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Innehåll TIDNING

Drömmen om en pool 

Att önska sig ett eget badparadis är du inte ensam om. Att kunna umgås 
och njuta tillsammans med nära och kära. Många av våra pool- och spaägare 
beskriver sitt köp som sin bästa investering. Vi på Folkpool hjälper dig att 
uppfylla dina baddrömmar vare sig du vill ha en pool, ett spabad eller ett 
swimspa. 

Trots att vi fortfarande är mitt i vintern 
och kämpar med flera månaders 
mörker och kyla kvar är det nu dags 
att börja planera. Vad är planerna, 
drömmarna och målen för 2020? Är 
ni redo att slå till på en pool är det 
dags nu. Under vinterkampanjen är 
det nämligen 20% rabatt på komplett 
pool. Det bästa med att bestämma 
sig så pass tidigt på året är att ni får 
chansen att bada så fort poolsäsong-
en startar i vår. 

Produktavdelningen hos oss planerar 
för fullt inför säsongen 2020. Nya pro-
dukter kommer på tal, som ska testas 
och slutligen beställas hem till lagret 
innan badsäsongen drar igång. Redan 
befintliga produkter utvärderas och 
förbättras ständigt, allt för att hålla 
den kvalité vi strävar efter. 

För dig som har svårt att välja mel-
lan en pool eller ett spa borde läsa 
reportaget om swimspa. En året-runt- 
pool med det bästa från två världar. 
Spatemperatur på vattnet men stort 
nog för att simma och träna i. Famil-
jen i Järna är så nöjda med sitt val där 
både stora och små får uppleva sann 
badglädje. 

Om du inte fick ”mobillådan” som 
årets julklapp fyller spabadet precis 
samma syfte! En avkopplande plats 
där det handlar om att umgås och 
ladda batterierna utan mobiltelefoner. 
Läs om välgörande spabad på sidan 
11 och hur vi bäst varvar ner i en allt-
mer stressig värld. 

Förverkliga dina baddrömmar 2020!

12

86

19

För information om alla våra produkter. Läs mer på folkpool.se eller hämta våra kataloger i din närmaste butik.

BADA  
ÅRET  

RUNT!   

SPABAD
Tillbehör

POOLKATALOG

Företagshyra-/leasing av spabad 
Ta hand om dig själv, din personal och dina kunder. Vare sig man har 
ett stillasittande arbete eller ett kroppsarbete så är kombinationen 
varmt vatten och massage välgörande både för kropp och själ.

Nu erbjuder Folkpool dig som företagare att hyra eller leasa ett spa-
bad till en fast månadskostnad och med valfritt servicepaket. Nyfiken 
på mer information? Kontakta din återförsäljare. Se folkpool.se

Ta hand om
dig själv, din 
personal och 
dina kunder

Exempel på månadskostnad vid hyra 

Alla priser är exklusive moms. Exakt månadskostnad beror på valt spa-
bad och servicepaket offereras i butik. Installationspaket och service-
paket tillkommer och fördelas på månadskostnaden. 

Belopp           Löptid 36 mån Löptid 48 mån  
 
50 000 kr       1 559 kr/mån 1 204 kr/mån 

Så här gör ni:

Välj produkt. Välj hyra eller 
leasing och avtalstid.

Svea Ekonomi gör 
en kreditbedömning.

Klart! 
Ni signerar avtalet 

och därefter levereras 
produkten.

1 32
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Jubileumsmodeller

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

Lagerrensning
Vi gör plats för nytt sortiment 

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

39 990:-
Alltid prispressad

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

69 990:-
Gäller tom 9/2 

Journey
Ø 198 x 91 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 93 400:-

79 990:-
Gäller tom 9/2 

Impulse DP
Ø 200 x 90 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 58 400:-

49 990:-
Gäller tom 9/2 

Dream/ Breeze
211 x 211 x 91 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 109 500:-

89 990:-
Gäller tom 9/2

J-235/J-245
214 x 214 x 92 cm
Antal personer: 7 st 
Ord. pris: 105 000:-

89 990:-
Gäller tom 9/2 

Vinter-
kampanj

på spabad
Läs mer på folkpool.se

VINTERSpabadskampanj

Warrior XL
Ø 213 x 102 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 79 100:-

64 990:-
Gäller tom 9/2 

Nautilus
234 x 234 x 90 cm
Antal personer: 7 st 
Ord. pris: 175 000:-

149 990:-
Gäller tom 9/2
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VINTERSpabad

Vi ska resa bort. 

Hur gör jag med mitt spabad? 

Om ni ska resa bort några veckor 

eller längre så rekommenderar vi 

att ni tvättar/byter till rena filter. 

