
FOLKPOOL 2020-SOMMAR |  1

Vid poolkanten 
Eldkorgar & belysning

Aqua Yoga
Bröllopsbilden
i poolen

Reportage
Larzon-Rickmo 
bygger pool

Sommar - 2020 nr 3

Pool
Standard 3x6 m

från 78 690:-
Ord. pris 87 865:-

Läs mer på www.folkpool.se

Reportage 
Svensk simidrott



2 |  FOLKPOOL 2020-SOMMAR

Kärlek till vatten
Den blomstertid nu kommer trots att allt inte är som vanligt. Semester på 
hemmaplan i olika utsträckning är mer eller mindre ett faktum denna sommar. 
Vi på Folkpool älskar hemester, nära till pool eller spabad, i vårt egna badpara-
dis på tomten. Är du inte lycklig pool- eller spabadsägare än är det hög tid nu! 

Sommarnumret du har framför dig 
andas badglädje och kärlek till vatten 
från första till sista sidan. Herr och fru 
Sandberg illustrerar detta väl på 
sidan 7 med sin bröllopsbild under 
vatten. Även i detta nummer följer 
vi yogautövaren Maria Cerboni som 
visar Aqua-yoga övningar att utföra 
hemma. Vattnet ger oss rätt förutsätt-
ningar att kunna uppleva yoga  på ett 
mjukt sätt, där viktlösheten hjälper till 
att få muskler och sinne att slappna 
av.

Vi på Folkpool har sedan drygt ett år 
tillbaka ett samarbete med Svensk 
simidrott. Därför passade vi på att 
prata lite med delar av det svenska 

simlandslaget och höra hur de på-
verkas av rådande läge i världen just 
nu. Träningarna rullar på nästan  som 
vanligt medan kommande tävlingar är 
inställda. Läs hela reportaget på sidan 
14-15. 

Har du inte blivit tillräckligt badsugen 
av att läsa den här sommartidningen 
ska du gå in på folkpool.se. I vår pool-
byggare har du möjlighet att visuellt 
bygga din egen pool. Du väljer med 
enkelhet färg på liner, om du öns-
kar en trappa eller stege samt övrig 
utrustning och tillbehör. 
Din pooldröm startar hos oss.

Ta hand om varandra i sommar!

Folkpool har sedan 2018 ett samarbete med Solvatten, nu har vi fått en uppdatering 
från Solvattens projekt med UNHCR i Uganda. 
”Från början har vårt fokus legat på att nå människor i norra Uganda, men efter diskussioner med UNHCR har det fram- 
kommit att behovet också är väldigt stort i Uganda som främst tar emot flyktingar från konfliktdrabbade områden i Kongo. 
Därför kommer en andel av de Solvattenbehållare som skickas, gå till “Nakivale Settlement”. Idag bor 125 000 människor i läg-
ret, och de kommande 2 åren beräknas de ta emot minst 50 000 till. Ugandas flyktingmottagande är uppbyggt så att familjer 
blir tilldelade en begränsad landyta där de får bygga sitt eget hus, ofta av lera, och odla grödor för att själva försörja sin familj. 
Ofta leder detta till konflikt och spänning mellan flyktingfamiljer och lokalbefolkningen. Framförallt vad gäller naturresurser 
som vatten och bränsle.

Tillgängligheten och kvalitén på vattnet i Nakivale skiljer stort mellan olika områden. För att se till att bidraget gör så stor 
nytta som möjligt kommer Solvatten och UNHCR fokusera på att nå de familjer som bor långt ifrån de bättre brunnarna, som 
istället hämtar vatten i öppna källor och grunda brunnar med hög risk för kontaminering. Vi kommer också fokusera på att nå 
de mest utsatta hushållen med barn under fem års ålder, och de med kroniska sjukdomstillstånd som behöver särskilt stöd.

Vi försöker alltid uppmuntra människor att koka sitt vatten för att minska risken att bli sjuk, men eftersom det är en fråga om 
begränsade resurser är det väldigt svårt. Dels eftersom området har för ont om träd för att kunna hugga ner dem för ved, och 
för många familjer är kolet alldeles för dyrt. Istället eldar många med torkade majsplantor och majskolvarna som blir över från 
skörden för att kunna tillaga sin mat, vilket gör det svårt att också prioritera kokning av familjens dricksvatten. Diarrésjukdomar 
och hudinfektioner är därför bland de fem främsta anledningarna till att människor söker behandling på Nakivales hälso-
kliniker” -  Juliet, UNHCR’s Associate Wash Officer. 

För att stoppa spridningen av Covid-19 är tillgången till rent och varmt vatten en nödvändighet. Solvatten kommer göra situa-
tionen bättre för några av de mest utsatta familjerna.
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För information om alla våra produkter. Läs mer på folkpool.se eller hämta våra kataloger i din närmaste butik.

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.

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 kundcenter@folkpool.se eller kontakta någon av våra butiker. 
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TRÄDGÅRDPoolinspiration

Pool
Standard 3x6 m*

från 78 690:-
Ord. pris 87 865:-

Läs mer på www.folkpool.se

Poolen, vårt smycke i trädgården!
Drömmen om en pool hade funnits hos oss länge och när 
vi 2010 skulle bygga ut vårt hus slog vi till när det ändå 
skulle grävas rejält för utbyggnaden. 

