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Missa inte!
Årets trappnyheter

Hitta rätt poolrobot
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Ute är det
nya inne

Bra miljöval 
till poolen

Pool
3,5x6,5 m

från 103 300:-
Ord. pris 123 975:-

 Läs mer på folkpool.se

Swimspa
Året-runt-pool
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Innehåll TIDNING

Ute är det nya inne 

Tiden är inne, att starta upp trädgårdens mittpunkt. Att flytta ut vardagsrum-

met och leva livet runt poolen. Äntligen får vi rå om trädgården igen och byg-

ga upp våra rum ute. Våra sinnen väcks till liv och blir allt lättare i samma takt 

som dagarna blir ljusare. För att citera Roger Eklund, en av våra läsare i detta 

nummer ”Efter en lång, mörk och kall vinter börjar allt väckas till liv och det 

pirrar i hela kroppen av alla känslor och upplevelser som detta medför.” 

I detta färgsprakande nummer bjuder 
vi på tips och gröna trender i träd-
gården säsongen 2019 där odling 
står i fokus. Det finns även en hel del 
miljösmarta val du kan göra med din 
poolanläggning för att värna om na-
turen. Duscha av dig innan och efter 
bad med en solfångardusch, i vatten 
helt uppvärmt av solens strålar. Eller 
värm ditt poolvatten med solfångar-
paneler som monteras på taket på 
huset. Med dagens smarta teknik-
lösningar håller du enkelt koll på ditt 
poolvatten i telefonen. När mätvär-
dena är exakta är det lätt att göra de 
justeringar som behövs i vattnet utan 
att överdosera vilket värnar om miljön. 

För dig som inte har valt sommar-
jobbare till poolen än har vi en tydlig 
beskrivning som redogör för de olika 
modellernas styrkor. En poolrobot blir 
helt klart din bästa vän när du ska stä-
da poolen. Vi har sex olika modeller 

i olika prislägen från flera tillverkare. 
Den stora skillnaden mellan model-
lerna är om de städar botten och 
vägg eller bara botten. Att investera i 
en egen sommarjobbare innebär att 
du kan göra något roligare medan 
poolroboten gör jobbet!

Vi har även en helt ny palett med 
uppblåsbara leksaker till poolen. Vem 
vill inte flyta runt på en glasspinne 
eller en noshörning i regnbågens alla 
färger? Leksakerna är lika fina att titta 
på som roliga att bada med och finns 
i olika storlekar. 

En stor nyhet i vår är Dimension Ones 
helt nya spabadsmodell Executive. 
Med hela nio sittplatser får den stora 
familjen plats och med flera olika 
massagealternativ står Executive för 
riktig spalyx!

Trevlig vårläsning!
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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

Poolen blir automatiskt trädgårdens mittpunkt och under 
sommarhalvåret en förlängning av vardagsrummet. Vi vill 
spendera livet runt poolen den varma tiden på året.
 
Vardagsrummet flyttar ut och miljön runt poolen blir minst lika ombonad och mysig som inomhus. Vi vill spen-
dera all ledig tid i denna avslappnande miljö tillsammans med nära och kära, dag som kväll. 

Fokus på trädgården har blivit riktigt trendigt på senare år och att utsidan ska spegla insidan på hemmet gällande 
rum och inredning. Under den varma perioden vill vi spendera livet utomhus allt från att äta, leka till att bada. 
Placeringen av själva poolen har förändrats över tid. När Folkpool startade för 50 år sedan låg poolen en bit bort 
i förhållande till huset. Nu ska den ligga nära, ett dopp ska inte vara långt bort! Ofta byggs trädgården för att 
passa poolen och inte tvärtom. Vi nöjer oss inte med bara en pool rakt upp och ner utan vill ha en välkompo-
nerad trädgård med flera rumsindelningar för olika ändamål. En plats där vi kan sitta och äta med en ordentlig 
matgrupp. Ytterligare en plats för att koppla av med en loungegrupp, kanske ett par sköna solstolar. Uteköket 
har blivit alltmer populärt då man inte ens behöver gå in för att tillreda maten.

En myt som fortfarande hänger kvar är att det är dyrt att värma poolen. Men med dagens teknik och energis-
marta värmepumpar är det möjligt att hålla 29 grader en hel poolsäsong till en rimlig kostnad. Har du dessutom 
ett bra överdrag bevaras värmen ytterligare vilket är till förmån både för plånboken och miljön. För att förlänga 
poolsäsongen lite extra varför inte investera i ett pooltak? Även ett lägre tak kan man bada under när det är lite 
sämre väder ute. 

