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Innehåll TIDNING

Semestra hemma 

Är du en av dem som bestämde dig förra året, inte en sommar till utan pool? 
Är poolen redan klar har du nu det bästa framför dig, en lång underbar bad- 
sommar. Ska du bygga den i sommar har du alla roliga valmöjligheter framför 
dig: var poolen ska ligga i trädgården, vilken form den ska ha och vilken färg 
på liner som passar bäst. 

För tips och inspiration i poolbyg-
get ta en titt på uppslaget hemma 
hos Sandra. Familjen har fått till en 
fantastisk poolmiljö där alla olika delar 
verkligen håller ihop. Materialvalen går 
i varandra och skapar en harmonisk 
atmosfär. Det finns flera rumsindel-
ningar för olika ändamål, matplatsen 
så väl som de sköna stolarna för 
avkoppling. Den smarta solduschen 
ger både funktion och design. 

Idéer och inspiration behövs när 
man ska bygga pool, för att så fröet 
till sin egen drömoas och vad som 
passar just sin trädgård och hus. 
Poolen är något ni ska leva med, i 
och runt, länge. Ta hjälp av Folkpools 
instagramkonto för härliga pool- 
och miljöbilder samt folkpool.se för 
matnyttig information om det rent 
praktiska.

Men framför allt ta kontakt med din 
närmaste Folkpoolbutik för att disku-
tera just era behov och önskemål. 

På vår hemsida hittar ni också en film 
om att köpa pool. 

Tekniken går ständigt framåt och vi 
önskar att fler saker sköter sig själva 
och gör jobbet åt oss. Det finns ro-
botar för hemmets dammsugning, 
gräsklippning och självklart pool-
dammsugningen. Den här säsongen 
lanserar vi en del tekniska nyheter 
som tar oss ytterligare steg mot att 
poolen ska bli mer lättskött. 

Favoriten ICO är en mätstation som 
flyter runt i poolen och med appens 
hjälp har du stenkoll på temperatur 
och vattenvärden, var du än befinner 
dig. Du får även notiser om vad som 
behöver åtgärdas direkt i mobilen.

När du sedan har igång alla hemmets 
tekniska hjälpredor kan du ägna dig åt 
det viktigaste: att koppla av, njuta och 
leva livet tillsammans.

Trevlig badsommar!
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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 spabad 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
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UTOMHUSPoolmiljö

Livbojen på bilden säljs under 2019 till 
förmån för Svenska Livräddningssällskapet.
Pris: 990 kr

Att få vakna på morgonen, kunna gå ut och ta ett 
dopp. När man kommer hem från en lång arbets-
dag, kunna gå ut och ta ett dopp. Det sista du gör 
på kvällen, ett kvällsdopp. Ja, det är inte mycket 
som slår det, detta är vardagslyx, riktig vardagslyx!

Vi är så nöjda med vårt poolbygge! Visst var det mycket jobb, 
men vilken dröm. Och själva planeringen var ju också en del 
av bygget. Hur stor, vilket läge, vilken färg på linern, trapp mm. 
Men allt detta har bara varit kul. Att få välja och vraka bland 
Folkpools alla tillbehör och få göra sin egen pool har varit 
så kul! Att få forma den som man själv vill och att få ta del 
av deras stora utbud, det var det som gjorde att vi valde just 
Folkpool. 

Vi ville bygga en plats där vi kunde samlas hela familjen, hela 
släkten och alla vänner! En plast där vi kunde få umgås och ha 
det roligt, en plats där det skulle finnas tid för både aktivitet och 
vila. Och jag tycker vi skapat just det. Här kan man umgås och 
spela volleyboll i poolen med vännerna, eller varför inte grilla 
en god köttbit under pergolan, eller slänga sig ner i en fåtölj 
och bara njuta av värmen och doppa fötterna i poolen. Här vill 
vi att man ska trivas och det gör vi! 

