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DET ENKLA ÄR  
DET VÄLGÖRANDE

Ett bad ska vara avkopplande och välgörande.  
När andra tillverkare satsar på avancerade  

extrafunktioner i baden fokuserar Nordic Hot Tubs 
i stället på att välja ännu bättre material, förenkla 

konstruktionen och erbjuda en naturligt  
välgörande upplevelse.

Sedan 1995 har Nordic Hot Tub varit en av de ledande tillverkarna av terapeutiska 
bad. Redan från början bestämde grundaren Bill Gibson att satsa på högsta kvalitet, 
gediget hantverk och ge sina kunder en angenäm badupplevelse. Fokus skulle 
läggas på det avslappnande och välgörande badet, inte onödiga krusiduller. En 
annan viktig aspekt för Bill var att baden skulle vara pålitliga. Därför har även våra 
nya spabad med avancerade hydroterapeutiska funktioner väldigt lång livslängd.
 
Vi är extra stolta över att vara den enda tillverkaren som erbjuder Dual Therapy  
System som kombinerar högt vattenflöde med en välgörande cirkelrörelse. Vi kan 
prata länge om hur förträffliga våra bad är. Men det bästa beviset på spabadens 
förträfflighet är självklart att vi genom åren har fått så många trogna och nöjda 
kunder. 

 ”Enkel att installera, handbyggd 
och med vacker design. Nordic 

Hot Tub erbjuder en perfekt 
kombination av kvalitet och pris.” 

Enligt experterna på ansedda Robb Report är  
Nordic Hot Tubs en av de fem bästa spabaden i världen.
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Kraftig massage med Turbojet
Ett signum för Nordic är den kraftiga Turbojeten, som 
även fungerar som en flödesreglerare så att du kan 
koncentrera flödet till specifika säten, eller jämnt över 
hela badet. Rostfria jets i greppvänlig design, re-
ningsverk med automatiska program och ozonrening 
ingår till samtliga spabad från Nordic.

Extra tåligt skal
PermaShell™ är Nordic Hot Tubs eget unika extra 
tåliga skal. Materialet är HD-polyeten som har mycket 
goda egenskaper mot åldring, slag och kemisk resis-
tens.

Anledningen till att inte fler tillverkare arbetar med 
den här tekniken är att formarna kostar så mycket 
mer än de som används traditionellt. Resultatet blir 
ett extra tåligt material med hela 10 års garanti. 
Utöver tåligheten så uppskattar många känslan i 
materialet som upplevs lite varmare och behagligare 
att luta sig mot.

Isolerande, tåliga och underhållsfria material
Spabaden från Nordic Hot Tub är isolerade med 
polyuretanskum runt skalet och en 7,5 cm tjock 

isoleringsmatta innanför kabinetten. Ett kraftigt  
och låsbart termolock ingår alltid, som tillsammans 
med den fina isoleringen ger låg elförbrukning. 
Använder du spabadet 2 gånger i veckan drar 
exempelvis modellen Impulse DP ca 2210 kWh per 
år, vid konstant temperatur på +38°C och en medel-
temperatur ute på +7°C. Läs mer om energitest på 
sidan 22. 

Alla modeller är dessutom utrustade med en 
frostvakt som startar pumparna vid frysrisk. Alla 
funktioner styrs av en lättanvänd digital kontroll 
med display som även visar temperaturen. Inbyggd 
LED-belysning ingår i alla bad där du kan välja färg 
eller färgspel med en enkel knapptryckning på 
kontrollpanelen. Som tillval finns Mood Light och 
Northern Light med extra LED lampor i och utanför 
badet. 

Alltid redo
Vik undan termolocket och glid ner i det 38-gradiga 
vattnet. Med inbyggd ozonrening sker en ständig 
desinficering automatiskt och det räcker med en liten 
dos SpaKlor eller SpaBrom med jämna mellanrum för 
att hålla vattnet rent och fräscht. 

Välgörande massage
Alla bad fån Nordic har massagejets med rostfri 
design. De allra flesta kan du ställa flödet och 
styrkan på. I kombination med separat luft-
reglage så kan du anpassa massagen helt efter 
dina önskemål. Med den uppskattade Turbojet 
får du en unik totalmassage som är ett signum 
för Nordic.

NORDIC HOT TUBS
Sveriges mest sålda spabad

Hantverkstradition  
Genom en stolt hantverkstradition har 
Nordic Hot Tubs blivit välkänt för sina 
välbyggda och driftsäkra spabad.