För oss var det viktigt att poolen blev ett vackert blickfång 
inifrån huset så placeringen intill huset var given. Här har vi 
sol hela dagen och vi kan också se poolen från både vardags-
rummet och köket. Det är så fint att blicka ut över en belyst 
pool från middagsbordet kvällstid.

Vi valde Folkpool Classic 4 x 8 meter som vi sänkte ner i 
marken. Poolen skulle vara tillräckligt stor för att kunna simma 
och leka i sedan var det viktigt att proportionerna skulle stäm-
ma bra med huset. Vi tycker att vi lyckats riktigt bra.

För att skapa lite medelhavskänsla föll valet på en liner med 
blått mosaikmönster. Vi bestämde oss ganska snart även för 
att välja en hörntrappa istället för en stege eftersom vi upp- 
levde den mer estetiskt tilltalande. Hörntrappan är verkligen 
underbar, en härlig sittplats att solbada vid eller läsa en god 
bok. Att det sedan är lätt för alla åldrar att ta sig i och ur 
poolen via trappan är ett riktigt plus.

Som trädgårdsdesigner har jag försökt knyta ihop poolen 
med trädgården. Jag ville att det skulle vara en fin balans 
mellan huset, pooldäcket och trädgårdens växter. Vi har 
naturliga nivåskillnader i vår trädgård som ramas in av stora 

rabatter med naturstenar och stöd av mursten. Perenner 
och rosor varvas i mjuka pastellfärger som harmoniserar 
fint med vårt 20-tals hus. Stora lövfällande träd och buskar 
hittar man längre upp i trädgården vilket är bra då de inte 
skräpar ner poolområdet. Runt poolen lät vi bygga ett stort 
trädäck. Att skapa en hård yta runt poolen är praktiskt då 
man slipper gräs och grus som smutsar ner. 

Eftersom trädäcket är stort får man också tänka stort när 
man inreder. Vi lät tillverka ett långt matbord med bänkar 
där vi kan samla våra vänner runt en bit mat. Vi satsade på 
träd och perenner i stora krukor som lätt kan flyttas runt 
om man vill ändra uttryck runt poolen. Det finns många 
små träd som trivs bra i kruka, hos oss har vi både Alpvi-
de, Dvärgsyren och Olivträd. En skön sittgrupp och några 
solsängar fick vi också plats med. Näst på tur att byggas står 
en pergola som ska få skapa ett rum på trädäcket, 
det kommer bli fint. 

Vi är verkligen jättenöjda med vår pool från Folkpool, med 
tre barn blir det många härliga bad från maj till slutet av 
september. Det är runt poolen vi samlas och umgås under 
sommarens varma dagar, poolen har blivit vårt smycke i 
trädgården.

Kristina och Urban Lindström 

Instagram
kikongo_gardendesign

*Poolen på bilden motsvarar inte poolen i prisexemplet.
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1. Välj poolstomme, storlek
och poolpaket

I första läget bestämmer du 
vilken poolstomme du önskar. 
Mer information om respektive 
stomme hittar du under fliken 
pool på folkpool.se. Välj sedan 
vilken storlek som passar bäst och 
därefter vilken utrustningsnivå på 
poolpaketet.

2. Liner och trappa eller stege

Både val av trappa och färg på liner 
påverkar poolens utseende i stort. 
Skulle din trädgård vara designad 
med mycket sten i grå toner, kan 
du enkelt få poolen att smälta ihop 
med omgivningen genom att välja 
en liner inom samma färgskala. På 
samma sätt kan du få din pool att 
verkligen sticka ut med sin medel-
havsblå liner mot det gröna gräset. 

3. Sarg
Du kan välja mellan poolsarg i trä, 
betongsten och granit. Även val av 
sarg påverkar utseendet på pool 
och poolmiljö.
 
4. Poolbelysning

Under rubriken poolutrsutning har 
du möjlighet att välja till extra be-
lysning. Växla till kvällsvy för att se 
hur trivsamt poolen lyser i mörkret.

Trappa eller stege

Sarg

Belysning

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

faktiskt starta ditt poolprojekt har du, i vår poolbyggare, chansen att bygga din pool visuellt.

 5. Poolutrustning

Reningsverk, poolvärme, poolvård, 
vattenbehandling och överdrag 
kan du också välja i ditt pool- 
byggarprojekt. Dessa produkter 
visualiseras inte som någon 
skillnad i bilden men förändrar 
totalkostnaden längst ner till höger.

Prisuppskattning

Under hela tiden du jobbar i pool-
byggaren ser du totalkostnaden 
samt hur den ökar och minskar 
beroende på vilka produkter du 
klickar i. Från början är grund- 
paketet redan inräknat men kan 
komma att förändra summan 
beroende på vad du väljer att lägga 
som tillval. Oavsett vad du får fram 
för pris i poolbyggaren kan du 
självklart prata med din Folkpool-
butik för att göra förändringar som 
passar er.

Skriv ut och spara

När du är klar med ditt bygge har 
du möjlighet att visa översikt som 
du sedan kan skriva ut eller spara 
ner som pdf. Denna kan du ta med 
eller skicka till någon av våra 
butiker som underlag för offert.