Vi ville som sagt att det skulle bli mer än bara en pool, så vi 
satsade på mycket ytor. Vi byggde ett stort trädäck runt hela 
poolen. Poolen är 4x8 meter plus en trapp på ena kortsidan. 
Runt denna har vi alltså byggt ett stort trädäck, allt som allt är 
ca 15x10 m. På ena kortsidan ville vi ha en plats för umgänge, 
så vi byggde en stor pergola för att rama in matplatsen vid 
poolen och för att få en mer mysig känsla. Här har jag sedan 
byggt ett stort matbord där hela familjen får plats. 

När jag inreder tänker jag alltid att skapa rum. Vare sig jag 
inreder inne eller ute så gäller det att skapa små miljöer i en 
stor miljö, små rum i ett stort rum. Och för att skapa den där 
mysiga hemmakänslan även utomhus, så ska du tänka ungefär 
likadant som när du inreder inomhus. Skapa de där små stille-
benen med växter, möbler, lyktor mm, det är då du får den där 
rätta känslan även utomhus. 

”När jag inreder tänker jag alltid att skapa rum”

Några tips för att skapa stilleben utomhus är växter, mycket 
växter. Och här går det ju att välja och vraka i massor. Och 
skapa gärna i höjder, blanda höga och låga, ställ dem ihop för 
att skapa t ex en vägg. Använd textiler även utomhus, vi har 
mycket kuddar, filtar och dynor för det ska kännas ombonat 
och ge mer rumskänsla. 

Vi valde till en utedusch och det är något vi verkligen är nöjda 
med. Det är perfekt att skölja av små fötter när de är gräsiga, 
eller skölja av sig efter ett dopp i poolen eller varför inte ta 
kvällsduschen ute under bar himmel? Det blir även en mysig 
hörna att inreda!

Sandra Östlind, influencer på @sandrashem

En plats för hela familjen

Pool
Classic 4x8 m
från 98 043:-
Ord. pris 110 475:-

Läs mer på folkpool.se

Soldusch Solstråle (högra bilden upptill) 
Kampanjpris: 4 490 kr  (Ord. pris 5 990 kr)
Gäller t o m 25/8 2019 
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LEKFULLTPoollek

Cool badmössa för de yngre. Badmössa Junior 69:-Enfärgad badmössa. Bice 89:-

LEKFULLTPoollek

Var med och tävla om badlakan från Anna Lindbergs kollektion 
Posta en solhattsbild på facebook eller instagram med #folkpoolsolhatt
Sista tävlingsdag 21 juli 2019. Kom ihåg att du måste ha en öppen profil för att vi ska se ditt 
bidrag. Vinnarna presenteras på sociala medier vecka 30. Läs mer om Anna Lindbergs badlakan 
Folkpool edition på sid 11. (Värde 690:-/st) 

1:a pris - 2 st badlakan 2:a pris - 1 st badlakan 3:e pris - 1 st badlakan

Fruktsallad i poolen
Melonring/ananasring Ø 116 cm - Pris 99:-/st. Melonskiva/hel ananas 174 cm - Pris 229 kr/st
Ett större urval av badleksaker hittar du i våra butiker och på folkpool.se

Vinn
badlakan

Låt poolroboten 
göra jobbet 
Om du vill lägga minimal tid på skötsel av 
din pool är en poolrobot ett riktigt bra 
alternativ. Fler modeller på folkpool.se  

Kampanjpris från 3 990 kr (Ord. pris 4 990 kr) 
Gäller t o m 25/8 2019

Badbyxblöja
6-12, 12-18, 18-24 mån

Pris: 179:-

Aquaringar 199:-/par

Öronplugg 49:-/par

Olika utföranden av simglasögon.
1-5 år, 4-10 år och för vuxna 
Pris från: 89:-
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KRÄFTSKIVAPoolkanten

Bärbara lampor med 
Bluetooth-högtalare
Snygga bärbara lampor med flera funktioner. LED i 9 olika färger med
4 lägen. Bluetoooth-högtalare med bra ljud som styrs med fjärrkon-
troll. 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. Pris från 999:-

Okrossbara glas på festen 

Vinglas, ölglas och champagneglas. 
Pris från: 95:-/st

Kräftskiva

Den obligatoriska kräftosten  

1 st smetana, 1 st philadelphiaost, 1 st liten silverlök 
alt rödlök, 2 st burkar svart storkornig kaviar och 
1 st röd storkorning kaviar + kex

Osten går alldeles utmärkt att göra dagen innan. 
Finhacka löken och blanda den sen tillsammans 
med smetana och philadelphiaosten. Bred ut röran 
på en tallrik. Den blir någon centimeter hög. Sen är 
det bara att dekorera med röd och svart kaviar efter 
bästa förmåga. Ett tips är att rita upp en kräfta på 
osten med en tandpetare innan man börjar dekorera 
med kaviar. 