Reglage för luftinblandning
Luftreglage för att styra hårdhet i massagen. 
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Retreat

Storlek:  178 x 203 x 86 cm* 
Vikt:  179 kg tom, 1 126 kg fylld 
Volym:  946 liter

Antal personer: 5

Jetmunstycken:  28 st 
Jetpump:   2 hk pump 
  med 2 hastigheter  

Stella Premium

Storlek:  159 x 213 x 87 cm* 
Vikt:  189 kg tom, 1 099 kg fylld 
Volym:  910 liter 

Antal personer: 3

Jetmunstycken:  23 st 
Jetpump:   2 hk pump 
  med 2 hastigheter

Jubilée SE

Encore SE

Storlek:             213 x 213 x 89 cm* 
Vikt:                   215 kg tom, 1 456 kg fylld 
Volym:               1 231 liter

Antal personer: 7

Jetmunstycken:  38 st 
Jetpump:   3 hk pump med 
  2 hastigheter 

Storlek:              213 x 213 x 89 cm*  
Vikt:                    215 kg tom, 1 464 kg fylld 
Volym:                1 249 liter

Antal personer: 6

Jetmunstycken:  40 st 
Jetpump:   3 hk pump med  
  2 hastigheter 

Modeller

Det perfekta badet för den som vill ha ett pålitligt bad med öppen design och  
plats för flera badande. Jubilée har ett barnsäte/avsvalkningssäte som även fungerar 
som insteg. Tre extra sköna sittplatser med olika djup och jetmunstycken. 

Vår storsäljare Encore SE är utrustad med en extra kraftig jetpump och 40 st 
jetmunstycken i rostfri design, där du med hjälp av en stor TurboJet kan bestämma 
kraften på din massage. Badet är utrustat med ett skönt liggsäte och sex generösa 
sittplatser.

Retreat är en liten juvel. Med kompakta mått och god komfort är den perfekt för paret 
eller familjen. Med två extra sköna Kaptensäten får du suverän komfort och massage 
inklusive fotmassage. På motsatta sidan finns ett öppet säte med plats för två vuxna 
eller tre barn. Retreat är byggd med den gedigna kvalité som kännetecknar produkter 
från Nordic Hot Tubs.

Rymmer 3 personer och har en layout med två massagesäten och ett liggsäte. Stella 
Premium har Northern Light som standard med extra LED lampor vid drickahållare, 
belyst vattenfall och utvändig LED belysning.

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

ÖVRIG UTRUSTNING

System: 
Digital kontroll, 
automatiskt reningssystem, 
2,4 m2 filteryta, cd-ozon,  
3 kW värmare.

Belysning:  LED-lampa ingår 
Elanslutning:  230V 2 x 16A. 
Termolock:  Låsbart, 10 cm tjockt, sluttande
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Impulse DP

Storlek:  200 cm diameter, 
 90 cm hög* 
Vikt:  130 kg tom, 1 190 kg fylld 
Volym:  1 060 liter

Antal personer:  5

Jetmunstycken: 13 st varav en stor fotjet 
Jetpump:  2 hk med 2 hastigheter

Crown II

Storlek:  200 cm diameter, 
 90 cm hög* 
Vikt:  155 kg tom, 1 215 kg fylld 
Volym:  1 060 liter

Antal personer: 5

Jetmunstycken: 21 st varav en stor fotjet 
Jetpump:  2 hk med 2 hastigheter

Warrior XL

Storlek:  213 cm diameter, 
 102 cm hög* 
Vikt:  175 kg tom, 1 425 kg fylld 
Volym:  1 231 liter 
 
Antal personer: 6

Jetmunstycken: 21 st varav 2 stora fotjets 
Jetpump:  2 hk med 2 hastigheter

Comfort XL

Storlek:  213 cm diameter, 
 90 cm hög* 
Vikt:  175 kg tom, 1 216 kg fylld 
Volym:  1 041 liter

Antal personer: 6

Jetmunstycken: 14 st varav två stora fotjet 
Jetpump:  2 hk med 2 hastigheter

Warrior XL är en rymlig och djup modell med flera olika sitthöjder. 21 rejäla 
jetmunstycken som kan styras steglöst i både styrka och hårdhet och ge en 
skön massage. Stor fotutrymme med skön massage för trötta fötter. Ett bra 
utformat insteg som även fungerar som avsvalkningssäte och barnsäte.

Mycket populär modell med det mesta du kan önska dig. Massage genom 21 rejäla  
munstycken som kan styras steglöst i styrka och hårdhet (vattenflödet och luft-
inblandningen). Skön fotmassage och ett bra utformat insteg som även fungerar  
som avsvalkningssäte och barnsäte.

Impulse DP är Sveriges mest sålda spabad. Ett komplett spabad som rymmer hela 
familjen. Spabadet har massage genom 13 munstycken som kan styras steglöst 
i hårdhet (via luftinblandning). Ett bra utformat insteg som även fungerar som 
avsvalkningssäte och barnsäte. Impulse DP har allt som behövs för att kunna njuta 
närsomhelst, året runt.