MINDRE POOLER GÄLLER Poolerna blir allt mindre för att uppfylla drömmen även för de med begränsad 
tomtyta. Det kan också vara ett ekonomiskt val då poolen har mindre vatten som ska värmas upp. Trots att den 
starka favoriten hos folket fortfarande är den rektangulära på 4 x 8 m börjar en konkurrent 3,5 x 6,5 m knappa in. 
En storlek som är lätt att få plats med i trädgården samtidigt som den erbjuder tillräckligt med utrymme för både 
lek och träning. Med vårt smarta träningsredskap Swim Trainer begränsas du inte alls av storleken på pool utan 
kan simma tills du storknar.

Ute är det nya inne

INBJUDANDE TRAPPHÄNG Helgaveltrappan, som utgör hela kortsidan på poolen, blir alltmer populär både 
gällande utseende och funktion. Ett bekvämt sätt att kliva i och ur vattnet för alla åldrar. Barnen tycker att det 
är kul att leka i trappan medan de vuxna gärna sitter halvvägs ner i vattnet och bara kopplar av. Många väljer 
en härligt blå liner i mönster av mosaik. Fördelen med en linerpool är att om du tröttnar på färg eller mönster 
byter du duken invändigt och har plötsligt fått ett helt nytt utseende på poolen. 

Pool
3,5x6,5 m

från 103 300:-
Ord. pris 123 975:-

 Läs mer på folkpool.se
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LEKFULLTPoollek
Årets sommarjobbare
Med en automatisk poolstädare får du mer tid över att bada. En poolrobot arbetar med 
inbyggda motorer och samlar upp allt skräp i en filterbehållare. Efter städningen tömmer 
du och spolar enkelt rent filtret. En poolrobot gör också att du sparar vatten och kemikalier 
eftersom reningsverket inte behöver backspolas lika ofta.

Folkpool erbjuder 6 modeller i olika prislägen från stora tillverkare. Den största skillnaden mellan modellerna är om robo-
ten 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.

Roligaste 
badleksaken

Vackra uppblåsbara flamingos och svanar i olika färger 
och storlekar. Vilken är din favorit? Priser från 249:-

Djungeldjur i poolen. 
Uppblåsbara badringar. 
Ø 91 cm. Pris: 119:-/st

Perfekta djur att sitta och leka 
på i poolen. Välj mellan 
flodhäst och krokodil. 
132x49 cm. Pris: 159:-/st

Charmiga badbollar som ser ut som frukter. 
Kiwi, jordgubb och apelsin. Ø 46 cm.
Pris: 49:-/st

Våra mest färgsprakande och fantasifulla 
badleksaker! Finns som struts 190x166 cm 
och noshörning 201x102 cm. 
Pris: 499:-/st

Perfekt med en glass 
som inte smälter i 
värmen. 185x189 cm. 
Pris: 159:-

Finns i butik fr o m maj. 