Liner

Starta ditt poolprojekt i vår poolbyggare på folkpool.se
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SJÄLVBYGGARENPoolbygge

Enkelt montage, perfekt 
för självbyggaren 
Folkpool Garden är en smidig och lättbyggd 
pool som tack vare sin starka konstruktion 
kan placeras både i och ovan mark. Poolen 
levereras i färdiga väggsektioner med smarta 
hörnbeslag, vilket gör den lätt att montera. 
Installerar du poolen ovan mark slipper du 
genomföra större grävarbeten och det sparar 
både pengar och tid. För Folkpool Garden 
räcker det att gräva ur 10-20 cm jord och 
sedan lägga på ett bärlager innan du börjar 
montera poolstommen. Du behöver alltså inte 
ens gjuta en bottenplatta.

Vad är lättast att göra själv och finns det 
något särskilt som man bör ta hjälp med? 

Som hemmabyggare kan du antingen göra 

allt själv eller välja delmontage, alltså dela 
upp bygget och göra vissa saker själv och ta 
hjälp med resten. Det vanligaste är att bygga 
trästommen själv och sen ta hjälp med liner, 
reningsverk och kopplingar. Alternativt bygger 
du allt själv och tar hjälp med efterkontrollen. 
Våra återförsäljare hjälper till att ta fram bra 
instruktioner med ritning steg för steg. Är du 
osäker på markarbetet, är det bäst att ta hjälp 
av en kunnig entreprenör. 

*Prisexemplet avser Gardenpool Ø 3,90 m 

i standardutförande. Sarg + frakt tillkommer. 

Läs mer på folkpool.se

Gardenpool*

Ø 3,90 m

72 690:-
 Ord. pris: 87 265:-

3,6x5,1 m

3,6x5,1 m

3x6 m

3x7,5 m

3x4,5 m

Ø 3,90 m

Ø 4,85 m

Fördelar med Gardenpoolen 

• Mycket lättplacerad

• Låga installations- och driftskostnader 

• Enkel att montera

• Lång livslängd, 20 års garanti på stommen
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KÄRLEKPool

Man kan säga att jag alltid haft en crush på känslan att 
simma under vatten. Och ett stort intresse att foto-
grafera. Jag har sedan jag var liten älskat att bada i 
poolen, befann mig självklart mer under vattenytan än 
över. Jag och mina vänner simmade som sjöjungfrur, 
sjöng sånger under vattnet, gjorde kullerbyttor, hade 
dyktävling från kanten och räknade hur många läng-
der vi orkade simma utan att komma upp - om och 
om och om igen.

Första digitalkameran jag köpte, när jag var tonåring, 
var en kamera som kunde fota under vattnet och den 
användes flitigt under somrarna och på semestrar i flera 
år framöver. Hur idéen med bröllopsfoto under vattnet 
blev verklighet minns jag inte riktigt - det var nog flera 
faktorer som spelade in. Dels såg jag en fantastisk tavla i 
lobbyn på hotell Lydmar i Stockholm; ett gigantiskt foto-
grafi av en kvinna i nattlinne som befann sig i en våning 
med högt i tak, gamla möbler och kristallkronor. Hon 
flöt runt i sitt vardagsrum. Jag älskade känslan i bilden! 
När jag sedan satt och letade efter bröllopsfotograf, 
hittade jag en som dessutom höll på med undervattens-
fotografering, vi bokade inte henne men timingen var 
perfekt.

Kärlek till vatten Precis som att man erbjöd undervattensfotografering 
på sista tillfället av babysimmet med vår son, detta var 
våren innan bröllopet.

”självklart ett bröllopsfoto under 
vattnet”

Det var helt enkelt som att bitarna föll på plats i mitt 
huvud, plötsligt kunde jag inte tänka mig något mer 
självklart än ett bröllopsfoto under vattnet! Enda hindret 
var egentligen att övertala min blivande man att ställa 
upp på att bada med bröllopskläderna på! När inte ens 
han skakade på huvudet åt mig, var det klappat och 
klart!

Klänningen hade gått från vit till svart efter bröllops- 
festen och en sensommarkväll hemma hos syrran 
slängde vi på oss kläderna igen. Min svåger hoppade 
glatt ner i poolen med sin GO PRO, alla småkusiner 
stod i poolhuset och tittade med stora ögon på de 
knasiga vuxna som badade med kläderna på och syr-
rorna fotade från olika vinklar uppifrån, haha det var lika 
bra teamwork som dagarna innan bröllopet skulle gå 
av stapeln! Nu hänger klänningen i garderoben igen - 
nästan lika vit som på bröllopsdagen. 
 
Rebecka Sandberg

Herr och fru Sandberg
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AQUA YOGA 
med Maria Cerboni
Aqua Yoga är ett fantastiskt sätt att uppleva de många fördelarna 
som finns med yoga. Känslan av viktlöshet i vattnet hjälper kroppen 
att lättare släppa spänningar och stress, samt att komma i kontakt 
med kroppen på ett mjukt sätt. 
 
Erfarna yogautövare upptäcker att de kan röra kroppen på en helt 
ny nivå i vattnet genom att utforska både nya och invanda positioner 
och rörelser. Nya utövare får en mjuk, sinnlig och prestigelös upp- 
levelse vid sitt första tillfälle med yoga.
 
 
YOGA I VATTNET,  AQUA YOGA:

•  Viktlösheten i vattnet hjälper musklerna och sinnet att slappna av.

•  Skonsamt för lederna. Särskilt för knän, höfter och anklar.

•  En jämn kompression och omslutning av vatten ökar kropps-
    medvetenheten.

•  Stärker bäckenbotten och de djupt liggande magmusklerna.

•  Alla kan delta oavsett tidigare erfarenheter av yoga eller träning.

