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Nu laddar vi om i spabadet 

Nytt år nya möjligheter, vad har du avgett för nyårslöften? Träna mer, äta 

nyttigare eller umgås oftare med vänner och familj? Nya planer i trädgården 

kanske kan kombinera en eller ett par av de löftena. En pool eller ett spabad 

kan vara källa till träning och avkoppling såväl som umgänge. I poolen finns 

utrymme för lek och träning medan spabadet är en bra plats för avkoppling, 

ensam eller i gott sällskap. 

Även om sommaren just nu kan 
kännas avlägsen är det precis i detta 
nu du ska börja drömma om din nya 
pool och starta planeringen för årets 
viktigaste projekt. Det är många roliga 
beslut som ska tas, modell på poolen, 
vilken färg ni ska ha på linern och 
vilken trappa som passar bäst.

Tänk tillbaka på sommaren som 
var och alla härliga minnen, visst 
skulle nästa bli ännu bättre med en 
pool? I det här numret får ni besöka 
poolsnickeriet, en riktig drömverkstad, 
och hur de laddar upp för den stun-
dande säsongen. 

Men sommaren är ändå en bit bort 
och tills vi får dyka i den svalkande 
poolen sjunker vi gärna ner i spaba-
dets varma strålar. Tänk en idyllisk vin-
terkväll. Snöflingorna som sakta dalar, 
det är helt vindstilla och den kristall-

klara stjärnhimlen glittrar. I morgon-
rock och luva hoppar du i skorna för 
att gå de få stegen på knarrig snötäckt 
mark innan du glider ner i det varma 
vattnet. En perfekt avslutning på en 
härlig vinterdag fylld med aktiviteter. 
Vi har alla tillbehör för spabadet du 
kan tänkas behöva såsom nack- och 
sittkuddar, stämningsbelysning och 
dofter.

Johanna Lind Bagge ger sina bästa 
tips på rutiner som maxar din spa-
badsupplevelse. Vare sig du bara vill 
koppla av en stund och ladda om 
eller har mer fokus på bad och lek, 
när barn eller barnbarn är med, står 
spabadet där redo för dig – dygnet 
runt, året om. 

Trevlig läsning!

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.



FOLKPOOL 2019-VINTER  |  3

Innehåll
4-5 Spabadskampanj
 
6-7 Välmående med Johanna Lind Bagge
 
8-9 Sportlovstips - spalovstips
 Spabadstillbehör för de yngre
      
10-11 Folkpool svarar på vanliga frågor 
  Överraska på alla hjärtans dag 

 
12-13   En Latitude i Nykvarn
  Bada med barnbarnen 

 
14-15   Poolkampanj
  Kundernas sommarminnen

16-17    Om värmepumpar
  Bakom kulisserna på Folkpool

18-19 Information/På gång 
  Vad är det bästa med att bada på vintern?

20  Folkpool 
 Hitta din återförsäljare

Innehåll FOLKPOOL 50 år

Smutsigt vatten blir rent när 
du handlar hos Folkpool 
Brist på rent vatten, dålig hygien och hälsa hindrar miljontals 
människor och samhällen från att utvecklas. Där infrastruktur saknas 
behöver människor hållbara lösningar. Solvatten är ett socialt före-
tag som producerar och distribuerar soldrivna vattenreningssystem.

Folkpool samarbetar med Solvatten för att hjälpa familjer att få 
tillgång till rent vatten. Vi medverkar på så sätt konkret till en hållbar 
utveckling och en framtid för alla. Läs mer på solvatten.org

Du kan också bidra genom att Swisha en valfri summa till Folkpools 
insamling på swish. Läs mer om vårt samarbete på folkpool.se

123 542 29 28

11

156-7

17

Tävling!
Se sid 11

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.
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BADA ÅRET RUNTSpabadskampanj

Vinter-
kampanj

på spabad
Läs mer på 
folkpool.se
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Jubileumsmodeller

Gäller så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer.