Poolstorlek

Kabellängd

Svivel på kabel

Drivsystem

Bottenstädning

Väggstädning

Roterande borste

Skrubbar vattenlinjen

Rengöringsbredd

Går i pooltrappa

Pooltyp:   Liner

     Glasfiber

     Betong                       

                  Kakel

Poolform

Filtertyp

Städprogram

Automatiskt lyftsystem

Fjärrkontroll

Pumpflöde

Filteryta

Filtertäthet

Garanti

Transportvagn

4 x 8 m

12 m

nej

jet

ja

nej

nej

nej

24 cm

nej

ja

ja

ja

ja

alla

2 st filternät

3 st

nej

nej

20 m3/tim

720 cm2

180μ

2 år

nej

6 x 12 m

18 m

ja

4-hjul

ja

ja

ja

ja

27 cm

ja

ja

ja

ja

ja

alla

kassett

6 st

ja

nej

16 m3/tim

1280 cm2

100μ

3 år

ja

6 x 12 m

15 m

nej

larvfötter

ja

ja

ja

ja

22 cm

nej

ja

ja

ja

nej

alla

kassett

2 st

nej

nej

16 m3/tim

1370 cm2

100μ

2 år

ja

4 x 8 m

14 m

nej

larvfötter

ja

nej

ja

nej

17 cm

nej

ja

ja

ja

nej

alla

kassett

1 st

nej

nej

10 m3/tim

480 cm2

100μ

2 år

nej

6 x 12 m

18 m

nej

2-hjul

ja

ja

ja

ja

27 cm

nej

ja

ja

ja

nej

alla

kassett

2 st

ja

nej

16 m3/tim

1280 cm2

100μ

3 år

ja

7 x 15 m

21 m

ja

4-hjul

ja

ja

ja

ja

27 cm

ja

ja

ja

ja

ja

alla

kassett

6 st

ja

ja

16 m3/tim

1280 cm2

100μ

3 år

ja

VORTEX RV4400
Kampanjpris: 15 990:- 

Ord. pris: 18 990:-

VORTEX RV5400 4WD
Kampanjpris: 18 990:- 

Ord. pris: 21 990:-

VORTEX RV 4WD
Kampanjpris: 21 490:- 

Ord. pris: 25 490:-

TORNAX
Kampanjpris: 7 490:- 

Ord. pris: 8 490:-

CYCLONX
Kampanjpris: 12 990:- 

Ord. pris: 15 490:-

COLLECTOR
Kampanjpris: 3 990:-

Ord. pris: 4 990:-

Vi frågade badexperten Meja Lindhe 
vilken av årets badleksaker som är 
hennes favorit.

Självklart den glittriga flamingon. 
Som Meja säger, på den rosa 
flamingon känner man sig som en 
prinsessa. 

Lillebror Ludwig valde noshörningen. 
- Den är roligast för den är rund och 
man kan ramla av.

Storebror Wilmer valde tigern för den 
är cool och han gillar djungeln.

Kampanjpris 
Gäller t o m 

26/5 2019
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MILJÖTÄNKPoolsmart

Gröna trender 
i trädgården
Det kommer nya trender varje år och det 
är kul att se hur andras nya ögon ser på 
det som för den som odlat länge ibland 
kan tycka är ”gammal skåpmat” Men allt 
är nytt för nya generationer och deras 
upptäckter lika spännande som våra var. 
Odla mat är hetare än nånsin och nu 
startar mindre odlingar även i våra städer 
som säljer till affärer och på torg. Allt 
måste inte vara stordrift och så här var 
det förr. Man odlade i trädgårdarna och 
sålde överskottet på torget.

”Happy Gardener” Man söker det enkla 
och självklara när det gäller form och 
funktion. Gemensamma ytor i bostads-
kvarter används för odling och um-
gänge. Att göra projekt tillsammans med 
grannar och blir genom det bekanta med 
nya människor. Tryggheten ökar där man 
bor om fler är ute längre på kvällarna och 
njuter av växter, fåglar, insekter och annat 
som kommer när man odlar.

”Moving with nature” är den andra 
trenden, där vi efterliknar landskapet i 
trädgården. Kultiverade varianter av vilda 
växter finns i överflöd, de flesta om man 
tänker efter. Så en skogsdunge görs med 
japanlönnar och nunneört som underve-
getation, lökväxter som blommar på vår 
eller höst och vips har man ett wood-
land! Eller en äng som består av peren-
ner som drar insekter, slänten täcks av ett 
tjockt lager sand och får bli en prärie. Ta 
bort ogräs först, det måste man göra vid 
alla nya planteringar.

”Green decadence” är den tredje i år 
och visar på hur växter vi har inomhus 
kan frodas och ge syre. Eller en balkong 
i nordläge med endast vitblommande 
växter får skymningen att bli dagens 
höjdpunkt. Vita Sackwille West kom på 
idén först. Så blir gamla visioner nya och 
en sommar följs av fler då vi kan hitta på 
nya saker i våra trädgårdar. För en färdig 
trädgård går ju inte an!

Brita Zettergren
Nora trädgård 

Duscha varmt och 
klimatsmart utomhus!

Klimatsmart och alldeles underbart. 
Naturligtvis även praktiskt när det är 
värmebölja i villaträdgården eller på 
landet där det ofta är många på en li-
ten yta. Våra solfångarduschar kopplar 
du enkelt till vattenslangen och ger 
sedan möjlighet att flera gånger om 
dagen njuta av uppvärmt duschvatten. 
Solduscharna rymmer 30 alt 40 liter. 
Den mindre tanken ger cirka 10 minu-
ters duschning med uppvärmt vatten. 
Det går dessutom snabbt att värma 
upp vattnet, vilket gör det möjligt att 
duscha flera gånger under en och 
samma dag. Pris från: 5 990:-

Smart poolstyrning
Bada i rent och klart vatten med våra smarta poolstyrningar. 
Poolägandet blir både lättare och roligare. Med klor- och 
pH-styrning installerad får man full koll på vattenkvalitén och 
automatisk reglering. Med styrningen uppkopplad till internet 
kan man styra poolanläggningen med en app. Det finns även 
möjlighet att dela anläggningens status med en service- 
tekniker. Utöver det finns även flera extra funktioner som till 
exempel att styra poolbelysningen.