Som vi älskar sommaren och allt som hör den 
till. Något vi aldrig skulle hoppa över är den 
årliga kräftskivan!

Vad andas svensk sommar om inte kräftor? De, till utseende, 
lite småläskiga skaldjuren som är så goda! Duka upp till kräftfest 
utomhus vid poolen och avnjut en härlig kväll i goda vänners lag. 
Förutom kräftorna går tillbehören att anpassa precis hur som helst 
beroende på vad gästerna tycker om. Ett hett tips är receptet på 
kräftosten här bredvid som snabbt brukar bli en favorit. 

Närheten till poolen är oslagbar och bjuder in till dopp både före 
och efter middagen. De okrossbara glasen är perfekta för uteplat-
sen och barfotafötter. De riskerar inte något glassplitter vare sig i 
poolen eller vid sidan om. Glasen finns i olika sorter och storlekar 
och passar alla möjliga drycker på kräftskivan. Bärbara lampor med 
högtalare bidrar till feststämning och hög mysfaktor. Välj vilken 
musik du vill och bestäm färgen på lampan. Lika bra på bordet 
som vid poolkanten. 
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RENT VATTENSolvatten

Solvatten är till stor nytta för människor som lever där infrastruktur och elektricitet 
saknas. Att ha rent och varmt vatten hjälper människor att tvätta, diska, förenkla 
matlagning och hålla hygien. Allting börjar med rent vatten.

Idag saknar över 1 miljard människor tillgång till rent vat-
ten, det vill säga var sjunde person. Om du var en av dem 
skulle du behöva använda ungefär 3 timmar varje dag till 
att förse hemmet med energi och vatten.

Solvatten är en innovation 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 samtidigt värms upp. Det sparar både energi, pengar och miljö.

Solvatten, Folkpool och våra kunder i samarbete 

Tillsammans med våra kunder vill vi bidra till att ge fler människor tillgång  
till rent vatten. Under 2018 lyckades vi tillsammans med våra kunder och med 
bidrag från våra leverantörer, samla ihop till ett projekt i Burkina Faso.

Vi uppmuntrar alla som köper en pool eller ett spabad hos oss att bidra med  
500 kronor så lägger Folkpool lika mycket vilket resulterar i en solvatten-
behållare som ger en familj rent och varmt vatten. 

Naturligtvis kan man också bidra genom att swisha en valfri summa till 
Folkpools solvattenkonto. Swish: 123 542 29 28
Målet är att samla ihop till ett nytt solvattenprojekt under 2019.

Följ vårt samarbete och försäljningen av behållare på folkpool.se  

Allt börjar med rent vatten

Vattenrenaren
•  Ger rent och varmt vatten på  

2–6 timmar

•  En indikator visar när vattnet är säkert

•  Kan användas flera gånger per dag

•  Är enkel att använda och lätt att bära

•  Behöver inga batterier, reservdelar  
eller kemikalier

•  Har lång hållbarhet

20-års jubileum ger rent vatten
2019 har Folkpool samarbetat med spabadstillverkaren Dimension One 
Spas i 20 år. Under jubileumsåret skänker Folkpool tillsammans med D1 
en solvattenbehållare för varje sålt D1-spabad.

