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Lys upp mörkret
När hösten kommer är det lätt att känna separationsångest från sommaren. All
härlig vistelse utomhus byts ut mot mer inomhustid. Istället för att tänka på hösten
som mörk och tung väljer vi att fokusera på alla fördelar med denna vackra årstid.
Tända ljus, frisk härlig luft och varma spabad.
Vi ser fram emot hösten fulladdade med
energi från sommaren. Redo att ta oss an
poolrenoveringsprojekt och poolbyggen,
för du vet väl att hösten är perfekt för
både renovering och nybygge? Trycket
på hösten är inte lika högt som under vår
och sommar. Dessutom får tomten och
poolmiljön möjlighet att återhämta sig
och när säsongen väl kommer är poolen
badklar. Vi har nu höstkampanj på pool
för nya projekt och poolrenoveringskampanj för dig som behöver renovera
och byta ut komponenter i din befintliga anläggning. Kanske är det dags för
byte av färg och mönster på linern eller
har du funderingar på en ny trappa? Ett
pooltak förlänger inte bara badsäsongen
utan minskar nedskräpning i poolen och
sparar energi.
Hösten betyder också att spabadssäsongen startar på allvar. Har du funderat på att skaffa ett spabad men tycker att
det är svårt att välja modell? Lugn, vare

sig du är en helgbubblare, vardagsnjutare
eller festfixare så hjälper vi dig att välja
den spabadsmodell som passar dig bäst.
Att kunna bada året om är en riktig lyx.
Med ett spabad på tomten finns en anledning att njuta av trädgården ytterligare.
Lys upp och skapa en härlig utomhusmiljö som inte bara används sommartid.
Både Synergy och Moodlights skapar
stämningsfull belysning och är lätta att
placera precis var du vill.
2018 är det 50 år sedan allt startade för
Folkpool, i ett garage på Fiskarvägen i
Järna. Under hela jubileumsåret har vi
fördelaktiga priser på utvalda spabadsmodeller, produkter och pooler. Vi har
även en fantastisk tävling där du som
köpt pool eller spabad hos oss under
2018 har chansen att vinna tillbaka dina
pengar. Självklart fortsätter vi firandet
med både tävling och jubileumspriser
hela året ut. Läs mer på folkpool.se
Mysig höstläsning!

Solkraft ger rent vatten
Visste du att solens ljus kan rena vatten? Om en bakterie, parasit eller annan
skadlig mikroorganism utsätts för UV-B ljus i kombination med värme under
en viss tid så förstörs de. Solvatten är en svensk innovation som renar vatten
på detta vis. Produkten används redan av ca 300.000 människor men det är
fortfarande miljontals människor som lever utan rent vatten hemma. En hållbar
framtid för alla - de globala utmaningarna är många, men det finns konkreta
sätt att verka för en bättre framtid.
Folkpool och Solvatten samarbetar för rent vatten och minskad miljöförstöring
i världen. Samarbetet hjälper människor på klimatdrabbade platser och skapar
samtidigt engagemang hos både Folkpools personal och kunder. Tillsammans
med Folkpool kan du göra skillnad. Besök våra butiker och lär dig mer om hur
just du och ditt köp kan bidra till Solvattenprojektet i Kenya. Information finns
också på folkpool.se .
Allt börjar med rent vatten.

123 542 29 28
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Lita på att vattnet är rent. Solvatten är
försedd med en indikator som ändrar
från ledsen till glad gubbe när processen
är klar. Allt som behövs är sol.

Solvatten är till stor nytta för människor som
lever där infrastruktur och elektricitet saknas.
Att ha rent och varmt vatten hjälper också
människor att tvätta, diska, förenkla
matlagning och hålla hygien.
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Tävling! Vi fyller 50 år och kommer under året att tävla ut totalt 25 pooler och 25
spabad till nya kunder under 2018. Har du planer på att bygga pool eller skaffa ett
spabad ska du definitivt passa på under 2018. Läs mer på folkpool.se
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Spakampanj

BADA ÅRET RUNT

Höstkampanj
på spabad
Läs mer på
folkpool.se
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Spabadskampanj
Bada året runt