Spabadskampanj
Bada året runt 

För aktuella kampanjer se folkpool.se

Meridian
232 x 232 x 91 cm
Antal personer: 7 st 
Ord. pris: 122 500:-

92 990:-
Gäller tom 10/3 

Latitude
232 x 232 x 91 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 122 500:-

92 990:-
Gäller tom 10/3 

Prestige
210 x 210 x 94 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 118 900:-

94 990:-
Gäller tom 10/3 

Warrior XL 
Ø 213 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris 70 000 kr

59 990:-
Gäller tom 10/3 

J-355/J-365
231 x 214 x 97 cm
Antal personer: 5-6 st  
Ord. pris: 163 400:-

119 990:-
Gäller tom 10/3 

Retreat
178 x 203 x 86 cm
Antal personer: 5 st 
Ord. pris: 67 700:-

57 990:-
Gäller tom 10/3 

NorthStar Delite
Ø 200 cm
Antal personer: 4-5 st 
Ord. pris: 50 100:-

39 990:-
Alltid prispressad
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VÄLMÅENDESpabad

Johanna Lind Bagge
pratar spabad, välmående och 
skönhet, här ger Johanna sina 
tips och trix för ett extra bra 
spabadande.

”För att snabbt få

avkoppling i kropp

och själ, badar jag så

ofta jag får tillfälle”
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Johanna Lind Bagge är Diplomerad Auktoriserad Hudterapeut sedan 25 år tillbaka 

och arbetar nu med hudvårdssalonger, kliniker och spaanläggningar. 2018 skaffade 

Johanna en Jacuzzi och vi undrar såklart hur bra ett spabad går ihop med hudvård?

VÄLMÅENDESpabad

När badar du?
- För att snabbt få avkoppling i kropp 
och själ, badar jag så ofta jag får tillfäl-
le. Inget går upp mot att sätta sig i ett 
varmt spabad och känna hur spän-
ningar släpper och hur kroppens 
"batterier" laddas upp på nytt. 

Har du någon rutin på behandling 
som du gör i samband med spabad?
- Den ultimata sparutinen att följa i 
samband med spabad är följande: 

1. Duscha först och peela sedan an-
sikte och kropp med en bra hudvår-
dande scrub. Det är viktigt att använda 
en scrub anpassad för ansikte och 
en anpassad för kropp. Genom det 
så avlägsnar du döda hudceller och 
blir också på så sätt mer mottaglig av 
efterföljande vård.

”För att snabbt få avkoppling 
i kropp och själ, badar jag så 
ofta jag får tillfälle”

2. Applicera en ansiktsmask som får 
verka under tiden du sitter i spabadet.
Lämplig tid att sitta i spabadet är ca 
20-25 minuter. När man har badat 
klart duschar man och smörjer in sig 
med en hudvårdande produkt för 
ansikte och kropp.

Vilka fördelar ser du med att bada 
varmt?
- Att bada varmt har många fördelar. 
(Dock ej för varmt och inte för kallt för 
då sluter sig porerna). Jag ser följande 
fördelar med att bada lagom varmt: 

1. Det ökar blodcirkulationen =  Att 
låta det varma vattnet nå upp till nack-
en är bra för din blodcirkulation. Din 
puls ökar såväl som din förbränning.

2. Du somnar lättare när muskler 
slappnar av och spänningar släpper.

3. Det kan även hjälpa mot huvud-
värk då värmen avlägsnar trycket från 
huvudets blodkärl. 

4. Ett varmt bad kan lindra symptomen 
vid förkylning och influensa. 
 
5. Genom att porerna öppnas vid den 
behagligt varma temperaturen så är 
huden också mer mottaglig för åter-
fuktning efteråt.  

Varför ska man duscha innan man 
badar spabad enligt dig? 
- Genom att man duschar och gärna 
peelar innan man lägger sig i sitt spa-
bad får man också den bästa effekten 

av spabadet. Man vårdar helt enkelt 
både hudens kvalité och sitt spabad.

Vilken typ av produkt skulle du inte 
kunna leva utan?
- Jag skulle aldrig kunna leva utan 
peeling och återfuktning.

”Inget går upp emot att få 
sätta sig i ett varmt spabad 
och känna hur spänningar 
släpper och kroppens 
”batterier” laddas upp på 
nytt”

Vad är ditt första tips vid torr hud?
- En riktigt torr hud behöver inte bara 
fukt utan den behöver också fett. An-
passa hudvårdsprodukter efter årstid, 
speciellt på hösten och vintern då de 
flesta blir torra i sin hud.

Kyla, luftkonditionering, torr luft, 
datorer och varma kläder förvärrar 
tillståndet. Då ska man vara extra noga 
med att byta ut sin hudvård till rikligare 
krämer och vara noga med peeling 
och ansiktsmask. Då ska spabadet vara 
en rutin 1-2 ggr/vecka. 