Flytande Meditation

Använd dig av någon flytprodukt och placera den 
under huvud och ben. Våga släppa kontrollen och 
lita på att din kropp kan flyta. Ju mer du spänner 
dig, desto svårare blir det att flyta. Fokusera på det 
djupa långa andetaget som rör sig hela vägen ner 
i lungorna. Tänk att din mage ska slappna av. Varje 
gång du andas in fylls dina lungor med luft, och 
din mage samt bröstkorg expanderar och lyfter sig 
upp mot himlen. Försök att sänka ditt andetag och 
komma ner till så få andetag per minut som möjligt 
med fullständig avslappning i kroppen. Flyt och 
släpp kontrollen.

Board yoga-övningar
Yoga i vatten, hur går det till? Som om det inte vore nog svårt 
att utföra balansövningar på fast mark utmanar Yoga-instruktören 
Maria Cerboni sig själv lite extra. Med hjälp av en fastspänd 
SUP-bräda genomför hon med enkelhet sina övningar på det 
ostadiga vattnet. 

Nyfiken på att testa? 

På folkpool.se hittar du Marias övningar.
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Barnets position - Vänd mage mot poolkanten och placera 
armarna som stöd (hängandes) mot kanten. Vinkla därefter ut 
knän mot sidorna och böj underbenet cirka 90 grader. Detta är 
en skön övning som öppnar upp höften.

Trädets position - Lyft upp ena foten och placera den på insi-
dan av smalbenet eller låret, med knäet utåt sidan. Låt axlarna 
vara avslappnade och finn din balans med armarna mjukt flytan-
de ut åt sidan.

Triangel - Kliv isär med två raka ben. Vinkla ena foten framåt med 
den andra vriden ca 90 grader åt sidan. Gå mjukt ner med rak 
arm mot det främre benet (foten som är riktad med tårna 
framåt). Tänk som att du ska skapa en triangel.

Dansare - Sträck en arm framåt i vattnet, lyft motsatt ben bakåt, 
och möt upp med handen runt din fot. När handen når din fot 
kan du sakta föra benet högre upp bakåt. Tänk på att öppna 
bröstet framåt och skapa en mjuk dansare i vattnet.

Stående twist - Ta hjälp av poolkanten. Sträck ut ett ben framåt 
mot poolkanten och ta tag med motsatt hand mot kanten. Om 
du inte når kanten kan du böja på knät. Vrid därefter kroppen 
försiktig åt sidan och sträck ena armen bakåt (här skapas en 
twist i ryggraden).

Svävande twist - Vänd ryggen mot poolkanten och ta hjälp av 
armarna för att hålla ryggen mot kanten. Lyft upp knäna mot 
magen och vrid dem sedan åt ena hållet och skapa en twist i 
ryggraden. Gör detta på båda sidor.

Fler övningar hittar du på folkpool.se

AQUA YOGAPoolträning
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POOLMILJÖPoolkanten

Bonfeu BonVes
En eldkorg i snygg design med multipla funktioner. Med möjlig-
het för grillning, stek/bakhäll. Perforerad plåt runt om vilket avger 
mycket värme och ger ett effektfullt sken som stärker atmosfären.

Två storlekar i två färger. Svart och rost.
BonVes 45: 99 cm hög x ø45 cm
BonVes 34: 83 cm hög x ø34 cm

Grillgaller och kolhylla ingår.
Tillbehör stekhäll/bakplanka.

• BonVes kan användas som eldkorg, du tar bort den inre
   plattan från korgen och har hela korgen till ditt förfogande.
   Den lösa inre plattan nyttjas när BonVes ska användas som
   grill, stek/bakhäll.

• BonVes är mycket användarvänlig och har en perfekt
   arbetshöjd för grillning.

• BonVes avger mycket värme på grund av den öppna
   ytterväggen. En trevlig värmekälla en kall kväll. Dessutom är
   eldeffekten mycket unik och stärker atmosfären.

• Brinnande trä kan inte falla ut ur korgen och benen är så
   långa att det inte blir varmt undertill, vilket skyddar underlaget.

5200490 Eldkorg BonVes 45 svart   2 895:-

5200491 Eldkorg BonVes 45 rost   2 895:-

5200492 Eldkorg BonVes 34 svart   1 995:-

5200493 Eldkorg BonVes 34 rost  1 995:-

5200494 Stekplatta eldkorg BonVes 45           1 249:-

5200495 Stekplatta eldkorg BonVes 34           1 095:-

Med sin smarta design är CUBE en snygg utomhusprodukt med 
flera funktioner i ett, detta skapar en trevlig atmosfär runt poolen, 
på uteplatsen och i trädgården.

Är elden fortfarande aktiv när man är klar för kvällen vänder man 
CUBE upp och ned för att kväva elden och undvika att eldgnistor 
och aska blåser runt. Tack vare gravitationen hålls eldskålen alltid 
upprätt. När elden slocknat och CUBE svalnat kan den användas 
som avlastningsbord och pall. Finns i svart och rostutförande. 
Tillbehör som grillplanka, galler, träskiva och överdrag säljs separat.

Pris Eldkorg Cube från: 3 199:-

Eldkorg, grill, pall & avlastningsbord
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POOLMILJÖPoolkanten

Stämningsbelysning 
med Synergy
Synergy är en serie LED lampor med inbyggd 
högtalare och kylförvaring. Bluetooth-enheten 
synkroniserar du enkelt med din smartphone 
för att spela musik. Finns i flera olika storlekar. 
 