Kollar vattennivån och fyller upp 

om den är låg. Testa vattnet och 

dosera SpaKlor eller SpaBrom som 

vanligt. Stäng inte av badet utan låt 

det gå i normal drift. Vill du spara 

lite energi så kan du sänka tempe-

raturen till ca 20 grader. Se till att 

termolocket är fastlåst. Låt er ”hus-

vakt” även kolla till att badet går. 

Har ni aktiv ozonator eller UV-C 

rening och lämnar vattnet i bra 

skick med rena filter så bör vattnet 

vara bra även när ni kommer hem.

Är det okej att det rasar ner snö 

från taket på spabadet? 

Undvik snöras ner på spabadets 

lock. Tung snö och is kan skada 

locket. Montera snöras skydd på 

taket om spabadet står rakt under 

takfoten.

Hur skall jag ta hand om mitt 

spalock under vintern?

Blir det mycket snö behöver man 

borsta bort det. Men detta brukar 

ske naturligt om spabadet används 

kontinuerligt under vintern. Ett ge-

nerellt tips för att för länga livsläng-

den på termolocket är att ta ut och 

vända på isoleringen i fodralet. Om 

du vet att du inte kommer att bada 

under en tid, kan du med fördel klä 

in ditt spabad med en spahuv. Läs 

mer om dessa på folkpool.se

Vanliga 
frågor 
under 
vintern

Moodlights
Mysig trådlös belysning för hem, trädgård och pool. Välj en fast färg 
eller låt färgerna variera av sig själv. Alla moodlights är vattentåliga 
och lämpar sig för utomhusbruk. Finns i flera olika storlekar.
 
Pris från: 795:-

Nack- och sittkuddar
Välj mellan flera olika modeller

Nackkuddar som hängs på plats över spabads- 
kanten eller som fästs med sugproppar på 
spabadets innerkant.

Kampanjpris från 87:- (Ord. pris från 109:-)

Våra sittkuddar gör det möjligt att optimera 
sittkomforten i alla säten. Sittkudden används för 
att komma upp högre i spabadet, för att få bästa 
massage och komfort. Perfekt för barnen som får 
en egen bekväm plats. 

Kampanjpris från 127:- (Ord. pris från 159:-) 

Priserna gäller så långt lagret räcker t o m 8 mars 2020.

Rengöringshandske 
Pris: 59:-

Spavårdshåv
Pris: 189:-

Rengöringsborste 
Pris: 149:-

Spadammsugare 
Auto Wanda 
Pris: 695:-

Spadammsugare 
Mano Vac 
Pris: 445:-

Rengöringssvamp Pool 
Gom. Förp. 3+2 st
Pris: 110:-/förp

Poolborste 
Handhållen 
Pris: 30:-

Utbytessvampar
Förp. 3 st
Pris: 45:-/förp

Linersvamp 
med handtag 
Pris: 95:- 

NYHET- Filtertvättsystem Estelle
Filtertvättsystemet förenklar rengöringen av spafilter, snabbt och enkelt utan rengöringsmedel. 
Estelle gör att du kan tvätta dina filter inomhus när det är kallt ute utan att blöta ner med en massa 
vatten. Systemet är vattentrycksdrivet och ingen elektricitet eller batterier behövs. 
 
Eftersom den rengör utan kemikalier och elektricitet är den ett miljövänligt 
och mycket användarvänligt alternativ. Förlänger livstiden på spafiltret.

Pris: 1 699:-

Fettabsorbatorer 
Pris från: 79:-

ENERGI- 
SMART

Ta vara på snön
och skotta ihop
till ett bord eller

gör en rolig
dryckesförvaring
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”Vi har alltid
velat ha en pool, 

trodde vi” 

ÅRET-RUNT-POOLSwimspa

Valet mellan pool eller spabad kan 
vara svårt. I den bästa av världar vill 
man ha fördelarna från båda två, 
och det går faktiskt. Ett swimspa är
året-runt-poolen där du badar i 
30-38 -gradigt vatten jämt. 

Du kan koppla av och njuta som i ett 
stort härligt spabad med rejält ben-
utrymme och får samtidigt poolens 
fördelar på en begränsad yta. Simma 
mot jetstrålar, träna roddmaskin, köra 
vattenaerobics och avsluta med en 
härligt avslappnande massage. 
Med swimspa väljer du själv om du 
vill ta det lugnt eller träna. Vi besökte 
familjen Älegård i Järna som installe-
rade ett eget swimspa på tomten.

Hur gick det till när ni bestämde er 
för ett swimspa?
Vi har alltid velat ha en pool, trodde 
vi. Men när vi började konkretisera 
de tankarna stötte vi på för många 
tveksamheter hos oss själva. En pool 
som vi vill ha den skulle hamna över 
vår budget och vi ville gärna ha mer 
spa-temperatur på vårt badvatten. Vi 
var även lite rädda att skötseln med en 
pool skulle vara jobbig. Så vi lade ner 
de planerna.