ANNA LINDBERGIntervju

OS
Atlanta 1996: 8:a 3 m, Sydney 2000: 5:a 3 m, 
Athen 2004: 19:e 3 m, Peking 2008: 6:a 3 m, 
London 2012: 10:a 3 m
VM
Perth 1998: 4:a 3 m, Fukuoka 2001: 5:a 3 m, Barcelona 2003: 6:a 1 m, 
Montreal 2005: 4:a 3 m , 4:a 1 m, Melbourne 2007: 4:a 3 m, 4:a 1 m, 5:a 3 m synchro
EM
Sevilla 1997: BRONS 3 m, Helsingfors 2000:  BRONS 3 m, 
Budapest 2006: GULD 1 m och 3 m, Eindhoven 2008: GULD 1 m, 
Budapest 2010: SILVER 1 m, Turin 2011:BRONS 1 m och GULD 3 m, 
Eindhoven 2012: GULD 1 m och 3 m
JUNIOR-VM
Kina 1995: SILVER 1 m, Malaysia 1997: GULD 1 m och 3 m, BRONS 10 m, 
Tjeckien 1999: GULD 3 m och SILVER 1 m
JUNIOR-EM
8 GULD
SM
73 GULD

Hej Anna!

Efter en fantastisk simhoppkarriär, vad gör du idag?
- Idag driver jag tre olika bolag, Mollis AB, Anna Lindberg AB och 
Mitt bästa LedarJag AB.

I Mollis AB håller jag föredrag, gör en del tv-uppdrag samt uppdrag för idrotten.
I Anna Lindberg AB gör jag en egen badkollektion med baddräkter och badlakan 
tillsammans med Leif Brodén, Fredrick Göthberg och Lars Håkansson.
I Mitt bästa LedarJag håller jag ledarskapsutbildningar tillsammans med Sandra 
Ruuda i ett koncept som vi har byggt upp från grunden. 
 
Varför just handdukar och badkläder? Vad skiljer produkterna från övriga på 
marknaden? 
- Baddräkter och badlakan kändes väldigt naturligt för mig. Det har alltid varit en 
dröm att få designa egna baddräkter. Vi har satsat på bra kvalité, det känns väldigt 
viktigt. En baddräkt av bästa kvalité som håller för det den utsätts för och ett bad-
lakan i generös storlek och mjuk och skön tjocklek.
 
Hur kom det sig att du valde att börja samarbeta med Folkpool?
- Min karriär har i högsta grad varit ett familjeföretag precis som Folkpool. Folk-
pool är för mig ett varumärke som stämmer väl in med mitt eget. Där vi liksom 
Folkpool alltid har värnat om varumärket. Med stor omsorg för kvalité och för alla 
som ska nyttja varan. Vatten ligger nära mig och att bada har alltid varit mitt liv.   
 
Har du pool eller spabad hemma?
- Tyvärr så har jag ingen pool idag men vi planerar just nu att bygga hus och tän-
ker att vi självklart måste ha en pool. Det har jag alltid drömt om och mina barn 
skulle älska det.

Med tanke på att du tränat väldigt mycket under din karriär, hur håller du dig i 
form idag?
- Idag tränar jag inte i närheten av lika mycket som förut men jag försöker hålla 
igång 4-5 pass i veckan. Då blir det träning på gym, utomhus eller hemma. 
Vatten är väldigt skonsamt för kroppen. Simning är en bra träningsform som 
involverar hela kroppen. Dessutom finns det många övningar som går att göra 
utan eller med redskap för mer motstånd. 

Badlakan till Folkpools kunder

Under 2019 får alla våra kunder som 
köper pool eller spabad en gåva från 
Folkpool innehållandes två Anna 
Lindberg-badlakan, ett rutigt och ett 
randigt. Badlakanen är Folkpoolunika 
med färgerna vit och blå och ligger 
förpackade i en fin kartong. 

I kartongen ligger även ett kort där vi 
uppmanar till en tävling i sociala me-
dier. Tävlingen går ut på att kunderna 
delar bilder med sina nya badlakan 
kring poolen och har då chans att 
vinna exklusiva badkläder eller fler 
badlakan från Annas kollektion.
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ENKLAREVattenvård Webshopen BAKOM KULISSERNA

Tekniska nyheter för enklare vattenvård!
Inför badsäsongen lanserar vi tre tekniska nyheter som minskar pysslet med poolen sam-
tidigt som de sänker både elförbrukning och kemikaliekostnader. Dessa innovationer gör 
poolskötseln enklare och smartare så att vi kan ägna oss åt viktigare saker som att njuta 
och att ha roligt. 