Jubileumsmodeller

Jubileumspriser

104 990:-

52 990:-

Gäller tom 30/9

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

Gäller tom 31/12

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

134 990:-

67 990:-

Gäller tom 30/9

Nautilus
234 x 234 x 90 cm
Antal personer: 7 st
Ord. pris: 157 500:-

Gäller tom 31/12

Intrigue
200 x 211 x 92 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 87 500:-

77 990:-

139 990:-

Gäller tom 31/12

Gäller tom 30/9

J-355/J-365
231 x 214 x 97 cm
Antal personer: 6-7 st
Ord. pris: 163 400:-

J-235/J-245
214 x 214 x 92 cm
Antal personer: 6-7 st
Ord. pris: 99 200:-

194 990:-

149 990:-

Gäller tom 30/9

Amore Bay
275 x 234 x 102 cm
Antal personer: 7 st
Ord. pris: 227 500:-

Gäller tom 31/12

J-470
231 x 231 x 99-112 cm
Antal personer: 6-7 st
Ord. pris: 198 400:-

Alltid prispressad

39 990:-

Gäller tom 31/12

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

För aktuella kampanjer se folkpool.se
Gäller så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer.
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Spatillbehör

VARDAGSLYX

Jubileumspriser på rengöring
Spadammsugare Auto Wanda
Rengöringshandske spabad
Rengöringsborste för spabad
SpaDisc fettabsorbator		

495 kr
49 kr
119 kr
59 kr

Ord. pris 695 kr
Ord. pris 59 kr
Ord. pris 139 kr
Ord. pris 79 kr

Gäller t o m 2018-12-31

Tillbehör som underlättar

CoverMate Easy - Vår mest sålda
locklyftare. Vadderade grepp och krokar för handduken. Passar rektangulära spabad upp till 2,40 cm längd och
bredd. Pris: 3 290 kr

CoverCatch - En enkel lösning
för att förvara termolocket bakom
spabadet. Pris: 1 295 kr

Nackkudde - Välj mellan sadelmodell som hängs över kanten eller uppblåsbar som fästs
med sugproppar. Kampanjpris från 49 kr. Okrossbara glas - Perfekt i spabadet. Från 50 kr/st.
Våra spadofter är anpasssade för spabad och påverkar inte utrustning eller vattnets kvalité.
Pris från 99 kr/st.
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Spatrappa Spa Side Step En underhållsfri trappa i tålig
plast. Finns i flera olika färger.
Pris: 895 kr (Ord pris: 1 290 kr)
Gäller t o m 2018-12-31

Höstens sköna

tillbehör

Spamodeller

NÅGOT FÖR ALLA

Helgbubblaren - Helgen är helig och ska ägnas åt
avkoppling till hundra procent. Det görs bäst i spabadet
med en vän där ni kan finna lugnet och koppla bort
vardagen tillsammans. Det varma vattnet ihop med
välgörande massage är som balsam för själen. Lyxen
med något gott att äta eller dricka vid spabadskanten
blir pricken över i.
Tips: okrossbara glas, poolbar, Moodlights

Vilken
spabadsmodell
är du?

Vardagsnjutaren - Du som är vardagsnjutare tar vara
på varje badmöjlighet, vardag som helg. En lite mer
påkostad spabadsmodell är en väl värd investering för
dig som badar dig till ett russin flera gånger per vecka.
En perfekt avslutning att längta hem till efter en lång
vardag. Där du och familjen får kvalitetstid tillsammans
i en annars stressig och digital värld. Även barnen vill
släppa dator och tv-spel för att umgås i det varma och
sköna vattnet.
Tips: spadoft, nackkudde, sidobord, spatrappa

Festfixaren - Spabadet är för dig den perfekta källan
till umgänge med vännerna. Alla vill komma över och
bada, därför behöver du en rymlig spabadsmodell
med sittplatser för många gäster. Automatiskt blir du
populärast på gatan och får gladeligen hålla i festen
på nyårsafton såväl som på midsommar. Med tillval
som fontäner, belysning och högtalare är spabadet av
naturliga skäl festens mittpunkt.
Tips: okrossbara glas, poolbar, Moodlights
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Spadofter