”Vi ville gärna ha mer 
SPA-temperatur på vårt 
badvatten”

Nästa idé var ett enklare spa. Men 
samma sak där. Det var för litet för 
att barnen skulle kunna leka i det och 
då det kändes fel. Planerna på ett 
utomhusbad hemma lades ner, nästan 
helt... Så tidigare i år kollade vi runt en 
del bara för att det var kul och hittade 
något väldigt intressant. Ett stort spa, 
eller, en liten varm pool. Ett swimspa 
var det tydligen. Allt var perfekt, ett 
sånt här skulle vi bara ha. 
 
Så en eftermiddag efter jobbet åkte 
jag förbi Folkpool i Järna för att kolla 
in kvalitet och storlek på badet. Det 

Familjens egna bilder.

SWIMSPA 
Året-runt-pool

fanns inte hemma, men spabad från 
samma tillverkare fanns. Kvalitén 
kändes väldigt bra och jag blev seriöst 
intresserad av att vi skulle köpa ett. 
Turen var med oss, det fanns nämligen 
ett på lager, det var just den modellen 
vi villa ha. Jag reserverade det, åkte 
hem och plockade upp min fru så 
vi tillsammans kunde ta beslutet. Vi 
köpte det på stående fot en timme 
senare.
 
Hur gick tankarna innan var badet 
skulle stå och hur miljön skulle se ut 
runt om?
Vi hade tidigare en enklare pool 
som stod på en extra förstärkt del av 
altanen, så jag visste att det inte skulle 
bli några problem viktmässigt. Att få 
vårt swimspa på plats löste jag med en 

räls, silikonfett och väldigt hjälpsam-
ma vänner. Jag hade tidigt en plan i 
huvudet hur jag skulle bygga upp runt 
badet. Jag gjorde en 3D-skiss i Tinker-
CAD för att visualisera det innan jag 
började räkna på materialåtgång. Nu 
i efterhand blev det nästan exakt som 
jag tänkte mig.

”Det är tillräckligt stort för 
att de ska kunna leka och 
ha kul i det”
 
Varför valde ni Folkpool?
När vi väl hittade vad vi sökte var det 
bara Folkpool som hade vad vi letade 
efter. Folkpool ligger i Järna där vi bor, 
vilket är praktiskt om vi har frågor eller 
behöver köpa tillbehör. Vi har dessut-

om bara hört gott om Folkpool av våra 
grannar och vänner. 

Vad är det bästa med ett swimspa? 
Barnen älskar det. Det är tillräckligt 
stort för att de ska kunna leka och ha 
kul i det. Att det håller 37 grader och 
är väldigt enkelt att öppna upp och 
stänga gör inte saken sämre. Vi vuxna 
njuter av att glida ner där när solen 
gått ner och barnen lagt sig. Att kunna 
njuta av värmen i vattnet med en 
gnistrande stjärnhimmel rakt ovanför 
sig är nästan overkligt. Men vi kan göra 
det. Varje kväll året om. Ambitionen är 
att simma i det också och använda det 
till träning, vi får se hur det går med 
det.

Swimspa XB4
Antal sittplatser: 9 personer Storlek: 427 x x228 x 127 cm 
 
Levereras som kompletta enheter och kan enkelt ställas på plats, 
antingen fristående eller helt eller delvis nedsänkta i trädäck eller 
liknande. Ord. pris: 262 900:-
 
Fler modeller på folkpool.se
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STÄMNINGSpabad VÄLMÅENDESpabad

Hairwrap
Microfiber. Vit eller grå. Ord. pris: 79:-

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

Med sin unika design med hängande eldskål 
kan man enkelt hantera aska och rester 
från elden. Tack vare gravitationen hålls 
eldskålen alltid upprätt. När elden slocknat 
och CUBE svalnat kan den användas som 
avlastningsbord och pall. Finns i svart och 
rostigt utförande. Ord. pris från: 3 199:- 
 
Tillbehör som grillplanka, galler, träskiva 
och överdrag säljs separat.

Stämningsbelysning, 
högtalare och 
dryckeskyl i ett
Synergy är en serie LED-lampor med in-
byggd högtalare och kylförvaring. 
Bluetoothenheten synkroniserar du enkelt 
med din smartphone för att spela musik.

Synergy är tillverkade av högkvalitativa 
material med läderhandtag och detaljer i 
aluminium. De har USB-adapter och ladd-
ningsbart batteri. Synergy finns att köpa i tre 
olika storlekar och är lika snygga ensamma 
som tillsammans, lätta att flytta runt och 
placera precis var du vill. Köp Synergy direkt 
i webshoppen eller i någon av våra butiker. 
Ord. pris från: 1 299:-

Välgörande spabad 
Vem är inte i behov av en plats för av-
koppling, där batterierna laddas om på 
nytt? En plats utan stress och måsten 
där du kan passa på att ta hand om dig 
själv. 

