAR: 2 st kraftiga 2 hk pumpar

STORLEK: 234 x 234 x 90 cm*
VIKT: 400 kg tom, 1 850 kg fylld
VOLYM: 1 450 liter
ANTAL PERSONER: 6
JETMUNSTYCKEN: Totalt 37 st i 8 olika varianter, utbytbara
JETPUMPAR: 2 st kraftiga 2 hk pumpar

DIPLOMAT
Stor toppmodell med dubbla, sköna liggsäten. 3 st Flex
Therapy Pillow™ justerbara för nacke och skuldror samt
Typhoon Jet för trötta fötter.

NAUTILUS
Extra rymlig modell med öppen layout, olika sitthöjder och
plats för 7 personer. Ett avsvalkningssäte/barnsäte och bra
insteg. Skön fotmassage.

STORLEK: 234 x 234 x 90 cm*
VIKT: 408 kg tom, 1 638 kg fylld
VOLYM: 1 230 liter
ANTAL PERSONER: 5
JETMUNSTYCKEN: Totalt 48 st i 6 olika varianter, utbytbara
JETPUMPAR: 2 st kraftiga 2 hk pumpar

STORLEK: 234 x 234 x 90 cm*
VIKT: 401 kg tom, 1 901 kg fylld
VOLYM: 1 500 liter
ANTAL PERSONER: 7
JETMUNSTYCKEN: Totalt 42 st i 9 olika varianter, utbytbara
JETPUMPAR: 2 st kraftiga 2 hk pumpar

ÖVRIG UTRUSTNING I REFLECTION-SERIEN
SYSTEM: UltraPure™ komplett vattenbehandlingssystem

med dubbla filter 14 m2, tyst cirkulationspump, 2-stegs
ozonrening samt 3-stegs värmare 2,1–3, 4–5,5 kW.
SmartHubTM touchpanel.
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ÖVRIG UTRUSTNING I REFLECTION-SERIEN
BELYSNING: LED-belysning med olika färgval.
ELANSLUTNING: 230 V 3 x 16 A
TERMOLOCK: Låsbart 10 cm tjockt, sluttande.

ÖVRIGT: LFX-belysning med fontän ingår.
TILLVAL: BlueTooth Stereo med Subwoofer.

Spa IQ™ WiFi styrning. Utvändig panelbelysning.

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

DIMENSION ONE
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DIMENSION ONE SPAS – REFLECTION-SERIEN

EXECUTIVE
Det djupaste badet och senaste tillskottet i Dimension Ones
serie Reflection. Avancerad ingenjörskonst kombinerad
med smakfull design. Ergonomi, vattenrening och massage
i toppklass. Mångsidig topp-till-tå hydroterapi. Vattenfall och
belysning gör det extra stämningsfullt.
STORLEK: 234 x 279 x 106 cm*
VIKT: 438 kg tom, 2 679 kg fylld
VOLYM: 2 241 liter
ANTAL PERSONER: 8-9
JETMUNSTYCKEN: 60 st
JETPUMPAR: 3 st kraftiga 2 hk pumpar

ÖVRIG UTRUSTNING I REFLECTION-SERIEN
SYSTEM: UltraPure™ komplett vattenbehandlingssystem

med dubbla filter 14 m2, tyst cirkulationspump, 2-stegs
ozonrening samt 3-stegs värmare 2,1–3, 4–5,5 kW.
SmartHubTM touchpanel.
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BELYSNING: LED-belysning med olika färgval.
ELANSLUTNING: 230 V 3 x 16 A
TERMOLOCK: Låsbart 10 cm tjockt, sluttande.