AROMTERAPI

Välgörande

dofter

Aromterapi, mer än bara en doft
Doft påverkar våra sinnen och väcker våra känslor och minnen. En viss doft kan framkalla associationer till en speciell plats
eller upplevelse. Våra spadofter är anpassade för spabad och påverkar inte utrustning eller vattnets kvalité. Det behövs endast
2-3 kapsyler per badtillfälle så flaskan räcker länge. Spadoft Premium Blend finns i 5 olika varianter.
Jubileumspris 99 kr. (Ord. pris 159 kr.) Gäller tom 2018-12-31
Uppfriskande - Bergamott, Citron, Peppar, Pepparmynta, Rosmarin
Avkopplande - Apelsinblomma, Citronmeliss, Lavendel, Mandarin, Mejram
Uppfräschande - Enbär, Eukalyptus, Timjan

Lock till spabad
Spabadslock, spalock, isolerlock eller termolock.
Kärt barn har många namn.
Ett bra termolock är en förutsättning för att spabadet ska vara energisnålt.
Samtliga spabad från Folkpool levereras med ett kraftigt termolock som
standard. Termolocken är ca 10 cm tjocka i centrum och svagt sluttande
mot kanterna. De är tillverkade i UV-skyddad vinyl i marin kvalitet och
isolerade med polystyrenskivor som är förstärkta med metallprofiler.
Isolerskivorna ligger inneslutna i ett hermetiskt tätt ångskydd för bästa
livslängd. Låsbara spännen ingår för extra barnsäkerhet.
Termolocken är relativt lätta men kan upplevas otympliga. Därför rekommenderar vi att komplettera med en locklyftare för enklare hantering.
Om ditt lock behöver förnyas finns alla våra lockmodeller lagerförda för
omgående leverans. Om du söker termolock till något annat varumärke,
kan de passa men oftast har spabaden olika radier på t.ex. rundade hörn
vilket gör att de inte passar optimalt. För att beställa termolock till andra
modeller av spabad krävs en måttskiss. Läs mer på folkpool.se om specialbeställda termolock.

8 | FOLKPOOL 2018-HÖST

UV skydd - Skyddar ditt termolock
och förlänger livslängden. Spraya
på och polera in UV skydd 303
varannan månad under den
snöfria delen av året. Pris: 179 kr

VATTENVÅRD
Poolförsäljning
SpabadsvattenVÄRDEÖKNING

Hur håller jag vattnet rent och klart i mitt spabad?
Rent, klart vatten i spabadet vill vi alla ha. Men ibland blir det ”mjölkigt”, grumligt eller skummar,
varför blir det så? Tricket för att alltid ha ett kristallklart vatten är att följa några enkla punkter.

1.

Kontrollmät vattnet minst en gång i
veckan, oftare vid behov. Lita inte bara på
dina sinnen utan använd ett testset och
kontrollera att värdena är okej eller om du
måste justera något.

2.

Dosera SpaBrom eller SpaKlor efter
varje bad eller varje vecka och kontrollmät
så att rekommenderade värden hålls konstant. SpaBrom och SpaKlor är effektiva
och de mest beprövade desinficeringsmetoderna för spabad. SpaKlor har varit
överlägset mest populärt men nuförtiden
går många över till att använda SpaBrom
då det har en del fördelar för just spabad.
Läs mer om SpaBrom i spavårdsguiden.

3. Duscha före bad så reducerar du

föroreningar i vattnet och det blir mycket
enklare att sköta om.

”Hud- och hårvårdsprodukter
är den främsta anledningen
till att vattnet blir dåligt och
skummar.”
Det finns medel för att tillfälligt dölja
skummet och det är bra att använda
SpaDisc eller AquaKrystal ”fettabsorbatorer” som samlar upp feta föroreningar
men det bästa är att duscha före bad för
att reducera föroreningar i vattnet.

4.

Tvätta filter minst en gång i månaden, oftare vid behov. Spola rent filtret
med trädgårdsslang och ställ det sedan i
en hink med varmt vatten och Filtertvätt
PRO. Skölj noga efter 15 minuter. Det är
praktiskt att alltid ha en extra uppsättning
filter hemma att byta med. Filterpatronen
ska bytas ut efter ett år. Att slarva med
filtertvätt gör att vattnet snabbt blir dåligt
och att det förbrukas mer SpaKlor eller
SpaBrom.

5. Byt allt vatten var 3:e – 4.e månad

om du badar cirka två gånger per vecka.