Comfort XL är ett extra rymligt bad i rund form. Här finns gott om utrymme för hela 
familjen och goda vänner. Tre olika sitthöjder gör att alla kan hitta sin favoritplats, 
komforten i detta bad är ett faktum. Skön massage genom flera stora individuellt 
justerbara jetmunstycken inklusive Nordics berömda TurboJet med inbyggd 
flödesväljare. 

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

ÖVRIG UTRUSTNING

System: 
Digital kontroll, 
automatiskt reningssystem, 
2,4 m2 filteryta, cd-ozon,  
3 kW värmare.

Belysning:  LED-lampa ingår 
Elanslutning:  230V 2 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. 

ÖVRIG UTRUSTNING

System: 
Digital kontroll, 
automatiskt reningssystem, 
2,4 m2 filteryta, cd-ozon,  
3 kW värmare.

Belysning:  LED-lampa ingår 
Elanslutning:  230V 2 x 16A. 
Termolock:  Låsbart, 10 cm tjockt, sluttande
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SPAWEEKEND  
ÅRET RUNT

 

Ahhh… Luta dig tillbaka i ett skönt spabad och  
känn hur hela din kropp och själ åker på semester!  

Att bada utomhus, sommar som vinter, under stjärnklar 
himmel är otroligt avkopplande. Som en av Sveriges 
största leverantörer av spabad erbjuder vi ett brett

sortiment med modeller i alla prisklasser.  
Välkommen!
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Materialval

Tillval

MOOD LIGHT 

PANELER FÖR RUNDA BAD

SKAL

Starlight Black

PermaWood BlackPermaWood  
Charcoal Gray

PermaWood TeakPermaWood 
Mahogany

GreystoneWhite

PANELER FÖR FYRKANTIGA BAD

PermaWood BlackPermaWood  
Gray

PermaWood 
Mahogany

PermaWood™ extra tålig och underhållsfri 
kompositpanel med 10-års garanti. Red Western 
Cedar träpanel är naturligt vacker men kräver 
årligt underhåll.

Träpanel Red  
Western Cedar

PermaShell™ är Nordics eget unika skalmaterial. 
Extremt tåligt, tillverkat i vacumformad HD PE 
polyetenplast. Vi lämnar 10 års garanti på materialet.
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*OBS! Vid måttanpassad inbyggnad krävs exakt mätning av spabadet. Mått och specifikationer kan ändras utan särskilt meddelande.

ÖVRIG UTRUSTNING

System: 
Digital kontroll, 
automatiskt reningssystem, 
2,4 m2 filteryta, cd-ozon,  
3 kW värmare.

Belysning:  LED-lampa ingår 
Elanslutning:  230V 2 x 16A. 
Termolock:  Låsbart, 10 cm tjockt, sluttande

NORTHSTAR  
EN LYSANDE STJÄRNA

MATERIALVAL

PermaShell 
Greystone 
Extremt tåligt,  
HDPE-plast.Vi  
lämnar 5 års garanti 
på materialet. 

NorthStar har LED 
lampa som standard. 
Du väljer själv önskad 
färg med en enkel 
knapptryckning

SKAL PANEL 
RUNDA BAD

Relax

Storlek:  202 x 208 x 87 cm* 
Vikt:  201 kg tom, 
 1 565 kg fylld 
Volym:  1 136 liter 
Antal pers: 6 
 

Jetmunstycken: 18 st, separat luftkontroll 
Jetpump:  2 hk pump med  
 2 hastigheter 
Övrigt:  LED-lampa standard. 
Elanslutning:  230V, 2 x 16A 

BELYSNING

Storlek: 200 cm diameter,  
 78 cm hög*  
Vikt:  122 kg tom,  
 1 132 kg fylld 
Volym:  1 007 liter 
Antal pers:  4–5

Jetmunstycken: 12 st justerbara jets 
Jetpump: 2 hk, 2 hastigheter 
Övrigt: LED-lampa standard. 
Elanslutning:  230V, 2 x 16A 

Delite

NorthStar Delite är en modell med plats för 4–5 personer, varav ett insteg som även 
fungerar som avsvalkningssäte eller barnsäte. Badet har 12 rostfria jetmunstycken samt 
luftkontroll vilket gör att du själv kan bestämma hårdheten på massage. En inbyggd  
LED-lampa ger stämningsljus i önskade färg med en enkel knapptryckning.

NorthStar Relax är en modell med plats för 6 personer. Badet har 18 rostfria 
jetmunstycken samt luftkontroll för justering av hårdheten på massagen. En inbyggd 
LED-lampa gör att du själv enkelt kan välja färg på belysningen. Ett komplett bad som 
både är pris- och energieffektivt.