Mäter och analyserar vattenkvaliteten i både pool och spabad
Mätstationen ICO flyter på ytan i poolen och analyserar vattenkvaliteten 
varje timme. Med hjälp av sensorer mäter den temperatur, pH, klor/brom 
och salt/mineraler. Du kan lätt hålla koll på poolen, var du än befinner dig, 
tack vare att mätstationen kopplas upp via wifi eller bluetooth som sedan 
visar resultatet i en app. Mätstationen sticker endast upp en centimeter 
ovanför vattenytan och fungerar utan problem under poolöverdrag eller i 
ditt bräddavlopp. Pris: 4 695:-

Automatisk justering av klormängden
Aquarite Flo Advanced, vår andra nyhet, är en poolstyrning med saltklori-
nator som kontinuerligt producerar klor av salt. Den har även funktioner 
såsom temperatursensor, flödesvakt och transformator för poolbelysningen. 
Aqurite Flo Advanced monteras på poolväggen och kan uppgraderas med 
klorstyrning, pH-styrning och wifi-uppkoppling. Det smarta med klor- och 
pH-styrningen är att den mäter och justerar automatiskt klormängden samt 
pH-värdet. Uppgraderingen av wifi innebär att du via en app kan övervaka 
och styra poolens funktioner. Ska du resa bort kan du enkelt sänka pool- 
temperaturen i energisyfte, för att sedan i god tid höja den och bada i 
perfekt badtemperatur vid hemkomsten.
Kampanjpris: 13 990:- (Ord. pris 17 990:-) 
Gäller t o m 25/8 2019

Enkelt reglera varvtal på ny pump
Nyhet nummer tre är flerfartspumpen Hayward Max Flo XL som gör det 
möjligt att styra vattnets cirkulationshastighet efter behov. Energiförbruk-
ningen kan minskas med upp till 80 procent genom att cirkulera vattnet 
långsammare. Pumpen blir dessutom mycket tystare vid lägre cirkulation. 
När det behövs kan varvtalet på pumpen enkelt regleras så att den får 
tillräcklig kraft, exempelvis när reningsverket ska backspolas. Aquarite och 
Hayward Max Flo XL kan kopplas ihop så att den förstnämnda styr pumpen. 
Då kan du med fördel ha olika program med olika varvtal över dygnet. På 
natten när ingen badar kan pumpen bli extra tyst för att maxas när det 
badas som mest på dagen och extra rening behövs. Pris från: 13 490:-

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. Instal-
lerar du poolen ovan mark slipper du genomföra större grävarbeten och det 
sparar både pengar och tid. För Folkpools Garden räcker det exempelvis med 
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, renings-
verk och kopplingar. Alternativt bygger du allt själv och tar hjälp med efterkon-
trollen. Våra återförsäljare hjälper till att ta fram bra instruktioner med ritning 
steg för steg, för var allt från dränering till rör ska gå. Är du osäker på mark- 
arbetet, är det bäst att ta hjälp av en kunnig entreprenör. 

Gardenpool finns i flera olika utföranden. Ovala, rektangulära och runda. 

3x4,5 m, 3x6 m, 3x7,5 m, 3,6x5,1 m, 3,6x6,6 m

Ø 3,90 m, Ø 4,85 m

Webshopen går på högvarv

Camilla Lindqvist & Dina Khames

På lagret i Järna plockas lösa kompo-
nenter ihop som tillsammans skapar 
badparadis hemma hos våra kunder. 
Säsongen har startat och det märks 
på tempot ute på lagret. Det plockas 
allt ifrån badmössor till hela pool-
paket. Vi passade på att ställa några 
frågor till Camilla och Dina som 
jobbar med webbordrar och tillbe-

hör. 

Tjejerna ansvarar för ordrarna som 
kommer från webshopen. Nu märks 
det att säsongen har dragit igång och 
nu rullar webbeställningarna in tätare 
än tidigare. Det som plockas mest 
denna tid på året är badleksaker, kemi 
och simredskapet Swimtrainer som 
är väldigt populär. När en weborder 
kommer in så packas och skickas 
den från Folkpool samma helgfria 
dag. Posten hämtar upp leveranser 
från lagret i Järna tre gånger per dag. 
På sommarhalvåret är det ordentlig 
ruljangs ut från lagret ”ibland har det 
kommit så många lastbilar på samma 
gång att det varit kö hela vägen upp 
till Folkpool, ingen kommer in eller ut 
knappt.”