Ett spabad är verkligen den platsen på 
flera sätt. I det varma vattnet slappnar 
kroppen av och blodcirkulationen ökar. 
Om du badar ensam finns tid för egna 
tankar och reflektion utan distraktion 
ifrån mobiltelefoner eller annan digital 
teknik. Det kan vara lika skönt att njuta 
av tystnaden, utan cirkulation i vattnet, 
som välgörande för trötta muskler med 
en massage från jetstrålarna i spabadet. 

Vare sig det handlar om en kväll för kill- 
eller tjejgänget, din partner eller bästa 
vän på tu man hand eller hela familjen, 
så blir det fullt fokus på umgänget - 
precis som det ska vara. Rådet är att 
lämna telefonerna inomhus och låta 
spabadet vara den avstressande zon vi 
idag behöver. Det värdefulla i att hinna 
prata ikapp viktiga som oviktiga saker 
medan det varma vattnet omsluter er. 
Ta med något gott att äta eller dricka 
och njut. 

Tips: Vill du inte bli blöt och fuktig i 
håret när du badar, prova smarta 
”Hairwraps”. Nytt tillskott i sortimentet!
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Solvattenbehållare       400 st

Människor som fått tillgång till rent och varmt vatten    3 200 personer

Minskning av antal sjukdagar      126 000 dagar

Träd som inte huggs ner      20 000 träd

Liter vatten som kan renas och värmas med hjälp av solenergi   15 miljoner liter

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till

Idag saknar över en 
miljard människor 
tillgång till rent vatten, 
det vill säga var sjunde 
person. 

Att vi i Sverige tar 
vatten som en 
självklarhet är inte 
konstigt med tanke 
på tillgängligheten. 
Men på andra ställen 
på vår jord ser läget 
annorlunda ut. Vi på 
Folkpool har ett stolt 
samarbete med Sol-
vatten. Denna teknik 
hjälper redan 55.000 
familjer runtom i 
världen. Tillsammans 
med våra kunder vill 
vi bidra till att ge fler 
människor tillgång 
till rent vatten. Därför 
startade vi under 2018 
ett samarbete med 
Solvatten.

För varje såld pool, 
spabad och pooltak 
går en del av vinsten 
till Solvatten. 

Vad är Solvatten?
Solvatten är en inno- 
vation som renar 
vatten med hjälp 
av solenergi. Efter 
några timmar i solen 
är vattnet fritt från 
bakterier som orsakar 
diarrésjukdomar 
som dysenteri och 
kolera. En stor skillnad 
jämfört med andra 
vattenreningsmetoder 
är att vattnet samti-
digt värms upp och 
kan värmas ända upp 
till +75 C. Det sparar 
både energi, pengar 
och miljö.

Läs mer om Solvatten 
på folkpool.se

Utbildning om Solvatten, hälsa och hygien
Under höstterminen har PLAN påbörjat utdelningen av Solvatten i Burkina Faso. Detta innebär att 
de 400 Solvattenbehållare som Folkpool har donerat, nu gör nytta för både människor och miljö. 
På skolorna har lektioner i engelska och matematik varvats med utbildning om Solvatten, hälsa 
och hygien. Även barnens föräldrar har bjudits in för att lära sig mer om vikten av rent och varmt 
vatten för att försäkra att kunskapen når både hemmen och skolorna.

Träffarna har skapat tillfälle för människor att ställa frågor och lära sig av varandras erfarenheter 
kring vatten. Tidigare har många familjer använt sig av ved för att koka sitt vatten rent, medan 
andra som inte haft råd istället druckit sitt vatten orenat. Tack vare donationer från våra kunder, 
leverantörer, Folkpool och solens strålar har nu över 3 200 människor tillgång till rent och varmt 
vatten i hemmet. Detta skapar en ljusare och friskare framtid för fler.

INFORMATIONSolvattenREPORTAGESpabad

Chairman II
Antal personer: 6 personer 
Storlek: 234 x 234 x 90 cm 
 
Ergonomi, vattenrening och massage i toppklass. Liggsäte med vandrande massage. 
3 st Flex Therapy PillowTM för skön nackmassage, ett omslutande MaxTherapyTM Seat 
samt terapisäte. Typhoon Jet för kraftfull fotmassage. För mer information se folkpool.se 

Ord. pris: 198 300:-

”Vi hade 
aldrig badat 

spabad 
innan”

En 20 år gammal pärla
Ett av de första spabaden från Folkpool finns hemma hos 
Stefan i Nykvarn, ett 20 år gammalt Dimension One och 
det går än. Under åren har badet använts flitigt och varit 
mittpunkten på många fester. 