Doftljus med brinntid på 50 timmar
BLANCHE är ett nytt och helt unikt ljus på svenska marknaden. Ljuset är helt 
återvinningsbart och fritt från gifter samtidigt som det håller högsta kvalitet. 
Vaxet i BLANCHE är 100% nedbrytbart och består av en unik blandning av 
oljan från bomullsfröet och andra vegetabilska oljor. Vaxet är helt fritt från bl a 
parafin, råolja, bivax samt andra animaliska produkter. Veken är i 100% bomull 
och därmed helt zink- och blyfri. BLANCHE doftljus är svensktillverkat med 
lång brinntid och finns i flera fräscha dofter. Storlek på ljuset: 75x95 mm. 

Finns i 6 st olika dofter: Fresh & Clean, Cranberry Canella, Joy of life, 
Garden temptation, Lemon Macaron, Pomme festival. Pris: 199:-
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Efter en aktiv utomhusdag är 
det extra skönt att krypa ner i 
ett varmt spabad tillsammans

SPORTLOVSpalov
SP

O
R
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LO

V
ST

IP
S

Spadofter - Premium Blend 240 ml
Förhöj spabadsupplevelsen med våra spadofter 
i olika blandningar: Chamomille, Cinnamon, 
Eucalyptus, Lavender, Sandalwood
Pris: 159:-/st 

- Åka pulka, snowracer eller gummi-
ring. Skidåkning på höjden och tvä-
ren. 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. 

Lise-Lott som bor i Söderhamn har 
ofta turen med snörika vintrar. Men 
om man nu inte bor i ett snöigt Gävle-
borg så finns det fortfarande fullt med 
roliga aktiviteter att testa som inte 
kräver någon snö.

- Besök simhallen och ta simborgar-
märket. Testa på klättervägg. Bowling 
eller boule. Skridskoåkning i ishallen. 
Kanske har ni någon rolig hinderba-
na i närheten som ni vågar utmana 
kompisar eller föräldrar på. Fotografe-
ringspromenad i skogen där man ska 
fotografera så många saker man kan 
hitta på en bestämd bokstav. Finns det 
fortfarande Pokémon gömda ute på 
gatorna?

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

Lise-Lott Öberg tycker om att vara ute i naturen och här
tipsar hon om lite roliga testa-på-saker inför sportlovet.
Aktiviteter både med och utan snö.

Pannkaksmuffins
2 ägg, 2,5 dl vetemjöl, 0,5 tsk salt, 5 dl mjölk

Vispa ihop pannkakssmeten. Häll upp 
smeten i smörade muffinsformar, 

fyll upp ca 2/3. Grädda mitt i ugnen 
i 225 grader i ca 25 min.

Tips på sportlovslunch!

Okrossbara glas
Perfekta saftglas i spabadet 
eller till picknicken. 
49 cl, 115:-/st
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SPORTLOVSpalov

Charmiga dryckeshållare
Nu har vi ett lekfullt sortiment med dryckeshållare som passar utmärkt i spabadet. Priser från: 29:-/st

Nackkudde
Kampanjpris från 79:-

Ord. pris från 99:-

Spasäte
Kampanjpris från 99:-

Ord. pris från 149:-

Lyxa till det med 
sköna tillbehör som
nack- och sittkuddar

Välj mellan flera olika modeller.

Nackkuddar som hängs på plats över spabadskanten 
eller som fästs med sugproppar på spabadets inner-
kant. 

Våra sittkuddar gör inte bara komforten bättre utan 
gör det även möjligt att sitta bra i alla säten i spabadet 
oavsett hur lång man är.

Priserna gäller så långt lagret räcker t o m 10 mars 2019.

Armpuffar - Aquaringar
AQUARINGAR används framför allt för att stimulera 
motoriken hos barnen i vatten. Mindre barn kommer 
högre upp och det främjar vattenvanan. Ringarna 
innehåller plastad skumgummi för bättre säkerhe 
Aquaringar från 6 månader och upp till 30 kg. 
Pris: 199:-/par
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Vi ska resa bort några veckor. 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 temperaturen till ca 20 grader. Se till att termolocket är fastlåst. Låt er 

”husvakt” 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 tillbaka. 

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 mycket snö klarar mitt pooltak? 

Våra pooltak klarar 45kg/m2. Ett pool-

tak kan fungera som vintertäckning i 

södra Sverige under milda och snöfat-

tiga vintrar men klarar inte belastning 

som kan uppstå vid stora mängder

blötsnö. Taket måste hållas fritt från

snö för att garantin ska gälla.