Hur ser veckorna ut på lagret?
Plockteamen på lagret börjar dagen 
med att skriva ut veckoordrarna och 
alla restordrar till butikerna. När de 
har gjort det så får Camilla och Dina 
en lista på alla reservdelar och mindre 
komponenter som ska finnas med på 
dessa leveranser. De mindre artiklarna 
förvaras i en slags automatisk varuhiss 
med en massa fack. På lagret finns det 
olika team som jobbar med pool och 
spa. Dina och Camilla beskriver sig 
själva som lite ”alltiallo” som hjälper till 
med ordrar som har varit slut i lager 
eller reservdelar som ska till service-
verkstaden. 

Under lågsäsong ligger mycket fokus 
på att förbereda inför den stundande 
våren och sommaren. Då packas det 
kemibackar, fotograferas produkter till 
hemsidan samt storstädas och rensas 
på lagret. 

Är det skillnad på olika veckodagar?
På måndagar är det mest att göra då 
webshoppens ordrar behöver plockas 
från helgen. Leveranserna till de olika 
butikerna varierar beroende på butik. 

Vissa har dagliga leveranser medan 
andra har en eller två leveransdagar 
i veckan till butiken. På våren när 
säsongen drar igång är det stort fokus 
på pooler då de allra flesta kunder väl-
jer att bygga pool. Under högsäsong 
nästan fördubblas personalstyrkan på 
lagret för att klara det höga tempot. 

Dina har arbetat två år på Folkpool 
och Camilla tre och ett halvt. Tjejerna 
jobbar väldigt bra tillsammans och är 
ett starkt team. De trivs bäst med att 
det är så pass bra stämning med alla 
kollegor, det gör jobbet extra roligt! 
Trots att det är väldigt högt tempo i 
perioder hinner de skratta och ha kul 
på jobbet. 

*Prisexemplet avser Gardenpool Ø 3,90 m i soft-utförande + sarg. 

Frakt tillkommer. Läs mer på folkpool.se.

Gardenpool*

Ø 3,90 m

70 189:-
 Ord. pris: 84 230:-

Fördelar med Gardenpoolen 

• Mycket lättplacerad
• Låga installations- och driftskostnader 
• Enkel att montera
• Lång livslängd, 20 års garanti på stommen
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VATTENPool- och spabadPÅ KÖPETSpabad

My och Martin i Nykvarn köpte nytt hus, och fick ett spabad med på köpet. 
Förutom nöjet med ett nytt hem startar nu vardagen med ett eget spa.

Precis nyinflyttade är oredan ett faktum men samtidigt så mycket att se fram emot med ett helt nytt hem. Spabadet, en Vita 
Intrigue, fanns redan på tomten och ingick i husköpet. ”Vi funderade lite på pool där vi bodde innan, spabad var inget kriterie 
när vi letade hus men nu känns det som en lyxig bonus”

Framför huset finns det gott om plats för en matgrupp och sköna solstolar i närheten av badet. Spabadet är nedsänkt en bit  i 
trallen och flyter ihop bra med uteplatsen som helhet. Perfekt för att umgås, koppla av och njuta. I nära anslutning till spaba-
det finns en dörr in till husets relaxavdelning med dusch och bastu. 

”Vi ser fram emot mysiga stunder med familj och vänner i spabadet, det blir en extra guldkant i tillvaron. Trots att vi bara bott 
här några dagar har dottern redan badat flera gånger. Det är en riktig hit bland alla kompisar.” 