Berätta lite, hur kom det sig att ni skaffade spabad?
För 20 år sedan var spabad väldigt nytt men något vi bara 
ville ha. Vi var ju först ut, vad vi vet, i Nykvarn att skaffa spa-
bad. Från början pratade vi bara om det som en kul grej att 
skaffa men sen bestämde vi oss. Vi svängde förbi Folkpool 
av den anledningen att vi ville kolla på pooler. Och sen såg 
vi spabadet som stod i butiken och då blev det en sådan 
istället. Det var mycket pengar för oss då men vi slog till. 
Spabadet har sen dess stått på samma ställe. 

Hade ni badat spabad innan köpet?
Nej aldrig, eller inte förutom på badhus då eller på hotell 
och allmänna spaanläggningar. Det var nog där idén föddes 
tror jag. 

Var det svårt att välja spabadsmodell?
Jag tror att det fanns tre modeller i butiken då. Vår var den 
största, en Chairman II. Det var inget svårt beslut att det var 
den vi ville ha, mer en fråga ifall vi hade råd att köpa. Ett 
snabbt beslut senare åkte jag och hämtade den med släpet 
själv. Jag höll på att tappa den på hemvägen (skratt). Badet 
var väldigt stort i förhållande till släpet och med lite för hög 
fart i en kurva såg jag i backspegeln hur ekipaget lyfte. Jag 
släppte på gasen och som tur var gick släpet ner igen. Det 
är kul att prata om i efterhand att det var riktigt nära att vi 
tappade den.

Hur reagerade grannar och vänner?
Många var väldigt nyfikna. Särskilt eftersom det var så nytt 
med spabad. Nu 20 år senare har Nykvarns befolkning 
ökat och så också spabaden, nu är det många som har ett 
hemma. 

Hur ofta badar ni? 
Vi badar 1-2 gånger i veckan. Det som är mest imponeran-
de är att ingenting maskinellt har gått sönder, pumparna 
har bara gått och gått. 

Vad är det bästa med att ha spabad?
Att alltid kunna gå ut och bada i varmt vatten och att få sig 

en massage när man sitter där. Vi båda går ut och sätter 
oss tillsammans med något gott i glasen, särskilt fredag och 
lördag och bara kopplar av. Vi har högtalare där ute vilket är 
extra trivsamt och passar på att njuta. 

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att skaffa 
spabad?
Att de ska vända sig till ett företag som handlar med trygga 
och välkända märken och har butiker på många platser runt 
om i landet. 

Om ni skulle köpa ett nytt, blir det något liknande då?
Ja det blir det garanterat. Nu har vi ett liggsäte och fem 
sittplatser vilket vi trivs med. Det som är så imponerande är 
att den är så pass fräsch invändigt efter att ha haft vatten i 
sig hela tiden.

Vi är tacksamma för supporten från Folkpool som har hjälpt 
till att byta ut komponenter. Det har varit något byte av en 
backventil och ozonator. De sista 15 åren har det knappt va-
rit någonting. Ska vi skaffa något nytt spabad i framtiden då 
är det detta vi ska ha. Och framförallt jobba mot Folkpool 
som leverantör. Även den extra pengen är helt klart värt det 
då företaget ställer upp med support och det finns reserv-
delar att få tag i.

Solvattenfakta

Visste du att en Solvatten minskar behovet av att fälla 
cirka 50 medelstora träd under sin livscykel på 7 år? 

För varje såld pool, spabad 
och pooltak går en del av 
vinsten till Solvatten. 
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BAKOM KULISSERNAProduktavdelningen

Nytt år betyder ny badsäsong och även nya produkter. Vi kikade in på 
produktavdelningen några veckor innan jul för att se hur de förbereder sig 
inför det stundande badåret 2020. 

Vad händer på produktavdelningen 
just nu?
Planering, nu under höst och vinter 
jobbar vi med sortimentet för 2020 
och 2021. Det är inte bara nya produk-
ter som ska till utan äldre sortiment 
ska plockas bort och utgå. Planen 
och sortimentet ska sättas inför hela 
året och vi jobbar även intensivt med 
all kampanjplanering och prissättning 
där många tusen artiklar uppdateras. 
När priserna är satta ska nya kataloger 
tryckas för pool, spabad och tillbehör. 
Då vi både är en produkt- och försälj-
ningsavdelning handlar det också om 
att vara med och göra en volymberäk-
ning och estimering hur försäljningen 
kommer att se ut nästkommande år.

Hur ser era olika arbetsperioder ut 
och hur skiljer det sig mellan årsti-
derna?
Höst och vinter är nästan vår hög- 
säsong, vi har fullt upp hela året men 
denna period är mest intensiv. Fokus 

De har redan koll på nästa års trender

ENERGISpabad

Hur mycket energi 
förbrukar ett spabad?
Energiförbrukning är något som 
många undrar över när de ska köpa 
spabad. Det är en viktig fråga och för 
att bekräfta verklig förbrukning så 
har vi låtit göra oberoende tester hos 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
RISE, (tidigare SP) flera år i rad.