6. Använd Rörrengöring två gånger per
år i samband med vattenbyte. Rörrengöring tar bort biofilm som bildas i rörsystemet. Genom att du använder rörrengöring regelbundet blir vattnet lättare att
sköta om.

7. Använd påfyllningsfilter om du fyller

8.

Se till att ozonatorn eller UV-C lampan är aktiv. Ozonator och UV-C lampa
hjälper till att underhålla vattnet och gör
det mera lättskött. Glöm inte bort att de
måste bytas med 1 till 4 års mellanrum
beroende på vilken modell du har.

Får du inte ordning på ditt vatten rekommenderar vi att du gör en vattenanalys i
den teststation som finns i alla Folkpoolbutiker.
Analysen ger en noggrann mätning på
flera olika värden och du får ut en rapport
i form av ett ”recept” där det står hur
mycket du ska dosera av vad.
Följ instruktioner, råd och tips i vår
Spavårdsguide. Den kan du ladda ner
från vår hemsida eller hämta ett tryckt
exemplar i butik.

vatten från egen brunn eller om du har
hårt vatten. Om du har metaller som järn
och liknande så ska du använda SuperFlock direkt när badet är uppfyllt med nytt
vatten, innan du doserar SpaBrom eller
SpaKlor. Lägg lite tid på att balansera in
pH-värde och alkalinitet när du fyllt nytt
vatten så kommer det att bli lättare att
sköta om.
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Folkpoolsvarar

INFÖR VINTERN

Vanliga frågor inför vintern
Vad ska jag tänka på när jag vinterstänger min pool med pooltak? Pooltak har en begränsning i hur mycket
snölast dom klarar därför är det viktigt att man borstar bort den snö som kommer speciellt om det förväntas
komma större mängder. Om poolen är på ett sommarställe och man inte har möjlighet att vara på plats och ta
bort snön rekommenderar vi att övervintra pooltaket ihopskjutet och gärna med extra stöd underifrån.

När jag ska vinterstänga min
pool? För att slippa besvär med
algtillväxt i poolen så skall man
vänta med att vinterstänga till dess
att vattentemperaturen understiger 10 grader.

Hur ska värmepumpen förvaras
över vintern? Poolvärmepumpen
kan förvaras utomhus under vintern.
Var dock noga med att tömma ur
vattnet och täcka den med vinterhuven.

Behöver jag några
kemikalier i vattnet
när jag ska vinterstänga min pool?
Se till att klorhalten
är mellan 1-3 ppm.
Behandla sedan
med Algräpare som
ger ett långvarigt
skydd mot algtillväxt.

Är det något särskilt att tänka på med mitt spabad inför vintern?
Det är bra att se över spabadet innan vintern infunnit sig.
väljer att göra en större översyn av badet under hösten så att badet
är klart för vintersäsongen. Här följer några saker man kan göra.
- Byt vatten innan det blir för kallt då det bör undvikas att göras i
sträng kyla.
- Tvätta rent panel och termolock med mjuk svamp och såpa, skölj
noga. Behandla termolocket med 303-UV-skydd.
- Kontrollera ozonator eller UV-C lampa som kanske behöver bytas
ut beroende på modell.
- Dags att byta ut filterpatroner? De ska tvättas en gång i månaden
och bytas ut en gång per år.

Måste jag sänka vattennivån i min markpool? För
pooler som står helt i mark kan vattennivån behållas men vissa åtgärder måste vidtas: Ledningarna
till och från poolen måste tömmas helt på vatten.
Bräddavloppet måste säkras upp med frysflaska
eller frigolit som formskärs och fylls i bräddavloppet. Om poolen står delvis ovan mark skall vattennivån sänkas ner till marknivå.

Osäker inför
stängningen
av poolen?
Kontakta våra återförsäljare
så hjälper de dig.