VINTERFRÅGORFolkpool svarar

Vanliga frågor under vintern

Ta vara på snön
och skotta ihop
till ett bord eller

gör en rolig
dryckesförvaring

Hur skall jag ta hand om mitt spalock under vintern?

Blir det mycket snö behöver man borsta bort den. Men detta brukar ske na-

turligt om spabadet används kontinuerligt under vintern. Ett generellt tips för 

att för länga livslängden 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 man med 

fördel klä in sitt spabad med en spahuv. Läs mer om dessa på folkpool.se

Kan man bygga en swimmingpool under vintern?

Det går oftast bra att göra markarbete och bygga 

poolstomme men snömängd och tjäldjup kan för-

svåra. I södra Sverige fungerar det ofta bra.
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Överraska på
alla hjärtans dag

Synergy, lampa med 
inbyggd bluetooth
högtalare. Finns i flera 
olika storlekar. 
Pris från 1 299:-/st

Flytande poolbar med 
inbyggd LED-belysning. 
Kampanjpris: 799:-/st
Ord. pris: 889:-/st 

Stämningsfull 
belysning kring spabadet 
med moodlights. Kan 
justeras i 16 st olika färger. 
Kampanjpris från: 499:-/st
Ord. pris från 695:-/st

Söta dryckeshållare finns i flera 
olika modeller. Pris från: 29:-/st

Simglasögon för de små. 
Pris från 55:-/st

Vinn doftljus till alla hjärtans dag!
Var med och tävla om ett doftljus till alla hjärtans dag.
Lägg upp en fin vinterbild på instagram och använd
#folkpoolallahjartansdag så att vi hittar ditt bidrag.

Vi vill ha ditt bidrag senast den 27 januari 2019. Kom ihåg att du 
måste ha öppen profil så att vi ser ditt bidrag. Värde: 199 kr

Vinnarna publiceras på sociala medier vecka 5, 2019.

Tävling

Gäller så långt lagret räcker t o m 10 mars 2019.
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LATITUDESpamodell

LATITUDE från Dimension One är ett stort bad som rymmer upp till 6 personer. Badet har ett bekvämt liggsäte med bra mas-
sage och Flex Therapy PillowTM  för ömma muskler i nacke och skuldror. Det är utrustat med 46 jetstrålar i 6 olika variationer och 
justerbart vattenfall.

Magnus Jonsson skaffade sitt spabad under 
sensommaren 2014. Vi gjorde ett besök för att 
ta reda på hur livet med spabad har blivit.
När bestämde ni er för att skaffa spabad?
- 2014 införskaffades spabadet. Vi hade funderat ett längre tag efter att ha 
haft en enklare typ av pool/bad uppsatt flera somrar. 

Hur kommer det sig att ni valde Folkpool? 
- Folkpool var ett ganska självklart val med många spabad att välja på. Vi 
upplevde också att Folkpool har prisvärda spabad och att vi fick mycket 
bad för pengarna.

Hur kom ni fram till just den modellen på spabad ni har?
- Vi provade oss fram i butiken till den modell vi valde. Vi ville ha ett bad 
som var tillträckligt stort för att kunna sitta flera samtidigt utan att trängas 
men även att det skulle finnas en liggdel när man badar själv. Platsen där 
spabadet skulle stå var given och storleken passade bra där.

Hur ofta använder ni ert spabad?
- Utslaget på ett år så blir det nog ca 1 gång i veckan. Höst, vinter och vår 
används det mest.

Vad är det bästa med att ha blivit med spabad?
- Det bästa med ett spabad är att det alltid står redo för ett bad utan förbe-
redelser och planering i förväg.

I en vintrig trädgård i
Nykvarn står ett generöst
spabad och bjuder in till bad, 
dygnet runt, året om.
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Spabad

Den gyllene åldern är här 
och det är dags att börja 
leva livet utan stressiga 
arbeten och uppbokade 
veckor!

Tiden är kommen då man har möjlighet 
till precis allt, sova längre på morgo-
nen, ta en promenad när man vill, låna 
barnbarnen och leka allt från café till 
cowboys. 

Att bada spabad är inte bara avkopp-
lande mentalt utan även välgörande för 
kroppen. En stunds återhämtning på 
morgonkvisten eller eftermiddagen kan 
göra att trötta leder smärtar mindre och 
kroppen får ny energi. Hoppar det sedan 
i ett sprudlande barnbarn i spabadet går 
energin upp i topp! 