Solfångarpanel med motorventil  
och differenstermostat

LÅT SOLEN VÄRMA POOLEN

Spara på miljön och  ekonomin 
genom att värma poolen med 
 solen. Placera solfångaren på  taket 
och dra nytta av  sommarens alla 
soltimmar. 

Folkpool har effektiva solfångare 
i mycket tåligt material för lång 
livslängd. Vi har satt ihop paket med 
varieriende antal solfångarpaneler. 
Välj till anslutningspaket med 
styrning och kopplingar. Automa-
tiskt system med motor ventil styrs 
av en differenstermostat med dubb-
la givare. Givarna känner skillnaden 
mellan lufttemperatur utomhus och 
poolvatten temperatur.

TÄCK POOLEN
Pooltäckning är A och O för att 
minska energiförbrukningen. Mest 
effektivt är ett pooltak eftersom det 
fungerar som ett växthus som både 
isolerar och släpper igenom solvärme. 
Ett alternativ är vårt säkerhetsöverdrag 
RIB-cover där det bildas en luftspalt 
mellan täcket och vattenytan som iso-
lerar och håller kvar värmen i poolen.

VÄRMEPUMP MED INVERTERTEKNIK
Nästa smarta val är att investera i 
en poolvärmepump med inbyggd 
inverterteknik som förbrukar betydligt 
mindre el än traditionella värmepum-
par. Invertertekniken innebär att pum-
pen arbetar sig upp till den inställda 
vattentemperaturen för att sedan gå 
ner på lågvarv. Dessutom gör inver-
tertekniken att poolvärmepumpen är 
tystare än en traditionell pump. Med 
vår HeatForce Inverter Plus kan du för 
varje investerad kWh få 6-11 gånger så 
mycket effekt tillbaka.

FREKVENSSTYRD POOLPUMP
Med en frekvensstyrd poolpump 
ställer du in olika hastigheter under 
dygnet och får på så sätt en stor eng-
ergivinst jämfört
med pumpar med fast varvtal. En 
annan fördel med ett lägre flöde är 
också att ljudnivån sänks. Vår fler-
fartspump Hayward Max-Flo XL kan 
installeras på både nya och gamla 
pooler.

SMARTARE RENING
Att inte slösa på vatten är viktigt även 
i vårt vattenrika land, eftersom det går 
åt mycket energi för att rena vatten. 
Med ett patronfilter räcker det att 
spola av filtret med vattenslangen två 
gånger per säsong. Swimclear patron-
filter från Folkpool används om och 

om igen och fungerar både till gamla 
och nya pooler.

MINSKA KLORANVÄNDNINGEN
Med en saltklorinator går det att 
minska kloranvändningen. Klorinatorn 
tillverkar den desinficerande kemin på 
plats och i rätt mängd. Aquarite Flo 
från Folkpool är inte bara en saltklo-
rinator utan också en smart styrning 
som håller koll på vattenkvalitén och 
som via en app även kan styra pump, 
temperatur och belysning.

KOPPLA UPP POOLEN
Att koppla upp sin pool är kanske 
den smartaste lösningen för den som 
verkligen vill ha koll på sin pool ur en-
ergi- och miljösynpunkt. Senaste nytt 
hos Folkpool är små mätstationer som 
ligger och flyter i poolen och som 
kopplas upp till mobilen via en app. 

Idag finns det en hel du kan göra för att poolen 

ska bli mer energieffektiv. Här är produkterna och 

teknikerna som hjälper dig som redan har en pool, 

eller dig som som står i begrepp att skaffa en, att 

tänka klimatsmart och spara energi.

MILJÖTÄNKPoolsmart

  

ENERGISMART 

Då får man hela tiden information om 
badvattnet och möjlighet att justera 
och effektivisera skötseln.

ISOLERA POOLEN
Välisolerade pooler är något vi kom-
mer att få se mer av eftersom det 
både minskar värmeförlusten och 
förlänger badsäsongen. Durapool från 
Folkpool har 10 cm tjock isolering i 
form av polystyrenblock och är defi-
nitivt ett energismart val för den som 
funderar på att köpa en ny pool.