DIMENSION ONE
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DIMENSION ONE SPAS – REFLECTION-SERIEN

NAUTIQUE
Nautique är en modell med öppen design som rymmer
sex personer. Fyra extra sköna massagesäten med Flex
Therapy Pillow™ för extra härlig massage på nacke och
skuldror.
STORLEK: 211 x 211 x 90 cm*
VIKT: 330 kg tom, 1 560 kg fylld
VOLYM: 1 230 liter
ANTAL PERSONER: 6
JETMUNSTYCKEN: Totalt 45 st i 8 olika varianter, utbytbara
JETPUMPAR: 2 st kraftiga 2 hk pumpar

AURORA
Medelstor modell med plats för fem personer. Skönt
liggsäte, Flex Therapy Pillow™ för skön massage på nacke
och skuldror. Avsvalkningssäte/barnsäte som även fungerar
som insteg.
STORLEK: 211 x 211 x 90 cm*
VIKT: 304 kg tom, 1 402 kg fylld
VOLYM: 1 098 liter
ANTAL PERSONER: 5
JETMUNSTYCKEN: Totalt 35 st i 10 olika varianter, utbytbara
JETPUMPAR: 2 st kraftiga 2 hk pumpar

ÖVRIG UTRUSTNING I REFLECTION-SERIEN
SYSTEM: UltraPure™ komplett vattenbehandlingssystem med

dubbla filter 14 m2, tyst cirkulationspump, 2-stegs ozonrening
samt 3-stegs värmare 2,1–3, 4–5,5 kW. SmartHubTM touchpanel.
BELYSNING: LED-belysning med olika färgval.
ELANSLUTNING: 230 V 3 x 16 A
TERMOLOCK: Låsbart 10 cm tjockt, sluttande.
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ÖVRIGT: LFX-belysning med fontän ingår.
TILLVAL: BlueTooth Stereo med Subwoofer.

Spa IQ™ WiFi styrning. Utvändig panelbelysning.
*OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning
av spabadet. Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt
meddelande.
DIMENSION ONE
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DIMENSION ONE SPAS – @HOME-SERIEN

YTTERLIGARE ETT SKÄL
ATT LÄNGTA HEM
I @Home-serien får du uppleva
Dimension One-känslan av stil,
kvalitet och prestanda i ett antal
prisvärda produkter för alla tillfällen.
För familjen, för hälsan, för romantiken. Här finns något för alla.
@Home Hot Tubs tillverkas i samma fabrik som
övriga bad från Dimension One Spas. De utsätts
för samma rigorösa kvalitetskontroller och har
dessutom många gemensamma delar med
sina exklusiva syskonserier, men till lägre pris.
Materialval och utrustning ligger genomgående
på en mycket hög nivå, med LED-belysning,
integrerade hållare för dryck och, på vissa
modeller, Flex Therapy Pillow™ nackkuddar med
inbyggd massage. Bluetooth stereo finns som
tillval. Oavsett vilken av modellerna du väljer kan
vi garantera en riktigt skön spaupplevelse.

CRYSTAL FX
Crystal FX extra LED belysning med 10–14 små
LED-lampor beroende på modell som ger
extra ljuseffekt i ditt spabad. Välj färg med en
knapptryckning eller ljusspel där lamporna växlar
färg automatiskt.
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DIMENSION ONE SPAS – @HOME-SERIEN

DIMENSION ONE SPAS – @HOME-SERIEN

LATITUDE
Latitude är ett stort bad med många fördelar. Ett stort
komfortabelt liggsäte med bra massage och Flex Therapy
Pillow™ för ömma muskler i nacke och skuldror.

DREAM II
Mycket populär modell med det mesta man kan önska
sig. Dubbla pumpar ger kraftfull massage. Skönt liggsäte,
fotmassage och justerbar Wave-fontän.

STORLEK: 232 x 232 x 91 cm*
VIKT: 369 kg tom, 1 824 kg fylld
VOLYM: 1 455 liter
ANTAL PERSONER: 6
JETMUNSTYCKEN: 46 st i 6 olika varianter
JETPUMPAR: 2 st 2 hk pumpar varav en med 2 hastigheter
ÖVRIGT: Justerbart vattenfall ingår

STORLEK: 211 x 211 x 91 cm*
VIKT: 312 kg tom, 1 350 kg fylld
VOLYM: 1 040 liter
ANTAL PERSONER: 6
JETMUNSTYCKEN: 31 jets i 6 olika varianter
JETPUMPAR: 2 st 2 hk pumpar varav en med 2 hastigheter.
ÖVRIGT: Justerbart vattenfall ingår

MERIDIAN
Meridian är det största badet i @Home-serien med plats för
sju personer. Öppen design och en extra rymlig fotdel med
åtta massagejets och utrymme för allas fötter och ben.