Den cirkulerande massagen knådar och 
mjukar upp spända muskler och stela 
leder och bidrar till att blodet kommer i 
cirkulation. 

Att kunna vara utomhus och njuta av 
vädret de timmar solen är uppe under 
vinterhalvåret är en ynnest och en för-
utsättning för att fylla på med D-vitamin. 
Kvalitetstiden som barnbarn och far-/
morföräldrar får tillsammans i ett spabad 
är ovärderlig. Inga telefoner, paddor eller 

tjatiga föräldrar finns i närheten. 

+65

 
”Det bästa med att bada spabad tillsammans med mormor och 

morfar är att jag får plaska och busa hur mycket jag vill”

Selma 6 år
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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

20%
på komplett pool

Läs mer på 
folkpool.se
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TILLBAKABLICKPoolsommar

@inredningochdesign

@marlenerinda 
Fotograf: Martin Jukita

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

@linda.vitaloppan

@husetihornet

@skogslyckan5

@mydreamhouze

@liljajenny

@sandrashem

Våra kunder delar med sig av sina sommarminnen
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INFORMATIONPoolvärmepump

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

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

Är man inte alltid lite extra stolt när man gjort ett bra fynd? 
Kika gärna in på vår fyndhörna på folkpool.se för att hitta nästa skatt. 

20%
Värmepumpar

Läs mer på
folkpool.se

HeatForce Inverter M70 
Pris från: 19 990:-

Fyndhörnan

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

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

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

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

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

kopplas elen in. Därefter är det bara 
en knapptryckning bort.

Vad bör man tänka på när man 
placerar värmepumpen?
Det är viktigt att det finns gott om fritt 
utrymme runt om värmepumpen; ca 
0,7 meter bakom och på sidorna, ca 3 
meter framtill. Poolvärmepumpar ska 
ej byggas in eftersom tekniken bygger 
på stora luftflöden. 

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

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

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

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

Mer information om värmepumpar 
kommer på Folkpools Youtube kanal.
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BAKOM KULISSERNAPoolverkstaden

Vi besökte snickeriet under en 
kall dag i oktober, säsongen har 
precis lagt sig och förberedelser-
na för poolsommar 2019 är i full 
gång. Vi frågar teamleader Ras-
mus Pantsari hur en typisk dag i 
poolverkstaden ser ut.

- Vi börjar alltid på samma sätt med 
det viktigaste på arbetsdagen, mor-
gonkaffet. Sen samlas vi på kontoret 
för att gå igenom vad som skall göras 
under dagen/veckan, i vilken ordning 
och vem som gör vad. Sen delar vi 
upp oss i team om två och kör igång 
på varsitt håll. Vi vill alltid ha två olika 
packmoment igång samtidigt. När 
man är klar med sitt kontrollerar man 
varandras paket för att motverka fel-
plock eller missar. Alla våra stom- 
paket skickar vi flera gånger om dagen 
upp till Järna där det packas ihop med 
pumpar och sandfilter med mera för 
att sedan levereras till en ny poolkund. 

”När det är full rulle under 
högsäsong producerar vi 
runt 50 pooler på en vecka 
men ibland kan det bli upp 
emot 70 stycken”

- Det krävs många delar för att bygga 
en pool och ett vaket öga för att 

kontrollera allt som ingår. En komplett 
stomme till en av våra populäraste 
storlekar, 4x8 meter, har över 180 se-
parata delar och skruvar för att bli en 
komplett pool. Det krävs hårt arbete, 
intresse och erfarenhet för att hålla 
Sverige blött men på något sätt får vi 
alltid till det.

- När det är full rulle under högsä-
song producerar vi runt 50 pooler 
på en vecka men ibland kan det bli 
upp emot 70 kompletta stompaket i 
veckan, allt ifrån 3x6 meter till riktiga 
bjässar på 6x12. 

Rasmus rekommenderar: 
- Snyggaste linern är grå mosaik helt 
klart. Folkpools Gardenpool är den 
helt klart pack-vänligaste här på verk-
staden och även väldigt byggvänlig. 
När jag ska köpa och bygga pool får 
det bli en sådan.

- Men jag skulle nog säga att jag är 
mer av en spakille. Jag föredrar högre 
temperatur och speciellt när poolen 
stängs för säsongen så har ju den 
bästa säsongen att bada spabad ute 
precis börjat. 