BYT UT POOL-LAMPAN
Att byta pool-lampor är det enklaste 
sättet att spara el. LED-belysning är 
numera standard i alla nya pooler 
från Folkpool. Men även den som har 
en gammal pool kan själv lätt byta 
ut glödlampan på 300 W mot en 
LED-lampa på 18 W.
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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 Folk-
pools 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

PRODUKT OCH INSPIRATIONFilmer

Nu släpper vi nya filmer!
Folkpool har en kanal på Youtube där vi samlat våra filmer. Här hittar du guider 
med tips och råd, produktpresentationer och inspirationsfilmer.

Nu har vi premiär för ett antal nya filmer:

Bli prenumerant på kanalen nu så missar du inget nytt!

Följ 
oss på

youtube

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.

• Att köpa pool - Vi går igenom de olika stegen i processen, vilka olika val du  
  behöver göra och tips som kan vara bra att tänka på. 

• Att välja poolöverdrag - Det  finns flera valmöjligheter när du ska täcka din pool. 
  Vi presenterar olika alternativ och vilka fördelar och nackdelar som finns.

• Att välja poolvärme, poolvärmepump - Vilka uppvärmningsalternativ finns att välja 
   mellan och varför. Extra fokus på poolvärmepumpar och vad du måste känna till 
   när du väljer poolvärmepump.

• Poolvärmepump, placering, by-pass och skötsel - Vad ska man tänka på gällande
   placering? By-pass, hur och varför samt skötsel för bästa effekt och livslängd. 

• Att välja testinstrument till pool- och spabad – Poolvattnet ska testas varje vecka,    
   vilket testset ska du välja och varför? Här går vi igenom alternativen med för- och 
   nackdelar samt hur du använder dem.

Filmerna hittar du även på vår hemsida och de passar både för dig som går i köptankar 
och dig som redan är pool- eller spaägare.
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Poolleveranser BAKOM KULISSERNA

Pooldrömmar på väg
Här på gården i Järna passerar lastbilar varje vecka, året runt. De levererar ut ca 60-70 pooler per 
vecka under högsäsong. Nu städas, iordningsställs och inventeras det för fullt. Allt ska vara tipp 
topp när högsäsongen startar så att det fungerar effektivt med alla in- och utleveranser.

NYHET!

Byt ut din poolstege!
En av årets trappnyheter är vår nya invändiga påhängsmodell.
Enklare kan det inte vara. Denna trappa i glasfiberarmerad poly-
ester hängs enkelt över poolkanten och är färdig att användas  på 
några minuter. Trappans höjd kan anpassas efter olika vägghöjder.
Skruvas fast på poolkanten och trappans fot vilar mot poolbotten. 
Trappans steg är halkskyddsbehandlade. Komplettera gärna med 
vårt rostfritt räcke till trappa.

FÖRÄNDRINGPooltrappor

Hur ser en vanlig dag ut?
Christer som är teamleader, med en över-
gripande och planerande roll, har arbetat 
på Folkpool i tre år. Han börjar med att 
strukturera upp och organisera dagen för 
att Ghassan och Johan ska kunna utföra 
sina uppgifter med lastning och lossning 
på ett smidigt sätt. Vid behov rycker han 
in där det behövs med eventuell problem-
lösning och hjälper övriga medarbetare 
på lagret. 

”Det rullar ut ca 15-20 lastbilar 
per vecka”

Ghassan, som snart har jobbat sitt första 
år, börjar varje morgon med att kontroll-
era truckarna som ska vara i drift och se 
till att de är redo för en ny arbetsdag. Han 
kör fram de aktuella pallarna, kontrollerar 
och gör dem redo för lastning med 
tillhörande följesedel för att slutligen lasta 
upp dem på rätt lastbil. Uppstår det några 
problem är Christer där och hjälper till. 

Varje dag görs en prioriteringsordning 
men ibland dyker det ändå upp saker som 
måste gå före. Dagen kan börja lugnt för 
att sedan gå över till allt högre tempo där 
stresståligheten hos medarbetarna sätts 
på prov. 

Hur många lastbilar rullar in och ut?
-Det rullar ut 15-20 lastbilar per vecka. 
Vi har både fasta chaufförer och andra 
som skiftar löpande. Bilarna med de fina 
badbilderna går över hela Sverige. 

Skillnaden mellan hög- och lågsäsong?
Under lågsäsongen sker all förberedelse 
inför den stundande poolsäsongen. Det 
ska vara ordning och reda, snyggt och 
rent. Pallarna ska vara uppmärkta och all 
utrustning ska vara i toppskick. Under sä-
song finns inte tid till att göra finjustering-
ar utan fullt fokus är på leveranser, 60-70 
pooler som mest per vecka. Bra förarbete 
under lågsäsong resulterar i smidigare 
hantering när det är full fart. 