Pris från: 1 299:-

Moodlight - Effektfull trådlös stämningsbelysning 
för hem, trädgård, pool & spa
Lys upp en vacker vattenspegel. Alla Moodlight är vattentåliga och lämpar sig för pool- och spamiljöer. Moodlight 
Klot är därtill dränksäkra och flyter runt vackert och färgar vattenspegeln i regnbågens alla färger. Smart trådlös, 
bärbar belysning med fjärrkontroll. Lyser upp till 15 timmar på en laddning. Finns i flera olika storlekar. 

Kampanjpris från: 549:-  (Ord. pris från 799:-)  Gäller t o m 2020-08-23

Mooni - Bärbara lampor 
med inbyggd bluetooth-
högtalare 
Snygga bärbara lampor med flera funktioner. LED i 9 olika 
färger med 4 lägen. Bluetooth-högtalare med bra ljud som 
styrs med fjärrkontroll. Lampan har snygga trädetaljer, är 
vattentålig och passar för både inne- och utemiljö. En cool 
funktion är även deras patenterade trådlösa laddningsplatta 
med korklock som finns som tillbehör. Finns i flera olika 
modeller och storlekar.

Kampanjpris från: 899:-  (Ord. pris från 999:-) 

Gäller t o m 2020-08-23
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REPORTAGE DEL IIPoolbygge

Familjen Larzon-Rickmo 
bygger pool
Poolen hos familjen Larzon-Rickmo är äntligen klar. Första 
doppet är redan avklarat och barnen badar för glatta livet trots 
att det ännu är tidigt på badsäsongen. Idéerna med det nya 
poolområdet är många och bara fantasin sätter gränser. Nu 
väntar en härlig badsommar för familjen med umgänge och  
glädje runt poolen.

Läs gärna första delen i vårt reportage i förra numret 
av Folkpools kundtidning eller på folkpool.se

”Vi ville
skapa en

hemmaoas”
Vilken är den främsta anledningen till att ni byggde pool?
Vi ville skapa en hemmaoas!

Hur tänkte ni kring poolmiljön? 
Vi ville skapa en privat atmosfär. Att ha stora ytor att kunna utveckla vår oas vidare på genom åren med alltifrån bubbelbad, 
bastu, uterum, utekök... Visioner finns i massor, sen får vi se hur vi väljer och vad vi har för möjligheter att utveckla med tiden. 
Vi har cirka 170 kvadratmeter altan inklusive poolytan att lattja med. 

Vad var viktigt?
Att inte bygga in oss i begränsningar utan att ha ytor att vidareutveckla med tiden. Pooltaket och den inbyggda trappan 
kändes prioriterade för oss.

Blev det som ni tänkte er?
Absolut, hittills är känslan över förväntan trots att vi inte är klara med hela poolmiljön och sommaren inte infunnit sig ännu.

Vad ser ni mest fram emot första sommaren som poolägare?
Härliga bad och en massa umgänge vid poolen samt möjlighet till aktivitet och träning både i och omkring poolen.
 
Vad återstår att göra?
Kortsiktigt är att bli klara med miljön runt poolen. Vi ska få upp belysning, montera poolduschen samt arrangera med växter 
och dekorativa saker. Vi vill få till en myshörna i form av en pergola med segelduk.

På sikt ska vi bygga ihop altanen med framsidan. I övrigt får vi känna in livet runt poolen i sommar och vad vi vill utveckla 
vidare i vår oas.
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POOLTAKPoolen

Pooltak Galant Platinum
Vårt mest populära pooltak med skenor och profiler i natureloxerad 

aluminium och klart glas i polykarbonat. Stommen är tillverkad i tålig 

anodiserad aluminium och skenor utformade för att vara behagligare 

att gå på. 

Pooltak Galant Black Edition 
En exklusiv variant av Galant tak med svarteloxerade aluminiumprofiler 

och transparant klart glas i tålig polykarbonat.

Pooltak Victory - NYHET!
Ett elegant pooltak i lågt utförande. Taket har en stor skjutdörr vid högsta 

sektionen som enkelt skjuts undan vid bad eller så skjuts hela taket undan 

när du vill bada under bar himmel.  Gavlarna är försedda med en släplist 

som förhindrar skräp från att blåsa ner i poolen och tillåter taket att löpa 

fritt över poolens sarg. Levereras med förmonterade sektioner, vilket 

underlättar installationen.

Pooltak Champion - NYHET!
Ett diskret tak i lågt utförande. Takets kraftiga aluminiumprofiler är 

lackerade i antracitgrått. Gavlarna på Champion är försedda med en 

släplist som tillåter taket att löpa fritt över poolens sarg. Vid bad skjuts 

hela taket enkelt undan. Levereras med förmonterade sektioner, vilket 

underlättar installationen.

ENERGI- 
SMART

Förläng badsäsongen med ett pooltak
Genom att investera i ett pooltak förlänger du poolsäsongen med flera månader. Fler fördelar är att poolen skyddas från 
löv och du sparar energi. Pooltak består av skjutbara sektioner som löper i skenor. När det är kallt och regnigt badar du 
under taket och när solen tittar fram så skjuts hela taket enkelt bort och du badar under blå himmel.

Volleybollnät  Paketet innehåller aluminiumstolpar, trallfästen, nät 3,5 m och en boll. 
Kan användas till en poolbredd max 5 m. 