Det är flera faktorer som påverkar 
energiförbrukningen i spabadet. Hur 
ofta och hur länge man badar, geo-
grafiskt läge, hur spabadet är byggt 
och isolerat, samt vilken typ av cirku- 
lationspump som används för filtre-
ring. Samtliga bad från Folkpool är väl- 
isolerade för att ge bra driftsekonomi 
på våra breddgrader. De olika märkena 
har sin egen teknik för att uppnå bästa 

Oberoende
energitester

En ren investering i morgondagen!
Tänk inte årstid eller fel väder. Att krypa ner i ett varmt spabad är lika härligt och välgörande för kropp och själ om himlen är 
blå och vindarna lugna, som när regnmolnen hänger tunga. När det kommer till utetemperatur och tid för att bada finns det 
inte något som säger ”för varmt eller för kallt, för sent på dygnet eller för tidigt”. Är det riktigt kyligt tar du på dig en mössa 
och kryper djupare ner i det behagliga vattnet för att täcka axlar och nacke. Att njuta av dagens färgskiftningar eller nattens 
stjärnhimmel är endast en fråga om tycke och smak, att bada spabad kan du helt enkelt unna dig när som helst på dygnet, 
i princip oavsett väder och årstid.

Underhållet kräver inte heller några större insatser eller tid. Efter varje bad tillsätts en liten mängd desinficeringsmedel. Filter 
och ytskikt rengörs enkelt ett par gånger i månaden. Vattnet byter du några gånger per säsong beroende på hur mycket 
spabadet har använts, mer är det inte som behövs av din tid. Att ta på sig badkläder och gå ut på altanen eller i trädgården, 
ensam eller i sällskap, för att sedan krypa ner i spabadet med dess ljuvliga temperatur, sluta ögonen, kanske sätta på 
massagebubblor och samtidigt låta dagens stress rinna av. Det tar en halvtimme av din tid och ger mångfaldigt tillbaka! 

resultat. Ett kraftigt termolock följer 
med alla våra bad och är en avgöran-
de 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.

Dokumenterad driftsekonomi
Folkpool har genomfört flera ener-
gitest hos RISE (Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut) i Borås för att få 
fram oberoende tester på vad baden 
verkligen drar. Vi har låtit testa några 
olika modeller från vårt sortiment. Det 
är välutrustade stora bad som repre-
senterar varje märke väl.

Att jämföra energiåtgång mellan 
spabad
Vi kan bara uttala oss om våra egna 

bad där vi har egen erfarenhet och en 
oberoende test. För att du som kund 
ska vara säker på att få en rättvis bild 
när du jämför energiåtgång mellan 
spabad från olika tillverkare är det 
viktigt att ta reda på.
- Att testet är utfört av ett oberoende 
testinstitut.
- Vid vilken temperatur testet är 
genomfört. Folkpool testar vid +7Co 
vilket är årsmedeltemperaturen i 
Stockholmstrakten.
- Att locket att varit av och pumparna 
påslagna för att simulera bad.

Stämmer utlovade siffror?
Vår uppmaning till dig som köpare 
som läser om olika siffror för förbruk-
ning är att begära kopia på testen som 
visar hur baden är testade och vem 
som utfört testen.

Locklyftare Cover Rock-it 

Smidig lock lyftare med enkel design, 
som passar spabad upp till 243 cm. 
Enkel och prisvärd. 
Kampanjpris: 1 992:- (Ord. pris: 2 490:-) 

Gäller t o m 8 mars 2020

Locklyftare CoverMate Easy

Vår mest sålda locklyftare. Passar rektangulära 
spabad upp till 240 cm längd och bredd.  
Kampanjpris: 2 792:-  (Ord.pris: 3 490:-) 

Gäller t o m 8 mars 2020

Spatrappa Spa Side Step 

En underhållsfri trappa i tålig plast. 
Ett steg är rundat och kan placeras 
så att trappan passar både runda och 
rektangulära bad med rak sida. 
Välj mellan svart, grå och mörkbrun.
Kampanjpris: 990:-  (Ord. pris: 1 390:-)

Gäller t o m 8 mars 2020

ligger på arbete tillsammans med 
leverantörer och samarbete med 
andra avdelningar internt. Även våra 
återförsäljare lämnar synpunkter och 
idéer om kommande och befintligt 
sortimentet. Att besöka olika mässor 
internationellt är oerhört viktigt för att 
se vart trenderna bär av. Framförallt 
hur våra producenter jobbar på andra 
marknader där vi kanske kan plocka in 
fler delar och bredda sortimentet. Vi 
spanar ständigt efter nya områden där 
vi som företag kan utvecklas. 