Vad är roligast med jobbet?
Christer tycker att det är roligt att ha koll 
och trivs med sitt övergripande ansvar, 
självklart är det positivt när arbetet rullar 
på och går bra. 

Att planera upp sin dag och även få ägna 
sig åt lite problemlösning tycker Ghassan 
om. Han poängterar även arbetsmiljön 
och kollegorna som jätteviktiga för triv-
seln, - de delarna har jag saknat på andra 
arbetsplatser, jag har inte trivts så bra 
tidigare som jag gör på Folkpool. 

Vilken är den roligaste säsongen?
När vi ställer frågan om vilken säsong som 
är roligast säger båda ”högsäsong” i kör. 
- Det finns alltid saker att göra även under 
lågsäsong men i högsäsong rullar allt på 
i sådan fart. Det händer saker precis hela 
tiden. Dagarna går fort, man stämplar in 
på morgonen och i en blinkning är det 
första kafferasten. Nästa gång man tittar 
på klockan är det lunch och vips börjar 

folk gå hem för dagen, ”vad hände, vad är 
klockan”?

”Bra förarbete under låg-
säsong resulterar i smidigare 
hantering när det är full fart.”

Det finns inga tvivel om att arbetstempot 
svänger ordentligt i en säsongsbetonad 
verksamhet. Men det kan även vara just 
det som är charmen. När det är fullt ös är 
det kul att jobba och arbetsdagen är slut i 
ett nafs för att sedan börja om på nytt när 
nya pooldrömmar ska lastas och skickas 
iväg. 

Ghassan Rays & Christer Ahlström

Vilken pooltrappa passar dig bäst?
Snabbt upp och ner på en stege eller sitta vid en trappa med fötterna på första trappsteget och känna in vattnet? 
Eller varför inte ett skönt poolhäng i vår nya relaxtrappa med bänk. Välj själv vilken sida trappan ska vara på. Modulerna 
anpassas efter poolens bredd. 

Gaveltrappa Relaxtrappa med bänk Pooltrappa Roman End Pooltrappa rak Invändig påhängstrappa

Liner
Linern är en av de viktigaste delarna i poolen. Inte bara för att den håller vattnet på plats, men även för att den har störst 
påverkan på poolens utseende och miljö.

Poolens utseende
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.

Kvalité 

Det är viktigt att tänka på vilken kvalité 
du vill ha på din liner. Alla våra liner 
håller i ungefär 10–15 år om du är 
noga med vatten kvalitén. Väljer du en 
liner ur vår premiumserie Protect+, 
står den sig dessutom extra bra mot 
solblekning och missfärgningar. Den 
är även lättare att hålla ren då den har 
ett algskydd i materialet.

Färg och mönster 

För att underlätta ditt beslut om 
färgval och mönster kan du besöka 
din närmaste återförsäljare och titta 
på färgkartor. Passa även på att ställa 
frågor och be om tips och råd inför 
ditt linerval.

Nyhet! Nyhet!
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STÄDNINGSpabadsrening SWIMSPASpabadsjubileum

Vårstäda ditt spabad

Populärt med Swimspa

Med swimspa väljer du själv om du vill ta det lugnt eller träna. Ett bad som kan användas året runt. Simma mot jetstrålar, träna 
roddmaskin, köra vattenaerobics och avsluta med en härligt avslappnande massage.

Ett swimspa erbjuder det bästa av två världar. Du kan koppla av och njuta som i ett stort härligt spabad med rejält benutrym-
me. Du får samtidigt poolens fördelar på en begränsad yta. Här kan du simträna effektivt mot flera kraftiga jetpumpar som 
ger en stark forsande vattenström att simma emot. Dessutom erbjuder swimspa många olika träningsredskap för den som vill 
träna extra. Att träna i vatten är effektivt, samtidigt som det är skonsamt mot leder och knän. Vitas spas swimspa är byggda 
i en mycket kraftig konstruktion och är isolerade för att användas året runt. Ett kraftigt termolock ingår och baden levereras 
som kompletta enheter som enkelt kan placeras på en stabil platta. Du kan välja att ha badet fristående eller delvis nedsänkt 
i trädäck. Vita spa satsar stora resurser på att deras swimspa ska vara så energisnåla som möjligt och tillverkas med största 
möjliga miljöhänsyn. Läs mer på folkpool.se.