Läs mer eller titta på våra instruktionsfilmer på www.folkpool.se
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Folkpooltipsar #FOLKPOOL

Välkommen till Ninas vackra trädgård!
Pool och spabad tillsammans i en inspirerande miljö där växter och vackra dukningar samsas till en vacker helhet.
Vi fann denna underbara trädgård på instagram under #folkpool. Flera bilder finner ni på hennes instagram @ninude

Skapa ditt eget paradis och stanna kvar ute i trädgården
Förläng sommaren genom att inreda i trädgården. När höstmörkret börjar smyga sig på jobbar vi med belysningen.
Häng upp ljusslingor, lyktor och placera levande ljus på middagsbordet. En eldstad med sprakande ved förstärker
mysfaktorn.
Skapa rumskänsla med hjälp av textilier och härliga serviser, plantera växter som klarar av lite kyligare nätter. Gröna
växter inger lugn och skapar lummighet i trädgården, använd större krukor och växter för att rama in din uteplats.
Tänk dig att du flyttar ditt vardagsrum utomhus, istället för att sitta i soffan umgås vi hellre i en ombonad trädgård.
Bjud in till härliga middagar och avsluta med ett kvällsdopp i dansande vattenånga under en stjärnklar himmel.
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”Man kan inte bara
fundera på saker hela
tiden, så vi bestämde

1. Poolgropen är schaktad och dräneringen är lagd. Viktigt i detta skede är också att
ha koll på schaktnivåer så poolen hamnar där man tänkt sig.

oss för att slå till.”

2. Poolstommens bärande konstruktion som bestär av varmgalvaniserade stålben och
impregnerade a-klassade konstruktionsreglar är nu byggd. Notera stigarröret till dräneringen
till vänster om poolen, där sätts en dräneringspump om man inte har möjlighet att dra fast dränering.
3. Efter att den bärande konstruktionen är byggd monteras poolens väggskivor. Skivorna är vattenfast limmade
och a-klassat impregnerade plywoodskivor.
4. När skivorna är på plats spacklas skarvar och skruvskallar så ytan blir jämn och fin. Denna pool har utöver
standardutrustning försetts med en extra poolbelysning och en pooltrappa. Innan återfyllning runt om poolen
kan göras görs en slutlig invägning av poolen så diagonalmått och höjdmått stämmer.
5. Poolgropen är nu återfylld och linern är lagd. Innan montering av trallen runt poolen påbörjas är det viktigt att
planera för el till utebelysning och eventuellt vatten till en solfångardusch.
			
6. Denna pool har en blå mosaikliner och ett lågt pooltak av modell ”Galant Black Edition”.
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Poolbygge

POOLDRÖMMAR

Poolbygge i Taxinge
Våren 2018 beslutade sig paret Hanna och Matti för att bygga den efterlängtade poolen.
Matti är själv kunnig snickare och tog på sig att göra det mesta själv. Vi har följt bygget
och ställt några frågor under tiden.
När och hur bestämde ni er för att skaffa pool?
Vi har funderat på att skaffa pool i ca två år. Man kan inte
bara fundera på saker hela tiden, så vi bestämde oss för
att slå till.
Var Folkpool det självklara valet? I så fall varför?
Vi kollade på många olika alternativ, men det var Folkpool
som kändes bäst för oss. Det känns tryggt att företaget
har funnits länge i branchen och att det finns lokala återförsäljare att vända sig till.
Hur kom ni fram till just den storleken på pool ni valde?
Vi tittade på storleken mindre men kände att den var för
liten för vår tomt. En Classic 4 x 8 meter passade bättre.
Under byggnationen av er pool, var det något som var
svårare än ni trott? Något som var lättare?
Stommen var lätt att resa. Arbetet underlättades mycket
av att materialet kom i färdigkapade längder. Den invän-

diga hörntrappan krävde lite mer ansträngning för att få
på plats.
Några tips till andra som funderar på att skaffa pool?
Tänk noga på placeringen av poolen, vilken storlek som
passar tomten och er familj och satsa definitivt på att ha
pooltak.

Vilken poolsommar! Sommardagarna som aldrig tog
slut och värmen som toppade rekord. Vi åkte tillbaka till Taxinge för att höra hur första sommaren med
poolen har varit.
- Den första sommaren har varit fantastisk, poolen
nyttjas flera gånger dagligen. Att ha pool hemma gör
att man kan göra små pauser i vardagen och varva
”måsten” med njutning.
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Poolrenovering

RENOVERINGSTID

Poolrenoveringskampanj
Renovera poolen för 35 000 kr och få soldusch Solstråle på köpet.*

Stort urval på liner
Linern är en av de viktigaste delarna i poolen.
Inte bara för att den håller vattnet på plats,
utan även för att den har störst påverkan på
poolens utseende. Passa på att byta färg och
utseende och få en ”ny” pool.