”Vi försöker bygga en helhet 
med rätt kvalité till rätt pris 
som vi på Folkpool står för”

När butikerna sedan har högsäsong då 
blir det mycket support och frågor till 
oss om produkterna. Mycket av vårt 
arbete ligger också i monterings- 
beskrivningar och manualer som 
underlättar för butik och slutkund. 

Hur tänker ni när ni jobbar med nya 
produkter?
Först och främst säkra upp att kvalitén 
håller för våra krav. Men det ska även 
passa in i vårt befintliga sortiment och 
ligga rätt i tiden trendmässigt. För pool 
har vi hela produktionsbiten hos oss. 
Ett poolpaket innehåller dels produk-
ter som vi importerar från externa 

leverantörer och dels delar som vi tar 
fram helt själva med konstruktionsrit-
ningar på plats hos oss. Vi jobbar med 
konstruktörer som gör beräkningar så 
att den färdiga produkten är kvalitativ.  
Vi försöker bygga en helhet med rätt 
kvalité till rätt pris som vi på Folkpool 
står för.

Vilken tid på året är roligast och 
varför?
Även om hösten och vintern är mest 
intensiv så är det också den som är 
roligast, planering och uppstart av 
nya projekt. Tillfredställelsen att se 
utvecklingen av sortimentet längs hela 
produktflödet som jobbas fram till-
sammans med olika avdelningar. Alla 
kolleger hjälper till på olika sätt att for-
ma de produkter som till slut hamnar i 
butikerna och säljs till våra kunder. Det 
är otroligt tillfredställande att vara med 
från idé, kvalitetstest och inköp till 
marknadsföring och butiksexponering. 
Att ha det övergripande ansvaret över 
alla de produkter som är Folkpool. 

Thomas Biörck & Jenny Klangeryd
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Många väntar till våren med att beställa och bygga sin pool.
Då är det hektiskt i butikerna och det kan vara svårt att få tag 
på montörer. När trycket är som högst kan även leverans-
tiderna påverkas och badpremiären kan i värsta fall skjutas 
fram. Visste du att det går att sätta igång poolbygget redan 
under vintern? Vi har pratat med Markus Bergquist, Folkpools 
återförsäljare i Skurup i Skåne, om att bygga pool tidigt på året. 

- Vi bygger pooler i stort sett året runt. 
Det är egentligen bara när tjälen är 
tjock och svår att bryta igenom som vi 
inte bygger, säger Markus.

Hos Folkpool är trycket på pooler som 
högst sent på våren och i början av 
sommaren. 

- Likadant är det för oss i Skåne. De 
flesta bygger sin pool under vår och 
tidig sommar. Det är en hektisk tid för 
alla entreprenörer vilket kan leda till 
väntetider. Därför brukar vi säga att 
det är bäst att bygga sin pool under 
hösten/ vintern.

Det kan gå snabbt att bygga en pool 
och göra den badklar. Dock bör man 
räkna med att trädgården behöver 
tid för att återhämta sig, särskilt efter 
att grävmaskinen har gjort sitt. Tjälen 
kan också vara till fördel i byggna-
tionen när tunga grävmaskiner går 
in på tomten, då skadan på tomten 
minimeras. 

En härlig miljö runt poolen är antagli-
gen vad framtida poolägare ser fram-
för sig och bygger man sin pool tidigt 

får man ett härligt badparadis lagom 
till sommaren. 
 
- Ju tidigare man bygger desto 
bättre är det, så att man får en lång 
badsäsong. Man måste komma ihåg 
att det inte bara är poolen som ska bli 
färdig utan även allting runt omkring 
som trädäck eller stenläggning, växter 
och så vidare, förklarar Markus.

 
- Man kan lyfta fram fördelar med alla 
årstider. Det absolut bästa är att bygga 
så snart man bestämt sig och inte 
vänta på någon särskild tid på året. 
När man bestämt sig för en pool vill 
man såklart ha den klar så snart som 
möjligt. Det är vår erfarenhet, säger 
Markus.

Givetvis styr var du bor möjligheterna 
till poolbygge på vintern. Norr om 
Dalälven sitter ofta tjälen längre och 
man får vänta till våren, medan vi i 
Skåne har ett mildare klimat som ger 
andra förutsättningar. 

POOLSOMMARPoolkampanj

Köp pool nu och bada till midsommar

TILLBAKABLICKPoolsommar

@2floorstory

#folkpool
Minns ni sommaren, eller 
är de varma dagarna redan 
bortglömda? Vi tänkte att 
vi skulle påminna er med 
lite underbara sommar-
minnen från våra kunder. 