BREEZE
Rymlig modell med plats för sju personer. Fyra sköna
terapisäten, fotmassage och justerbar wavefontän.
STORLEK: 211 x 211 x 91 cm*
VIKT: 333 kg tom, 1 725 kg fylld
VOLYM: 1 392 liter
ANTAL PERSONER: 7
JETMUNSTYCKEN: 35 jets i 6 olika varianter
JETPUMPAR: 2 st 2 hk pumpar varav en med 2 hastigheter
ÖVRIGT: Justerbart vattenfall ingår

STORLEK: 232 x 232 x 91 cm*
VIKT: 331 kg tom, 1 749 kg fylld
VOLYM: 1 418 liter
ANTAL PERSONER: 7
JETMUNSTYCKEN: 46 st i 6 olika varianter
JETPUMPAR: 2 st 2 hk pumpar varav en med 2 hastigheter
ÖVRIGT: Justerbart vattenfall ingår

ÖVRIG UTRUSTNING I @HOME-SERIEN
AUTOMATISKT RENING: Tillval ClearZone PRO med
24h pump och UV ozonator, 7 m2 filter.
Digital kontroll. 3 kW värmare.
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BELYSNING: LED belysning ingår
ELANSLUTNING: 230 V 3 x 16 A
TERMOLOCK: Låsbart 10 cm tjockt, sluttande

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

DIMENSION ONE
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DIMENSION ONE SPAS – @HOME-SERIEN

JOURNEY
Journey är ett runt bad med plats för 4-5 personer.
4 massageplatser och ett insteg/avsvalknings säte. Kraftfull
massage, fotmassage och turbojet som cirkulerar vattnet på
ett behagligt sätt. Belysning är standard.
ClearZone®PRO vattenreningssystem
STORLEK: 198 cm diameter x 91 cm*
VIKT: 225 kg tom, 1 135 kg fylld
VOLYM: 910 liter
ANTAL PERSONER: 4-5
JETMUNSTYCKEN: 20 jets i 5 olika varianter
JETPUMP: 1 st 2 hk pump med 2 hastigheter

ARENA
Stor rund modell med olika sittdjup och plats för 7 personer.
Kakelbård runt kanten ger exklusivare känsla. Spabadet
har en kraftfull fotmassage tack vare en centralt placerad
Typhoon Jet.
STORLEK: 221 cm diameter x 92 cm*
VIKT: 254 kg tom, 1 540 kg fylld
VOLYM: 1 287 liter
ANTAL PERSONER: 7
JETMUNSTYCKEN: 16 jets i 6 olika varianter
JETPUMP: 1 st 2 hk pump med 2 hastigheter

ÖVRIG UTRUSTNING I @HOME-SERIEN
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AUTOMATISKT RENING: Tillval ClearZone PRO med 24h
pump och UV ozonator, 7 m2 filter.
Digital kontroll. 3 kW värmare.
BELYSNING: LED belysning ingår.
ELANSLUTNING: 230 V 3 X 16 A

DIMENSION ONE

TERMOLOCK: Låsbart 10 cm tjockt, sluttande.

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

DIMENSION ONE
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MATERIALVAL
SKAL

UltraLife™

Moonstone

Gray Marble** Smoked Marble**

**Unikt skal med färgvariation mellan varje individuellt skal.

PANELER
Panelerna är liggande eller stående beroende på modell.

TC Driftwood
Gray

TC Vintage
Ceder

TC Midnight
Maple

TC Caramel
Teak

ANDRA TILLBEHÖR
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.

TC Coastal
White

Envirotect™
Gray

Envirotect™
Brown

Envirotect™
Tan

Fler tillbehör på
folkpool.se

SPATRAPPOR
En spatrappa underlättar när man kliver i och ur sitt
spabad. Trapporna på bilden är tillverkade i Terracina
för att matcha skalen på Dimension Ones spabad.
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TERMOLOCK

DRIFTSEKONOMI

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 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.
VÄLJ FÄRG
Normalt levereras bad från Dimension One Spas med svarta
lock som standard. Prata med er återförsäljare om ni önskar
ändra lockfärg. Det kan göras utan kostnad om det finns på
lager och sker i samband med beställning. Annars levereras
färg enligt ordererkännande från återförsäljaren.