Trappa i poolen?
När du byter liner har du ett bra tillfälle att bygga in en trappa i poolen. Välj mellan pooltrappa
helgavel eller pooltrappa hörnmodell.

15-20%
på liner
T o m 30/9 2018

14 | FOLKPOOL 2018-HÖST

Värmepumpar med senaste
tekniken! Med en full Inverter värmepump får du optimal drift och
verkningsgrad. ”Silence mode”
ger pumpen en extra tyst gång.
Fungerar ner till -7 grader. 10 års
garanti. Topptestade på TÜV.

Lättskötta och pålitliga sandfilter. Byt ut din sand eller prova
filterglas. Filterglas är en beprövad teknik som ger bättre rening
och mindre kemikalieåtgång. Ett
”grönare” val.

Byt till en saltklorinator som renar
poolvattnet med salt som omvandlas till fritt klor i en automatisk
process. Mycket effektivt och ger
kristallklart, rent vatten. Bättre för
miljön än klortabletter och andra
kemikalier för desinficering.

Njut av tystnaden och förbättra
filtreringen med en frekvensstyrning. Sänk ljudnivån och ställ
in ett lägre flöde. Med inbyggd
timer där du kan ställa in fyra olika
hastigheter över dygnet.

Gäller materialkostnad. Ej montage. Läs mer på folkpool.se

*

Säsongsarbetare
till bra pris

Jubileumspriser
Black Edition
från 55 990 kr
T o m 31/12 2018

Med ett pooltak kan du förlänga badsäsongen med flera
månader och sparar dessutom energi. Samtidigt hålls
vattnet renare då taket förhindrar löv, insekter och annat
skräp att hamna i poolen.
Allt fler poolägare väljer ett pooltak
istället för ett traditionellt poolöverdrag. Och fördelarna är många, inte
minst det härliga att man kan förlänga
poolsäsongen med flera månader.
När solen skiner skjuter man helt enkelt bort taket och får en skön utomhuspool. När det regnar, blåser eller
är kyligt ute njuter man av att bada
med taket som skydd.
En annan fördel med pooltaket är att
man sparar energi. Solen kommer åt
att värma upp poolen samtidigt som
taket isolerar under kalla nätter. Det
blir dessutom mindre städning eftersom taket förhindrar löv, insekter och
annat skräp att hamna i poolen. Det
här innebär mindre rengöring med
kemikalier och därmed miljömässiga
vinster.
Ett låsbart pooltak är det säkraste
poolskyddet man kan ha och eftersom det är så pass enkelt att hantera

Poolrobot Tornax
Jubileumspris: 6 490 kr
Ord. pris: 7 990 kr
Gäller t o m 31/12 2018

pooltaket minskar risken för att man
slarvar med övertäckningen. Pooltak
består av skjutbara sektioner som löper i skenor. Själva taket tillverkas av
aluminiumprofiler och kanalplast eller
glasklar polykarbonat.
Ett pooltak kan monteras på både nya
och befintliga pooler och monteringen är inte så krånglig, det viktigaste är
att skenorna har tillräckligt med stöd
och är rätt placerade. Två händiga personer brukar klara det utmärkt, men
är man osäker ska man som alltid ta
hjälp av en poolmontör. Sedan var det
detta med snön, för fungerar pooltak
som vintertäckning? Ja, de tål en viss
mängd snö men klarar inte av större
snölaster än 45 kg/m2. Ofta blåser
snön automatiskt av de välvda taken,
men kommer det stora mängder som
packas ihop på taket, är det precis
som med växthus och altantak, då får
man ta fram borsten.