Rengöringsmedel och 
underhåll
Med rätt medel och utrustning är det en-
klare att rengöra spabadet. Rengörings-
Gel Basisk och RengöringsGel Sur är två 
rengöringsmedel med olika egenskaper. 
Den basiska är starkt fett lösande och 
perfekt för att ta bort smutslinjen som 
kan bildas i vattenlinjen. RengöringsGel 
Sur tar bort kalk och rostfläckar. Gelfor-
men gör att medlet är lätt att applicera. 
Använd poolborste, linersvamp eller 
Rengöringssvamp Pool Gom för att 
effektivt ta bort smuts och fläckar.

Rengöringssvamp 
Pool Gom

Pris: 110:-/förp

Handhållen poolborste
Pris: 30:-

Tre utbytessvampar
Pris: 45:-

Linersvamp med handtag 
Pris: 95:-

RengöringsGel Basisk och  
RengöringsGel Sur, 1 liter

Pris: 259:-/st

UV skydd
Skyddar ditt termo-
lock och förlänger 
livslängden. Spraya på 
och polera in UV skydd 
303 varannan månad 
under den snöfria delen 
av året.

Kampanjpris: 169:-  
(Ord. pris: 199:-) 

Gäller t o m 21/4 2019.

Byte av filter
Filtret är en viktig del i reningen av 
ditt spabadsvatten. Hos oss hittar  du 
filterpatroner av högsta kvalitet. Filtret 
ska tvättas minst en gång i månaden 
och bör bytas ut efter ca ett år.

Pris från: 295:-/st
Spavårdskit håv, borste och stång 

Spadammsugare Mano Vac och Auto Wanda

Fettabsorbatorer
Tar hand om oljor och feta föroreningar som ligger på vattenytan. Pris: 79:-/2 st 

20-årigt samarbete
1999 skickade Folkpool in den första beställningen på spabad till Dimension One Spas. Modellen Chairman II, som 
finns kvar än idag, var flaggskeppet. Sedan dess har vårt samarbete utvecklats och idag 20 år senare har vi gjort 
tusentals kunder till nöjda ägare av spabad från Dimension One. 

Historien om Dimension One Spas, även kallat D1 Spas, börjar i La Mesa Kalifornien 1977. Det är samma år som Stjärnornas 
krig har premiär i London, Elvis Presley gör sin sista konsert, windsurfing slår igenom och Jimmy Carter är president i USA. 
Då slås portarna upp till den första butiken och Dimension One Spas börjar sin resa till dagens position som en av världens 
ledande tillverkare av spabad, med säte i Carlsbad, Kalifornien.  Företaget har med flera unika patent i branschen utvecklat 
spabadet som produkt. Redan 1981 tillverkades det första fullt isolerade spabadet, 1983 lanserades UltraLounge® som satte 
standarden för hur ett skönt liggsäte skulle utformas och 1988 var Dimension One Spas först med ett system för ozonrening 
i spabad. Dessa innovationer har sedan följts av många fler, som till exempel den patenterade läckert svängda designen och 
världens första system med vandrande massage ”Dynamic Massage Sequenser”. 

Till vårt 20-års jubileum är vi stolta över att lansera den nya modellen Executive (se sidan 16). Tillsammans, skänker också 
Folkpool och Dimension One en Solvattenbehållare för varje sålt D1-spabad under 2019 (se sidan 10). 
Läs mer om Dimension One Spas på folkpool.se

Året-runt
-pool
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BADA ÅRET RUNTSpabadskampanj

Jubileumsmodeller

Gäller så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer.

Spabadskampanj
Bada året runt 

För aktuella kampanjer se folkpool.se

NYHET
Executive

Generösa Executive
En stor pärla med plats för 8-9 personer . Det djupaste badet och senaste tillskottet i Dimension Ones serie 
Reflection. Här är avancerad ingenjörskonst kombinerad med smakfull design. Ergonomi, vattenrening och 
massage i toppklass. Executive erbjuder den mest mångsidiga topp-till-tå hydroterapin. Vattenfall och belys-
ning gör det extra stämningsfullt. Introduktionspris 2019: 179 990:- (Ord. pris 219 000:-)
Läs mer på folkpool.se

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

39 990:-
Alltid prispressad

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

149 990:-
Gäller tom 21/4 

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

89 990:-
Gäller tom 21/4 

J-365
231 x 214 x 97 cm
Antal personer: 6-7 st  
Ord. pris: 175 000:-

149 990:-
Gäller tom 21/4

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

115 990:-
Gäller tom 21/4

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

69 990:-
Gäller tom 21/4 

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

49 990:-
Gäller tom 21/4
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Nu när fåglarna kvittrar, solen värmer 
skönt och badsäsongen närmar sig, 
minns vi alla förra årets varma som-
mar. Men kommer du ihåg hur många 
gånger du badade eller hur långt du 
simmade? Det är inte alltid så lätt att 
komma ihåg hur långt det var man 
simmade egentligen. Därför är det all-
tid bra att testa sin simkunnighet inför 
varje säsong, om du inte brukar simma 
och bada regelbundet även under 
vinterhalvåret. 