Storlek: 213 cm diameter, 
 102 cm hög  
Vikt:  160 kg tom,  
 1 391 kg fylld 
Volym:  1 231 liter 
Antal pers:  6

Jetmunstycken: Jets Turbojet + ozonjet 
Jetpump: Pump 0,3 -2 hk 2 hast 
Övrigt: LED-lampa standard. 
Elanslutning:  230V, 2 x 16A 

Pure XL

Framtagen för den som vill ha en traditionell badtunna men mer lättskött och med 
full automatik. Pure XL är rymlig med extra baddjup och tre olika sitthöjder samt ett 
avsvalkningssäte/barnsäte. Vi har valt att använde en mer påkostad 2 hastighets pump 
vilket ger möjlighet att få full effekt och få den berömda ”totalmassagen” som sätter  
hela vattenvolymen i rörelse genom Turbojeten.

PermaWood  
Charocoal Gray
PermaWood™ är 
underhållsfri 
kompositplast 
med 5-års garanti.

PANEL 
FYRKANTIGA 
BAD

PANEL

NorthStar är välbyggda spabad till extra bra pris. Genom att skala bort extra finesser har man 
möjliggjort ett mycket konkurrenskraftigt pris. Allt som behövs finns i badet. Inbyggd automatisk 
rening, ozonator, rostfria jetmunstycken, luftkontroll för att  justera hårdheten på massagen samt 
inbyggd LED-lampa så att du själv väljer färg på belysningen. NorthStar tillverkas med samma 
material och kvalité som systermärket Nordic Hot Tubs. Baden är mycket välisolerade och byggda 
helt identiskt med Nordics modeller vilket gör att vi kan hänvisa till samma låga energiförbrukning 
som Nordics motsvarande modeller fått vid tester på SP/RISE. 
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Smartstep
Lådan i trappsteget  
köps separat. Spa Side Step

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.

CoverCaddy
Smart modell som passar både runda och fyrkantiga 
spabad upp till 240 cm bredd och längd. Fälls enkelt 
ihop bakom badet när locket ligger på. Inga skruvar 
krävs utan locklyftaren har en kraftig platta som 
placeras under badet så att det hålls på plats.  
Hydrauliska kolvar gör det lättare att hantera.

Spa locklyftare

Termolock håller värmen

Ett bra termolock är en förutsättning för att 
spabadet ska vara energisnålt. Samtliga spa- 
bad 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 metallpro-
filer. Isolerskivorna ligger inneslutna i ett hermetiskt 

tätt ångskydd för bästa livslängd. Låsbara spännen 
ingår för extra barnsäkerhet.

Välj färg
Normalt levereras bad från Nordic Hot Tubs med 
svarta termolock. 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 orderer-
kännande från återför säljaren.

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 sköt-
seln, allt förpackat i en plastback så att du har 
det du behöver lättillgängligt.

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

Andra tillbehör

Fler locklyftare på  
folkpool.se

Fler tillbehör på  
folkpool.se

CoverMate Easy, vår mest sålda locklyftare.

Cover Caddy, passar både runda och fyrkantiga bad.

Det kraftiga, isolerande termolocket skyddar effektivt mot värmeförluster. 
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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 auktorise-
rade 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. 

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
Nordic Hot Tubs 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 garanti-
registreras hos oss. Dessutom ingår både allriskför-
säkring och självriskreducering. Det, tillsammans med 
vår långa erfarenhet, våra kvalitetsprodukter och 
kunniga återför säljare, gör Folkpool till ett tryggt val.

FOLKPOOL  
GARANTERAR TRYGG 

BADGLÄDJE

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 * 

*Gäller ej NorthStar

Allriskförsäkring 
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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, massagemunstyck-
en 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 jordfelsbrytare. Ingen fast installation av 
vatten krävs utan vatten fyller man med trädgårds-
slangen. 

Underlag
Rent praktiskt krävs att badet ska placeras på en 
plan, hårdgjord yta som klarar badets belastning, van-
ligen 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 mark- 
isolering 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 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 eller SpaBrom efter varje  
bad och låt locket vara av minst 15 minuter efter 
doseringen. Kontrollera pH-värdet med jämna mel-
lanrum. 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.

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 på-
verkar. 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 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 fyra olika Nordic Hot Tubs modeler.

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

Impulse DP

Totalt 2 210 kWh/år, 
184,15 kWh/mån

Encore SE

Totalt 2 662,4 kWh / år
221 kWh/månad

TESTAT  
PÅ SVERIGES  

TEKNISKA  
FORSKNINGS- 

INSTITUT

Northstar Relax 
 
Totalt 2 774 kWh/år, 
231,6 kWh/mån

Northstar Pure XL 
 
Totalt 2 521,2 kWh/år, 
210 kWh/mån



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.

För aktuella  
öppettider se  
folkpool.se/ 

aterforsaljare 

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 
erik@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 
folkpool.v@telia.com

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 08-15 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

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 
info@folkpoolaland.se