Kampanjpris från: 1 095:-  (Ord. pris från 1 390:-)  Gäller t o m 2020-08-23

Spelregler Vattenvolleyboll är en kul sport i poolen. Nätet fästs över poolens mitt, så 
att poolen delas i två lika stora spelplaner.  Antal spelande kan variera mellan 1-4 spelare på 
vardera sida. Använd en strandboll som är minst 28 cm i diameter. 

I likhet med volleyboll börjar varje spel med en serve, följt av fram och tillbaka returer, tills 
ett lag får en poäng. Det lag som först får 25 poäng, med två poängs marginal, vinner setet. 
Det lag som först tagit tre set har vunnit matchen. Vid 1-1 i set spelas ett tredje set, skiljeset, 
till 15 poäng.
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VÄRMEPoolpump

Värmepumpar,
tråkigt eller intressant?
Om vi frågar produktchefen Thomas Biörck är svaret självklart super-
intressant. Men vad är det som är intressant med värmepumpar egentligen? 

- Med tanke på vad den åstadkommer 
så är det en självklar favorit. Vi har, se-
dan värmepumparna kom in vårt sor-
timent runt 2002, sett en förändring 
på hur man använder poolen. Med 
behagliga badtemperaturer till rimlig 
uppvärmningskostnad används poolen 
under en längre säsong. Vi umgås mer 
i vattnet med familj och vänner, säger 
Thomas.

Vad ska man tänka på när man köper 
poolvärmepump?
Välj en poolvärmepump med inverter- 
styrning. Det innebär att varvtalet på 
kompressor och fläkt kan regleras 
och optimeras för maximal effekt och 
ljudkomfort.

Var noga med att den är testad enligt 
standard EN4511 = Lufttemp 15oC, 
pooltemp 26oC, luftfuktighet 70%.  För 
tillförlitligt resultat ska den vara testad 
på ett oberoende institut.

En lokal återförsäljare är en fördel 
om man eventuellt behöver service i 
framtiden.

Vad betyder A-klassad värmepump?
A-klass betyder att värmepumpen har 
högsta energiklassen enligt testmeto-
derna. 

Är det enkelt att installera en värme-
pump eller behöver man ha tekniskt 
kunnande? 
Det är ganska enkelt. Inga förkun-
skaper krävs. Se till att den har ett 
fundament att stå på. Man drar in 
vatten från reningsverket och därefter 
kopplas elen in. Därefter är det bara 
en knapptryckning bort.

Vad bör man tänka på när man 
placerar värmepumpen?
Det är viktigt att det finns gott om fritt 
utrymme runt om värmepumpen;     
ca 0,7 meter bakom och på sidorna, 
ca 3 meter framtill. Poolvärmepumpar 

ska ej byggas in eftersom tekniken 
bygger på stora luftflöden. 

Låter den mycket så att det kan störa 
grannar?
Tänk på att placera värmepumpen så 
att man minimerar risken för att störa.
De nya inverter-värmepumparna har 
ett så kallat ”silence mood”, där varvtal 
på både fläkt och kompressor redu-
ceras vilket bidrar till en betydligt lägre 
ljudnivå.

Vilken driftkostnad kan man räkna 
med?
Exempel: 4x8 meter täckt pool, bad-
temperatur ca 28 grader. Säsong från 
mitten av maj till mitten av september 
(ca 4 månader). Runt 3 500:-/säsong. 

Måste man ta in värmepumpen på 
vintern?
Värmepumpen kan stå kvar ute. Det är 
viktigt att tömma systemet helt på vat-
ten och ta in by-pass koppling. Lägg 
på vinterhuven.

Hur länge håller en värmepump och 
vilka garantier gäller?
De håller i minst 10 år men normalt 
längre än så. För extra trygghet lämnas 
utökad garanti på kompressorerna i 
5 eller 10 år beroende på modell.

Idag finns det en hel du kan göra 
för att poolen ska bli mer ener-
gieffektiv. Vi har poolvärme- 
pumparna och tekniken som 
hjälper dig som redan har en 
pool, eller dig som som står i 
begrepp att skaffa en, att tänka 
klimatsmart och därmed spara  
energi.

ENERGISMART

Kampanjpris från: 9 990:- 

Ord. pris från: 13 990:- 
Gäller t o m 2020-08-23

Se våra filmer om poolvärmare 
på Youtube.

Sommar- 
kampanj!
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Poolen LEKFULLT

Fyrtorn, 71 cm hög.
Pris: 449:-

Med en automatisk poolstädare får du mer tid över att bada. 
En poolrobot gör också att du sparar vatten och kemi kalier 
eftersom reningsverket inte behöver backspolas lika ofta. Den 
största skillnaden mellan modellerna är om roboten städar 
endast botten eller både botten och väggar.

Robotarna är också anpassade efter olika storlekar på pool då 
de har olika insugnings- och städförmågor. Vi har sammanställt 
olika egenskaper och funktioner så att du enkelt kan hitta den 
poolrobot som passar dig och din pool bäst.

Läs mer om våra olika modeller på folkpool.se 

Kampanjpris från: 3 790:-  (Ord. pris från: 4 890:-) 

Gäller t o m 2020-08-23

Stort urval av poolrobotar

Simglasögon 
Pris: 159:-/st

Fler lekfulla varianter finner du på folkpool.se

Glass i 
stora lass 
Glassiga 
badtermometrar 
i flera olika 
utföranden. 
Smälter inte under 
varma sommardagar. 
21 cm höga.