DREAM II

LATITUDE

CALIFORNIAN

Totalt: 2 665,1 kWh/år
222,09 kWh/mån

Totalt: 2 763,3 kWh/år,
230,27 kWh/mån

Totalt: 3 099,54 kWh/år,
258,29 kWh/mån

TESTAT
PÅ SVERIGES
TEKNISK A
FORSKNINGSINSTITUT

DRIFTSEKONOMI
Fler locklyftare på
folkpool.se

SPA LOCKLYFTARE
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.
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COVER VALET HYDRAULISK
Cover Valet är en exklusivare locklyftare som passar både
fristående spabad och bad som är helt eller delvis nedsänkta
i tralldäck. Dubbla hydrauliska kolvar gör det extra lätt att vika
undan termolocket. Tillverkat i förzinkad 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.

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.

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

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.

En anmärkning från Folkpool: Spabadet Californian placerades på ett stålgolv där den nedkylda luften sögs in under
stålgolvet som hölls konstant avkylt. Det motsvarar inte
verkligheten. Ett bad som placeras på exempelvis ett trädäck
eller ännu hellre på en isolerskiva har inte samma avkylning
under badet.

Vi räknade med bad 2 ggr 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.
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FOLKPOOL GARANTERAR
TRYGG BADGLÄDJE
Folkpool erbjuder marknadens bredaste
sortiment av spabad med fler än 40 olika
modeller från fyra leverantörer 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 17 000 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
återförsäljare, 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.

1

år

Allriskförsäkring

5

år

Självriskreducering

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

STORT LAGER I SVERIGE
Vårt spalager har plats för ca 600 spabad och är ett av
Europas största. Vi har alltid ca 300 bad på lager för om
gående leverans. Dessutom har vi ett stort reservdelslager
för att kunna ge snabb leverans om något behöver bytas.
GARANTIER OCH FÖRSÄKRING INGÅR
Dimension One Spas höga kvalitet gör att vi tryggt kan
lämna bra garantier. Utöver normal reklamationsrätt enligt
konsumentköplagen ges en utökad garanti för skal samt
på pumpar, värmare, rörsystem och kontrollsystem under
förutsättning att badet garantiregistreras hos oss. Dessutom
ingår både allriskförsäkring och självriskreducering. Det,
tillsammans med vår långa erfarenhet, våra kvalitetsprodukter och kunniga återförsäljare, gör Folkpool till ett tryggt val.
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ENKELT OCH UNDERBART
ATT BLI MED SPABAD
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.
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 det enklare med spontana bad, i
synnerhet på vintern, om 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
jordfelsbrytare. Ingen fast installation av vatten krävs utan
vatten fyller man med trädgårdsslangen.

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
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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 singel
bädden 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 kan upplevas som 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 eller bromet 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.

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

DIMENSION ONE

35

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.

Piteå

Västerås

Norrköping

Kalmar

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

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

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

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

Skellefteå

Stockholm

Lidköping

Halmstad

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

Järfälla
Saldovägen 2 (Veddesta)
Tel 08-581 718 00
folkpool.v@telia.com

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

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

Umeå

Uddevalla

Helsingborg

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

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

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

Göteborg

Kristianstad

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

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

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

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

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

Nacka/Värmdö
Mörtnäs Hagväg 1
(Värmdö köpcentrum)
Tel 08-15 62 11
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

Kungsgatan 109
Tel 018-39 82 50
info@folkpooluppsala.se
Folkpool AB | Ullängsvägen 1, 153 30 Järna | www.folkpool.se
Vi reserverar oss för tryckfel och löpande förändringar i sortiment och produktutförande.

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

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

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

Åland
Solängsvägen 38, Kastelholm
Tel +358 457 550 6070
info@folkpoolaland.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

För aktuella
öppettider se
folkpool.se/
aterforsaljare