Poolrobot CycloneX
Jubileumspris: 11 990 kr
Ord. pris: 14 490 kr
Gäller t o m 31/12 2018

För både pool- &
spabadsägare
PoolLab 1.0 fotometriskt
testinstrument för vattenanalys

Framtagen för både professionella tekniker och privata pool- och
spabadsägare som vill ha ett extra
noggrant testinstrument. Snabb
och enkel användning med direktknappar för mätning, bluetooth 4,0,
gratis app och iCloud för lagring
av data. Pris: 1 890 kr
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Folkpool har sedan starten 1968 gått från 2 entusiastiska grundare till dagens
75 anställda och 31 butiker runt om i landet. Här berättar ägarnaThomas,
Staffan, Magnus och Benny om hur tiden med ett växande Folkpool har varit.
Magnus berättar:
- När Thomas, Staffan och jag köpte
över bolaget av våra fäder Lars Biörck
och Lars-Erik Holgersson 1999 så tog
vi två större beslut direkt. Dels att börja
med spabad som var helt nytt i Sverige
och dels att satsa på mer marknadsföring för att nå ut till flera kunder.

Spabad har svenska folket
verkligen tagit till sitt hjärta
och det finns nu i många
villaträdgårdar runt om i
landet och än fler har det på
sin önskelista.

Det finns många roliga minnen från
när vi började med spabad. Ett var när
vi körde upp ett spabad på Åreskutans topp. När det väl var på plats
och installerat drog en snöstorm in
och alla liftar stängdes ett par dagar,
men spabadet stod och puttrade med
varmt skönt vatten. När stormen lagt
sig öppnade några förvånade skidåkare locket för att kolla och på omvägar
fick vi senare se bilder på folk som
slängt av sig skidutrustning och alla
kläder och hoppat i och badat där på
toppen.
- För 20 år sedan fanns knapp några
poolbutiker alls men idag har vi 31
återförsäljare som alla har Folkpoolbutik med poolprodukter och spabad,
berättar Thomas.

Poolerna har också blivit
mer populära och många
har upptäckt att det inte är
så dyrt eller krångligt som de
först trodde.
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Utvecklingen har gått framåt och
idag är det enklare att sköta poolen
och med poolvärmepumparna är det
mycket billigare att värma upp den.
Nu håller man behagliga 28-29 grader
mot 23-24 grader förr i tiden när elvärmare var det som gällde.
- Utvecklingen går verkligen framåt
och i framtiden så kanske poolerna
och spabaden är helt självförsörjande
med solceller som både driver
reningsverk och ger värme säger
Staffan Biörck med underfundig blick.

50-års jubileum
- Att jobba på Folkpool innebär nya
utmaningar varje dag och den ena
dagen är sällan den andra lik. Med de
fantastiska medarbetare och återförsäljare vi har blir varje dag spännande
och innehållsrik och det är alltid roligt
att gå till jobbet säger Thomas med ett
leende.

FIRA MED OSS
derar på att skaffa pool eller spabad.
Folkpool har funnits i 50 år och för
mig handlar det nu om att skapa
förutsättningarna för framtiden och
att företaget ska fortsätta att utvecklas,
säger Benny.

SVENSKT
POOLLIV
SEDAN 1968

-Tillsammans med våra kunder har vi
stadigt växt de senaste åren och omsättningen har ökat till det dubbla sedan jag började som VD 2011, berättar
Benny. Idag har vi en väl fungerande
organisation som vi kan fortsätta att
växa i med rätt personer på rätt plats.
Jag kan också konstatera att gruppen
är större än individen, för utan duktiga
och lojala medarbetare finns det ingen
möjlighet att skapa ett bolag av den
storleken där vi är idag.

Det har varit roligt och utmanande att utveckla Folkpool
till vad det är idag.
Min ambition har varit och är att lyfta
Folkpool och vårt varumärke till att bli
det första man tänker på när man fun-

Lina och Cecilia återförsäljare i Karlstad: Hur kom det sig att ni började med Folkpool?
Börje, Linas svärfar, startade sin firma 1986 hemma i sin trädgård. Det började med att han byggde sin egen pool och
sedan tog det fart därifrån. Efter många år ville de utveckla firman och öppnade sin första butik 2007. När Börje började
prata om att gå i pension tänkte jag att jag (Lina) ville ta över, men jag ville inte göra det själv så jag lockade med Cia
in i bilden. Vi hade aldrig gjort något sådant innan, jag var ju sjuksköterska och Cia arbetade med planering på ett stort
företag. 2016 stod det klart att vi var stolta ägare av firman och sedan dess har det gått av bara farten.
- Vi tycker att det är fantastiskt roligt att få vara med & uppfylla människors drömmar om ett eget badparadis.
Lina och Cecilia, Folkpool Karlstad
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EVENEMANG