Spabad på köpet

Tuttifrutti
Badtermometer 129:-/stFettabsorbatorer till ditt spabad

Spadisc 79:-/stStarfish 89:-/2 stAquakrystal 79:-/2 st

Vattenanalys i butik
Hos Folkpools butiker finns en teststation för vattenanlys. Här kan du få en snabb och exakt analys av 9 olika parametrar. Är 
du osäker på vattenbalansen och tycker att du inte får ordning på ditt vatten så är detta test perfekt. I butiken kan du köpa 
en provflaska med tydlig instruktion om hur vattenprovet skall tas. Vattenanalys: 149 kr

Fotometriskt testinstrument för vattenanalys
PoolLab 1.0 är framtagen för både professionella tekniker och privata pool- och spa-
badsägare som vill ha ett extra noggrant testinstrument. Snabb och enkel använd-
ning med direktknappar för mätning, bluetooth 4,0, gratis app och iCloud för lagring 
av data. Pris: 1 890:-

Test-strips 
Insta TEST POOL 4
Lätthanterlig teststicka som doppas i poolen 
och läses av mot färgskalan på burken. 50 st. 
Pris: 139 kr

ICO mätstation med app
ICO mätstation mäter automatiskt vattenkvaliteten i din pool eller spabad. 
Den mäter och analyserar en gång i timmen och resultat med rekommenda-
tioner 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: 749:- (Ord. pris 895:-)
Gäller t o m 25/8 2019 

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 poo-
len krävs både mekanisk och kemisk rening. Ett bra 
balanserat vatten är A och O för poolen- och spaba-
dets 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

Vita Spa - Intrigue
Ett prisvärt spabad med smart och komfortabel 
utformning. Det erbjuder bra sittdjup, två rymli-
ga hörnsäten med kontrollerbar jetstrålning, ett 
reversibelt liggsäte som gör att du kan använda 
det åt båda hållen och uppleva två olika typer av 
massage, samt två säten med jetstrålar för resten 
av familjen.

Som standard får du även ett rymligt fotutrymme 
och LED-belysning under vattnet. Som tillval kan 
du välja separat 24-timmars cirkulationspump 
och Bluetooht Stereo med Subwoofer.

Kampanjpris: 79 990:- (Ord. pris 97 400:-)
Gäller t o m  21/7 2019

”Spabadet 
blev en 

lyxig
bonus”
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BADA ÅRET RUNTSpabadskampanj

Jubileumsmodeller

För aktuella kampanjer se folkpool.se 

Gäller så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer.

Spabadskampanj
Bada året runt 

NorthStar Delite 
Ø 200 cm
Antal personer: 4-5 st  
Ord. pris: 52 000:-

39 990:-
Alltid prispressad

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

89 990:-
Gäller tom 21/7

J-470
231 x 231 x 99-112 cm
Antal personer: 6-7 st 
Ord. pris: 198 300:-

169 990:-
Gäller tom 21/7 

Grand/Envie
231 x 231 x 94 cm
Antal personer: 7 st
Ord. pris: 135 400:-

115 990:-
Gäller tom 21/7

Intrigue
200 x 211 x 92 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 97 400:-

79 990:-
Gäller tom 21/7 

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

69 990:-
Gäller tom 21/7 

Executive
234 x 234 x 90 cm
Antal personer: 7 st
Ord. pris: 219 000:-

179 990:-
Gäller tom 31/12

NYHET!
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Att vistas i, vid och på vatten är en 
källa till ökad glädje och livskvalité. 
Simkunnighet och vattensäkerhet är 
kunskaper som bidrar till att känna sig 
tryggare när man vistas i, vid och på 
vatten. Vi på Svenska Livräddnings- 
sällskapet pratar ofta om att det är just 
okunskapen som är farlig och inte vatt-
net. För att veta hur många av Sverige 
medborgare som är simkunniga och 
hur mycket de kan om vattensäkerhet 
lät vi i slutet på 2018 undersökningsfö-
retaget Kantar Sifo undersöka svenska 
medborgares attityder till vattensäker-
het och deras upplevda simkunnighet. 

Glädjande kan vi konstatera att den 
upplevda simkunnigheten ökat något 

Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG

Du följer väl oss på sociala medier? 

Dela gärna med dig av dina bilder 
på #folkpool

Hur varmt måste det vara i vattnet för att du ska bada?

Camilla Hamrén
15-16o C i alla fall. Det 
är alltid bättre att hoppa 
i och sen upptäcka att 
det är kallt. Fast sen är 
det betydligt behagliga-
re när det är runt 20.