Pris: 80:-/st 
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Test-strips 
Insta TEST POOL 4

Lätthanterlig teststicka som doppas i 
poolen och läses av mot färgskalan 
på burken. 50 st. Pris: 149:-

ICO mätstation med app
Den mäter och analyserar en gång i timmen och resultat 
med rekommendationer visas i applikation i din mobil, 
pushnotiser skickas om åtgärd behöver göras. Enklare kan 
det inte bli.

Pris: 4 695:-

TruTest vattentestare

En digital vattentestare som gör 
det enkelt att läsa av värdena. 

Kampanjpris: 845:-  

(Ord. pris: 995:-) 

Gäller t o m 2020-08-23

Varför behöver jag ha koll på 
mitt pool- & spabadsvatten?
Vatten ska vara rent och klart för att vara inbjudande att bada i. För att hålla 
ett rent och klart vatten i poolen krävs både mekanisk och kemisk rening. Ett 
bra balanserat vatten är A och O för poolen- och spabadets funktioner. De 
flesta kommunala vatten har goda grundförutsättningar men fyller du från 
egen brunn eller annan källa krävs ofta någon behandling. 
Mer finns att läsa på www.folkpool.se/support

Fotometriskt testinstrument 
för vattenanalys
PoolLab 1.0 är framtagen för både professionella tekniker 
och privata pool- och spabadsägare som vill ha ett extra 
noggrant testinstrument. Snabb och enkel användning 
med direktknappar för mätning, bluetooth 4,0, gratis app 
och iCloud för lagring av data. 

Kampanjpris: 1 749:-  

(Ord. pris: 1 945:-) 

Gäller t o m 2020-08-23

Mäter automatiskt vattenkvaliteten 
i din pool eller spabad. 

I Folkpools butiker finns en teststation för vattenanalys. Här kan du få en snabb och exakt analys av 9 olika parame-
trar. Är du osäker på vattenbalansen och tycker att du inte får ordning på ditt vatten så är detta test perfekt. Inför 
säsongsstarten kan det vara bra att göra en test så att poolen får en bra start.

Flytande 
dryckeshållare
Finns i flera olika färger. Pris: 349:-

Hairwrap
Microfiber. Vit eller grå. Pris: 79:-

Vattentest
i butik 

  149:-
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BAKOM KULISSERNAProduktavd.

Jubileumsmodeller

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

NorthStar Delite 
Ø 200 x 78 cm
Antal personer: 4-5 st  

44 990:-
Alltid prispressad

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

99 990:-
Gäller tom 12/7

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

57 990:-
Gäller tom 12/7 

Prestige
210 x 210 x 94 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 133 800:-

109 990:-
Gäller tom 12/7 

Chairman II
234 x 234 x 90 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 221 700:-

189 990:-
Gäller tom 12/7 

J-365
231 x 214 x 97 cm
Antal personer: 6-7 st  
Ord. pris: 198 300:-

169 990:-
Gäller tom 12/7

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

219 990:-
Gäller tom 12/7

Executive
234 x 279 x 106 cm
Antal personer: 9 st 
Ord. pris: 243 300:-

199 990:-
Gäller tom 12/7

Sommarkampanj 
4 juni - 12 juli
PoolLab® 1.0 fotometriskt testinstrument på köpet vid köp av spabad.
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År 2020 är ett annorlunda år, på många sätt. Inom 
idrottsvärlden innebär det bland annat inställda tävlingar 
och resor men också ett nytt sätt att tänka och motivera 
sig. Vi träffade några av stjärnorna i svenska simlands-
laget under en torsdagsförmiddag på Eriksdalsbadet 
i Stockholm, för att prata om träning i vatten och hur 
deras liv påverkats av Covid-19.

På plats var Ulrika Sandmark, förbundskapten och sport-
chef på svensk simning, som berättade lite kring träning i 
vatten.
- Vi tränar nästan 2 gånger om dagen alla veckans dagar. 
Det bästa med att träna i vatten är att det är skonsamt och 
att man är så viktlös, man väger mellan 1,2 - 6 kg i vatten.

- Eftersom vi i dagsläget inte kan tävla så arbetar vi med 
något som heter ”Sverige simmar” detta är en individuell 
tävling där man rapporterar in sina resultat och hamnar på 
en rankinglista. Första veckorna efter nyheten om Covid-19 

kom och OS ställdes in var allt så definitivt, trotts detta 
lyckades vi hålla motivationen uppe ändå. Just nu lägger vi 
upp långsiktiga mål och blickar framåt. 

Johan Wallberg som är tränare sedan 2016 i Stockholm 
pratar om simning som en sport för alla.
- Simning är en fantastisk motionsform, eftersom alla kan
utföra den oavsett om man är vältränad eller otränad. Jag 
simmar regelbundet och tycker fortfarande det är kul, i 
vattnet får man inte samma träningsvärk, man blir bara trött 
och hungrig skrattar Johan.

På flera platser runt om i världen har simhallarna stängts 
ner och våra kollegor i branschen tillåts inte att träna. Vi har 
vart väldigt förskonade och kunnat fortsätta vår träning. Det 
märks på simmarna som är lugna och trygga och har därför  
inte märkt en så stor motivationsdipp. Det finns såklart 
en nerv och en tjusning i tävling inför öppna läktare som 
många kan sakna. Men nu får vi mer tid till träning inför 
kommande tävlingar berättar Johan.