Badade ni säkert under
sommaren?
Sommaren har bjudit på många härliga
dagar och förhoppningsvis finns det
fina minnen kvar av härliga sommarstunder, vid poolen eller sjön. Vi
hoppas att många barn gjort testet ”jag
kan bada säkert” på Folkpools hemsida
och fått ett fint diplom och en ”jag
kan bada säkert” pin. Testet innehåller
frågor kring vad man ska tänka på när
man badar. Att göra testet är ett bra
första steg för barnen när det kommer
till att testa sin kunskap om vattensäkerhet.
Du som är vuxen kanske också testade
dina kunskaper om vattensäkerhet under sommaren. Testa sin kunskap kan
man göra på olika sätt både genom
att repetera sin kunskap kring badvett
och att simma. Du kanske till och med
testade din simkunnighet under sommaren genom att ta simborgarmärket.
Bra jobbat om du gjorde det!
Fortsätt att testa och repetera er kunskap och träna på att simma året runt.
Det kommer göra att ni känner er mer
redo för fler härliga och vattensäkra
stunder nästa sommar. 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

Synergy

Moodlights

Mysigt i mörkret
Stanna inte inomhus för att kvällarna är mörka. Utnyttja mörkret till ljusa tillfällen.
Synergy från 1 299 kr. Moodlights från 695 kr.

Nationella spabadsdagen 22 oktober
För tredje året i rad firar vi vår favorithögtid på hösten, Nationella spabadsdagen. Besök oss och ta del av extra bra spabadserbjudanden.

Öppet hus
Inte en sommar till utan pool.
Hösten är bästa tiden att bygga pool.
2018 års sista Pool- och spahelg går av stapeln den 15-16 september.
Passa på att besöka din närmste Folkpoolbutik för att ta del av erbjudanden
och prata med våra kunniga säljare i butiken om allt från nytt poolprojekt till
vinterstängning eller spafrågor. Kolla öppettider för just din butik på folkpool.se

Josefin Häggström
Svenska Livräddningssällskapet

Grattis
Är du vår vinnare i höst?
Det har varit fantastiskt kul och spännande att åka ut till våra oförberedda
vinnare. Vilken glädje vi får vara med om när de får veta att just de har vunnit tillbaka sin pool eller spabad. Inte ett öga torrt hos oss på Folkpool.
Vi har hittills korat 30 vinnare av 50 st, så än finns det stor chans att vinna.
Mycket spänning kvar för alla inblandande. Både för tävlande och oss.
18
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Information

Folkpools
dataskyddspolicy
Vill du veta hur vi hanterar dina uppgifter så kan du läsa
vår dataskyddspolicy 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.

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

Nya återförsäljare i norr
Folkpoolbutikerna i Umeå och Skellefteå drivs fr o m
i sommar i ny regi. Vi tackar KG Säfström och Benny
Markussen för ett gott samarbete och välkomnar
Anders och Erik Westman och Peter Johansson i Umeå
och Anders Gustafsson i Skellefteå.

När tar du sista badet för säsongen?

Martin Willners
På julafton. Fast det är
i och för sig i badkaret.
Utomhus skulle jag
säga slutet av augusti,
för jag vill gärna att det
är varmt i luften för att
få den där badkänslan.
Vinterbad är inget för
mig.

Nils Fredlund
Sista badet görs
traditionsenligt när
båten tas upp i oktober.
Dock ska det sägas att
pga dom hala klipporna
är badet inte alltid helt
frivilligt.

Robin Letzén
Måste man ta första
doppet före man tar
sista? Skämt och sido,
badar normalt inte så
mycket men fortsätter
värmen så kan nog
även jag bada långt in
på hösten i år.

Amanda Ahlström
När det behövs långbyxor på löprundan
då är det dags för sista
doppet!

Sam-Louie Fredriksson
Om Sam-Louie får
bestämma så kan man
bada så länge krokodilen kan bada.
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Vi är Sveriges största
leverantör av pool och spabad
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 18 000 sålda pooler och 15 000 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!

Folkpools återförsäljare
Piteå, 0911-150 60
Skellefteå, 070-264 50 13
Umeå, 090-70 10 09
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

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.
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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, 070-556 81 45

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