@anilsson74

@homebygullris

@dommarudden4

@siskin72

Fiona

Våra kunder delar med sig av sina sommarminnen

20%
på komplett pool

Läs mer på folkpool.se

@claudia.behnan

@inredningochdesign
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Det är fler och fler som skaffar egen 
pool och en egen pool kan bidra till 
ökad vattenvana och simkunnighet. 
En kunskap som i sin tur bidrar till att 
antalet drunkningsolyckor minskar. 
Idag kan nästa alla vuxna simma, 80% 
av vuxna svenska medborgare anger 
att de kan simma. I skolan ingår sim-
ning i betyget i ämnet Idrott och Hälsa 
och bland ungdomar 12–17 år uppger 
92 % att de kan simma.

I början av 1900-talet kom rapporter 
om hur man lyckats att genomdriva 
övningar i torrsim i folkskolans lägre 
klasser. Från Västerås rapporterades 
1911 att man infört den första obliga-
toriska simundervisningen för stadens 

Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG

Du följer väl oss på 
sociala medier?

Dela gärna med dig 
av dina bilder på 
#folkpool

Vad är det bästa med att bada spabad på vintern?

Emina Beganovic
Det finns inget som 
går upp emot känslan 
att sjunka ner i det 
varma badet efter en 
stressad julshopping- 
dag. När en frusen 
stressad kropp möter 
det varma vattnet. 
Balsam för själen!

Simon Skinner
Att när det är kallt ute 
få hoppa ner i ett varmt 
spabad. Det ryker om 
vattnet. Det är som att 
man har en jättekall 
sten och häller kokan-
de vatten på - då fräser 
det lite. Det är skönt.

Ulrika Hellberg
Jag tycker om bada 
mitt i vintern, gärna på 
kvällen. Det är under-
bart att sitta i värmen 
och titta på stjärnorna 
och den gnistrande 
snön.

Ida Åhlin 
Jag är frusen av mig 
och älskar att kliva ner i 
spabadet vintertid. Min 
sambo, några minus-
grader i luften och 39,5 
i badet är den perfekta 
kombinationen. 

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

Pär Åke Sandström
Det bästa med att ha 
ett spabad är att efter 
en lång arbetsvecka 
kunna unna sig ett 
varmt härligt bad, 
och samtidigt kunna 
njuta av den kalla 
klara vinternatten.

folkskolebarn. Då deltog över 400 
barn och resultatet blev att 85 % av 
dessa blev mer eller mindre sim- 
kunniga. År 1920 blev torrsimning 
obligatorisk i alla folkskolor där gym-
nastik utövades. Med den utbredda 
insikten om badets nytta för folk- 
hälsan och simkunnighetens roll som 
medborgerlig rättighet och skyldighet 
växte kommunernas intresse för att 
skaffa sig lämpliga badanläggningar 
under 20-talet.

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

Josefin Häggström
Svenska Livräddningssällskapet

Simkunnighet - en självklarhet?

Överraska på alla-hjärtans-dag!

Okrossbara glas
Högkvalitativa glas i specialplast utan risk att gå sönder. 
Med sin tyngd och finish ger de känslan av riktigt glas. 
Finns i flera olika utföranden. Ord. pris från: 50:-/st

Spadofter Wellness 240 ml
Finns i flera olika dofter. Påverkar inte utrustning eller 
vattnets kvalitét. Ord. pris 139:-/st

Sportlov

Åka pulka, snowracer eller gummi- 
ring. Skidåkning på höjden och 
tvären. Bygga snökojor. Åka skridskor. 
Långfärdsskridskor med sparkstötting. 
Grillning i skogen eller packa lunchen i 
en ryggsäck och ät den i skogen. 
Mat utomhus smakar alltid lite godare. 
Stegmätartävling.

Besök simhallen och ta simborgar- 
märket. Testa på klättervägg. Bowling 
eller boule. Skridskoåkning i ishallen.

Kanske har ni någon rolig hinderbana i 
närheten som ni vågar utmana kompi-
sar eller föräldrar på. Eller så kan man 
använda skogens stubbar och stenar 

till att göra en egen hinderbana.

Har man inte egen hund kan man 
kanske gå ut med grannens hund på 
en långpromenad. Säkerligen mycket 
uppskattat av hundägaren.

Fotograferingspromenad i skogen där 
man ska fotografera så många saker 
man kan hitta på en bestämd bokstav. 
Finns det fortfarande Pokémon göm-
da ute på gatorna?

Ett bra avslut på en aktiv dag är såklart 
i spabadet där man tillsammans varvar 
ner och pratar om dagens roliga 
händelser.

Efter en aktiv utomhusdag är det extra skönt att krypa ner i ett varmt 
spabad tillsammans.
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Folkpool AB, 153 30 Järna.
e-post: info@folkpool.se   www.folkpool.se

Det är ett stort beslut, och en stor investering, att skaffa pool eller spabad.  
Därför ska man vara mycket noggrann med vilken leverantör man väljer. 
Med 50 års erfarenhet, fler än 20 000 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

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, 08-15 62 11

Folkpools återförsäljare

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.