Simkunnig anses, enligt den nordiska 
simkunnighets definitionen, den vara 
som kan falla i vattnet, få huvudet 
under och efter att åter tagit sig upp till 
ytan, kunna simma 200 meter på djupt 
vatten, varav 50 meter ryggsim. Men 

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 våren?

Sofia Ekoutsidou
Pirret i magen som 
man får när första vär-
men kommer, och man 
vet att man har hela 
våren och sommaren 
framför sig!

Alicia Ericsson
Då börjar det bli var-
mare ute och vi är mer 
lediga så då kan vi bada 
mer spabad.

Roger Eklund
Efter en lång, mörk 
och kall vinter börjar 
allt väckas till liv och 
det pirrar i hela krop-
pen av alla känslor och 
upplevelser som detta 
medför. Värmen kom-
mer smygande och 
man ser fram emot det 
där första doppet ni vet. 
Fantastisk känsla!

Annelie Rehn
Sommar och sol, snart 
kan jag klä mig i linne 
och kjol, känna mig lite 
vild och cool medan 
jag snabbt tjuvbadar i 
grannens asballa Folk-
pool.

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.

Mac Areng Willners

Det bästa med våren är 

att allting börjar bli lite 

ljusare och gladare för 

varje dag. Sommarnät-

terna närmar sig och 

man går gradvis från 

dunjacka, till sweatshirt, 

till t-shirt, till badbyxor. 

Som såklart är målet!

att kunna simma omfattar mer än bara 
att kunna simma en viss sträcka. Vet 
du till exempel hur du räddar någon 
med hjälp av en livboj eller kan du 
hjärt- och lungräddning? 

Passa på att fräscha upp din simkun-
nighet innan säsongen drar igång. Har 
du barn är det även bra att repetera 
badvetts-reglerna och vad man ska 
göra om olyckan är framme. Har ni en 
livboj hemma kan ni öva att kasta den 
på gräsmattan och livrädda varandra.

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

Josefin Häggström
Svenska Livräddningssällskapet

Snart dags för sommar och bad

Leverans av Swimspa 
på svindlande höjd 

i Sundsvall

123 542 29 28

Under 2018 lyckades vi tillsammans 
med våra kunder och med bidrag 
från våra leverantörer samla ihop till 
ett projekt i Burkina Faso. Följ vårt 
projekt på folkpool.se under 2019.

Poolvårdsguiden ger svar på frågorna som 
kan dyka upp. Den finns att ladda ner på vår 
hemsida folkpool.se eller hämta i butik. Här följer en användbar och enkel punktlista att 

bocka av inför starten på badsäsongen.

• Lägg i trädgårdsslangen och börja fylla poolen så fort reningsverk 
   och pool är ihopkopplade. Det tar lite tid innan poolen är full.
• Håva upp löv och större skräp som eventuellt har hamnat i poolen.
• Kom ihåg att sätta tillbaka poollampor om de har monterats ner vid 
   vinterstängning.
• Vinterpluggar vid bräddavlopp och inlopp tas bort.
• Använd handstyrka vid ihopsättning av kopplingar. Verktyg ökar risken 
   att plasten spricker.
• Ta ett vattenprov och kontrollera vattnets värden. På folkpool.se kan 
  du knappa in dina värden i vår kemikalkylator, så får du snabbt reda på
  vilken kemi du behöver.
• Gör vid behov en chockklorering för att ersätta det klor som förbrukats 
   under vintern.
• Om man inte har pooltak återgår man till att använda sitt vanliga
   sommaröverdrag. Där gäller det att tänka på säkerheten och välja ett 
   stabilt överdrag. Ett  tätt överdrag behåller värmen i vattnet och kan    
   spara energiförbrukning.

Öppna poolen

Vår livboj kommer under 2019 säljas till 
förmån för Svenska Livräddningssällskapet.

Pris: 990 kr
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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, 070-264 50 13 

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.