Jerry Martinsson
17 grader måste det 
vara för att jag skall 
hoppa i. Jag har ju ing-
en värmare till poolen 
så att man får inte vara 
för kinkig!

Filip Lublin
Jag personligen bryr 
mig inte så mycket 
om temperaturen, har 
aldrig varit någon direkt 
badkruka. Men det är 
klart att det är skönt 
om det är lite varmt 
i vattnet så man kan 
njuta lite av det.

Jannica Skyving
Vattentemperatur i 
havet för ett dopp om 
jag är solvarm ska vara 
minst 16 grader för att 
jag ska gå i. Med spa 
är det en helt annan 
temperatur som gäller. 
Det ska kännas behag-
ligt och härligt att ligga 
i ett tag.

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.

Sara Sköld Öberg

Badar mamma så 

badar jag. 

Men mamma kliver

inte i utan våtdräkt 

under 18 grader.

sedan förra undersökningen som 
genomfördes 2012. Åtta av tio vuxna 
svenska medborgare uppger att de är 
simkunniga och kan falla i vattnet och 
få huvudet under ytan och därefter 
simma 200 meter varav 50 meter på 
rygg. Bland ungdomar 12–17 år upp-
ger hela nio av tio att de kan simma.

Så kom ihåg att okunskap är farligt, 
inte vatten. Med rätt kunskap kan ni 
njuta av att vistas i, vid och på vattnet. 
Vill du lära dig mer om vattensäkerhet 
besök gärna vår hemsida  
www.svenskalivraddningssallskapet.se

Josefin Häggström
Svenska Livräddningssällskapet

Rätt kunskap ger ökad glädje vid vatten

Jag kan bada säkert 
I samarbete med Svenska Livräddnings-
sällskapet har vi tagit fram några viktiga 
frågor om badsäkerhet. Låt barnen testa 
sina badkunskaper på folkpool.se

När barnen har svarat rätt och förstår sva-
ren så belönas man självklart med ett fint 
diplom som visar barnens kunskaper. 

Frågorna och diplom finns att skriva ut 
på folkpool.se eller hos din närmaste 
Folkpoolåterförsäljare. Vid uppvisande 
av diplom i våra butiker får barnen även 
en pin.

Försvinner allt solskydd när man badar?
- Ja det försvinner efter att man badat och rekom-
mendationen är att man smörjer efter varje bad. 
Man kan välja solskyddsfaktor som är extra vatten- 
resistent så att man kan behålla skyddet medan man 
badar. 
Hur ofta skall man smörja in barnen?
- Man skall smörja barnen varannan timme och efter 
varje bad.
Vilken är minsta faktor man ska använda?
- Minsta solskyddsfaktor för barn är 30 och då ska 
man också se till att skydda huvud med keps eller 
solhatt. Bästa rekommendation är att använda 
50+ solskyddfaktor. 
Olika till ansikte och kropp?
- Nej, för barn är det samma produkt som används 
till ansikte och kropp.
Andra bra tips?
- Använd 50+ solskyddfaktor, skydda barnen i 
skuggan så mycket man kan och smörj ofta.

Dina Al Helly, Apoteksgruppen i Järna

Barn och 
solkräm 

Vi rådfrågar Mikael Nordén på Folkpool i Norrköping som låter sin hund 
svalka sig i poolen.

Får man ha sin hund i poolen, är det inte risk att hunden kan riva sönder 
linern med sina klor?
- En hund vill nästan alltid ta sig upp ur poolen på samma ställe som den klev 
i. En acryltrappa blir inte repig och tål hundens klor. Om poolen har stege 
eller gaveltrapp så bygg en liten ramp åt hunden. Tips till en trappa under liner 
är att lägga dit en gummimatta som hunden kan gå upp och ner på.

Vad säger reningsverket om allt hundhår?
- Det tar Netskim hand om.

Rening med klor eller saltklorinator? 
- Saltklorinator är ett måste.

Hund i poolen?



20 |  FOLKPOOL 2019-SOMMAR

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

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, 08-15 62 11

Folkpools återförsäljare

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.