Så var vintern här och de sköna dagarna kring poolen ligger varmt i minnet. För de som
bestämt sig, inte en sommar till utan pool, har drömmarna vaknat och livet kring poolen 
börjar närma sig. 20 minuter söder om huvudkontoret i Järna ligger Vagnhärad och här
arbetar Folkpools poolsnickare året runt med att förverkliga pooldrömmar.

Bakom
kulisserna
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Njuta av aktiviteter i och på vatten kan 
man göra året runt. Har du spabad 
kanske det används flitigt så här års, 
medans poolen ligger i vinterdvala. Har 
du inte ett härligt spabad att krypa ner 
i kanske du ger dig ut på isen för en 
promenad eller skridskotur.  

Vi på Svenska Livräddningssällskapet 
arbetar med vattensäkerhet året runt 
och på vintern pratar vi mycket om 
isvett. Isvett är kunskap om hur du ska 
bete dig ute på isen. Med rätt kunskap, 
utrustning och sällskap kan du njuta av 
härliga skridskoturer eller promenader 
på isen. Kom ihåg att isen sällan är lika 
stark överallt. Vill du veta mer om is- 

Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG

En liten
sneak peek

på spännande
saker som
kommer i
butikerna

under våren!

Vinnare av
Guldhanden

2018

Guldhanden
Bästa kommersiella webbplats 2018

”Vinnaren i kategorin bästa kommersiella 
webbplats är inspirerande. Den gör exakt vad 
en sådan webbplats ska göra: lockar till begär 
och erbjuder bra information inför ett köp. 
Dessutom ser företaget till att även befintliga 
kunder känner sig välkomna. Juryn ser här 
ett fint samspel mellan innehåll, ton och bild, 
och säger ”bra jobbat” till Folkpool.” 

säkerhet, till exempel vilken utrustning 
du ska ha med dig, gå in på
issakerhet.se

Och precis som att det är viktigt att ha 
kunskap kring säkerhet på isen gäller 
det att komma ihåg att tänka på säker-
heten kring spabadet. Har ni barn? 
Prata då med barnen om vilka regler ni 
har hemma kring spabadet. Barn ska 
hållas under uppsikt och icke simkun-
niga barn på armslängds avstånd när 
man badar i spabad.
Vill du lära dig mer om vattensäkerhet 
besök gärna vår hemsida 
www.svenskalivraddningssallskapet.se

Josefin Häggström
Svenska Livräddningssällskapet

Isvett - vattensäkerhet på vintern

Varva ner i spabadet
”Det handlar om att utnyttja vattnets alla 
fördelar när det kommer till efterträning
och avslappning - för att komma ner i
puls och slappna av i kropp och själ.”

Terese Alvén
Författare, bloggare och träningsinspiratör 

Övningar
i spabadet

Relax- och träningsfilmer med 
Terese för både spa och pool 
hittar du här:
www.folkpool.se
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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?

Denise Jakobsen
Det är varmt och skönt 
att gå ner i badet när 
det är så kallt ute, man 
blir varm i hela krop-
pen. Sen är det också 
väldigt mysigt att se 
den vita snön runt 
omkring sig.

Hanna Dahlquist
Kombinationen vinter-
kyla med det varma 
vattnet är nästan
magisk, framför allt när 
det snöar. Att sedan gå 
upp ur badet, genom 
ett tunt lager nyfallen 
snö, och in i värmen 
- det är verkligen en 
energiboost!

Monica Nilsson
Att det går att bada i 
alla väder. Det är kom-
binationen av värme 
och kyla som gör det 
så avkopplande och 
uppfriskande på samma 
gång. Extra härligt när 
det är stjärnklart och 
riktigt kallt.

Pär Söderholm
Varför sluta bada när 
man kan bada året runt. 
På sommaren ger det 
svalka och på vintern 
ger det en skön värme i 
kroppen.

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.

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

Vincent 
Scharf Vållberg

Att det är varmt och 

skönt och att rulla runt 

i snön och sen sätta 

sig i spabadet igen. Jag 

gillar att bada med min 

familj och kusiner.

Folkpool i Uddevalla, 
Umeå och Upplands 
Väsby flyttar till nya
fina lokaler.
Folkpool Uddevalla, Smedtorpsvägen 3
Folkpool Umeå, Björnvägen 9
Folkpool Upplands Väsby, Stockholmsvägen 35 

Ny poolkatalog
i butik 11 mars!
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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 19 000 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.