Träning som vanligt, trots inställt OS

Folkpool AB är sedan mars 2019  

nationell partner till Svensk simidrott.

Johan Wallberg, Ulrika Sandmark och Carl Jenner.

Robin Hansson som simmat 
sedan han var 4-5 år har nu 
siktet inställt på OS 2021.
- Det blev lite kämpigt när OS 
ställdes in men nu får jag mer 
tid att träna inför nästa tävling 
istället. När vi frågar Robin om 
hans bästa sim-minne så svarar 
han:
- När jag vann junior VM i Ryss-
land, fast jag hoppas på att det 
bästa inte hänt ännu. 
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Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG

Du följer väl oss på sociala medier? Dela gärna med dig av dina bilder på #folkpool

Det finns nog många olika myter. 
Några vanliga frågor vi på Svenska 
Livräddningssällskapet får handlar om 
hur nära inpå efter måltid det är säkert 
att bada och om man verkligen behö-
ver ha ständig uppsikt över sina barn, 
går det inte ens att gå in och fylla på 
kaffekoppen… 

Om vi tar måltiden först så har man 
i evigheter hört att man ska vänta ett 
tag efter det att man ätit för annars 
får man kramp. Det finns inga studier 
eller evidens på detta, utan kan kanske 
snarare kopplas till att det från föräld-
rarnas sida är bekvämt att ha barnen 
kvar på stranden eller poolkanten efter 
maten då det är lättare att ha uppsikt 
över dem.

Däremot kan man efter en större 
måltid få en ansamling av blod i mag-
trakten, och då infaller den så kallade 
”paltkoman”. Man upplever en trötthet 
och matthet och det skulle eventuellt 
ha negativ inverkan på uthålligheten. 
När det kommer till övervakningen 
så är det mer glasklart. Alla barn och 
vuxna med för den delen, som inte är 
simkunniga ska aldrig lämnas längre 
bort än en armlängdsavstånd eller 
grip-avstånd. Drunkningsförloppet går 
så oerhört fort så det lämnas ingen tid 
över för att släppa uppsikten. Bättre 
då att vara tydlig med att nu badar vi 
tillsammans i 20–30 minuter, sen tar 
vi en paus och gör något kul tillsam-
mans på filten eller i trädgården. 

Hur ofta bör man förfriska minnet om 
hur hjärt- och lungräddning går till? 
Svenska Livräddningssällskapet 
följer Svenska Rådet för Hjärt- och 
lungräddnings rekommendationer 
om att uppdatera sina första hjälpen 
kunskaper årligen. Det gäller även 
hur man räddar någon i, vid eller på 
vatten. Det är helt nödvändigt att man 
som poolägare har tänkt igenom hur 
man ska agera vid en eventuell olycka 
i sin pool. En enkel minnesregel kan 
vara följande: 

- Vilka badar idag och vad skulle 
kunna vara en risk för dem?

- Hur känner jag igen tidiga tecken 
på att något inte är som det ska vara?

- Vart larmar jag och vilka flythjälp-
medel finns till hands?

- Hur och var ska jag få upp någon 
från poolen?

- Vilket omhändertagande kan tänkas
behövas?

Dessa fem steg följer råden för;  
”Kedjan som räddar liv vid drunkning” 
och är något som vi rekommende-
rar alla som badar eller deltar i andra 
vattenrelaterade aktiviteter.

Vill du lära dig mer om vattensäkerhet 
besök gärna vår hemsida 
www.svenskalivraddningssallskapet.se

Myter kring badande. 
Och hur ofta ska man träna HLR egentligen?

Mikael Olausson

Områdesansvarig 
Säkerhet och Livräddning.  
Svenska Livräddningssällskapet
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Folkpool AB, 153 30 Järna.
www.folkpool.se

• Alla kunder som beställer komplett pool* eller spabad denna helg 
får välja mellan: 

 1. Solfångardusch Exklusiv Solstråle grå 30 liter Värde 5 990:-

 2.  Mätstation ICO för både pool och spabad         Värde 4 695:-

 3. Eldkorg CUBE svart inkl träskiva bambu        Värde 4 698:-

• Tag 3 betala för 2 på vattenkemi. Vi bjuder på den billigaste. 

• Vi erbjuder flera av våra mest omtyckta spabadsmodeller till bra priser. 
Till exempel de populära modellerna Encore och Delite. 

       *För kampanjvillkor se folkpool.se

Encore SE - 2019 års modell
213 x 213 x 89 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 85 200:-

69 990:-
Gäller så långt lagret 
räcker. Lagerrensning
av 2019 års modell. NorthStar Delite 

Ø 200 cm
Antal personer: 5 st 

44 990:-
Alltid prispressad

Inbjudan till 
pool- & spahelg!

Pool
Classic 3,5x6,5 m

från 108 890:-
Ord. pris 130 665:-

Läs mer www.folkpool.se

Utöver våra kampanjer har vi extra 
erbjudanden endast denna helg.

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 50 års erfarenhet, fler än 21 000 sålda pooler och 17 000 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

Folkpool AB, 153 30 Järna.
e-post: info@folkpool.se   www.folkpool.se

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 

Skurup, 0411-471 10 

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, 08-551 715 33 

Nacka/Värmdö, 08-121 509 09

Folkpools återförsäljare

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.


