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Lampor med högtalare och vinkyl
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inkl montage
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Poolrobotspecial
Ett år efter Bygglov

Tips!

Hur mår ditt vatten?
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För information om alla våra produkter – se folkpool.se  
eller hämta våra kataloger i din närmaste butik.

Uppdaterad dataskyddspolicy
I samband med den nya dataskyddsförordningen träder i kraft har vi uppdaterat vår 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.

Okrossbara glas. 
Perfekt vid poolkanten.

Högkvalitativa glas i specialplast 
utan risk för att gå sönder. Med 
sin tyngd och finish ger de 
känslan av riktigt glas. Finns i 
flera olika utföranden. Pris från 
50 kr/st.

Som vi har väntat
Kyla, snålblåst och regn. En vår som aldrig riktigt tog fart. Som vi har väntat, och 
längtat efter att livet ska bli sådär bekymmersfritt igen. Så äntligen har den kommit, 
sommaren!

Med värme och sol känns inga problem 
så värst stora. Långa heta dagar övergår 
sakta till ljumma fridfulla kvällar då vi får 
tid till att andas, njuta och leva. Kvälls-
dopp, morgondopp, kaffedopp, solglitter, 
badring, ryggsim. Livet runt poolen är att 
leva mindre vardag. Där du, familj och 
vänner får en längre sommar, där vardag 
känns som helgdag och där du kan unna 
dig att leva fullt ut. Dag som kväll. 

Vill du som vi bara göra roliga saker på 
sommaren? Låt då poolroboten sköta 
städningen medan du tänker på annat. 
I en intervju med poolexperten Fredrik 
Öhrström har vi samlat lite tips och råd 
på vad du ska tänka på vid valet av din 
poolrobot. Just nu har vi även kampanj 
på flera av våra robotar så passa på.

Minst lika viktig som städning av poolen 
är vården av ditt poolvatten. Är du osäker 
på din vattenkvalité? I våra butiker har vi 
teststationer där vi analyserar de olika 
parametrarna i ert pool- eller spavatten. 
Utöver produkter för vattenkemi erbjuder 
vi en rad produkter, som t ex UV-rening 
och klorautomater, som hjälper till att 
hålla vattnet i toppskick.

Sommar står för en mängd saker och 
vi alla skulle nog nämna lite olika. Men 
gemensamt tänker vi nog sol, bad och 
gemenskap utomhus? Vi har satt ihop det 
bästa för de yngre med ett sommarkalas 
vid poolen. Kreativ mat och dryck är ett 
måste tillsammans med skoj både i och 
runt poolen där Selma 6 år tipsar om sina 
favoritlekar.

Trevlig sommarläsning!
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Innehåll FOLKPOOL 50 år
SVENSKT 
POOLLIV 

SEDAN 1968

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

SVENSKT 
POOLLIV 

SEDAN 1968 Stor glädje i Täby! Lycklig spavinnare i Umeå.

12

18

9
10
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JUBILEUMSPOOLPoolkampanj

Jubileumspool*

3,5x6,5 m

inkl montage

från 111 000:-

*Läs mer på folkpool.se
Frakt tillkommer
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HEMMAFIXAREPoolbyggare

Fördelar med Gardenpoolen 

• Mycket lättplacerad med låga installations- och driftskostnader. 
• Enkel att montera. 
• Lång livslängd, 20 års garanti på stommen. 

Gardenpool finns i storlekarna 

Ø 3,90 m, Ø 4,85 m, 3,6x5,1 m, 3,6x6,6 m, 3x6 m

Gardenpool* 

Ø 3,90 m

från 57 285:-

Effektiv poolvärme
Med våra effektiva poolvärmepumpar kan du hålla en behaglig värme till låg kostnad. 
Som alternativ finns värmeväxlare, elvärmare och solfångare.

Att tänka på vid köp av poolvärmepump

• Passar poolvärmepumpen mina behov gällande storlek på pool?

• Har poolvärmepumpen tåligt skal?

• Hur ska jag placera min poolvärmepump?

• Är poolvärmepumpen testad av av testinstitut enligt standard?

• Vad har den för garantier?

Enkelt montage, perfekt för självbyggaren 
Folkpool Garden är en smidig och lättbyggd pool som tack vare sin 
starka konstruktion kan placeras både i och ovan mark. Poolen leve-
reras i färdiga väggsektioner med smarta hörnbeslag, vilket gör den 
lätt att montera. 

Installerar du poolen ovan mark slipper du genomföra större gräv- 
arbeten och det sparar både pengar och tid. För Folkpools Garden 
räcker det exempelvis med att gräva ur 10-20 cm jord och sedan 
lägga på ett bärlager innan du börjar montera poolstommen. Du 
behöver alltså inte ens gjuta en bottenplatta.

Vad är lättast att göra själv och finns det något särskilt som man bör 
ta hjälp med? 

- Som hemmabyggare kan du antingen göra allt själv eller välja 
delmontage, alltså dela upp bygget och göra vissa saker själv och ta 
hjälp med resten. Det vanligaste är att bygga trästommen själv och 
sen ta hjälp med liner, reningsverk och kopplingar. Alternativt bygger 
du allt själv och tar hjälp med efterkontrollen. Våra återförsäljare 
hjälper till att ta fram bra instruktioner med ritning steg för steg, för 
var allt från dränering till rör ska gå. Är du osäker på markarbetet, är 
det bäst att ta hjälp av en kunnig entreprenör. 

Värmepump HeatForce Inverter - jubileumspris från 9 990 kr

Ord. pris från 12 990 kr

Gäller t.o.m. 31/12 2018
 
Se hela vårt sortiment på folkpool.se

Prisexemplet avser Gardenpool Ø 3,90 m i soft-utförande + sarg. Frakt tillkommer. Läs mer på folkpool.se.
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Vad frågar kunder efter vid köp av hus 
gällande trädgården?
Kunder är väldigt intresserade av väder-
streck när det gäller trädgård och ute-
platser. Insyn och trafikstörningar är också 
saker som kontrolleras noga.

Om huset ni visar har pool eller spabad, 
vad har kunderna för frågor och 
reaktioner på det? 
Vid försäljningar av hus med pool så kan 
frågorna vara: När poolen är installerad 
och, om den är uppvärmd, kring drifts-
kostnaderna. Inte många frågor rör sköt-
sel utan det är mest glada tillrop. Jag tror 
att folk blir så lyckliga så de ”tänker förbi” 
att poolen kräver lite underhåll.

Skulle du som mäklare säga att poolen 
har en avgörande roll vid husköp? 
En pool är viktig ur marknadsföringssyn-
punkt vid husförsäljning. En vattenspegel 
har ofta en lite ”förtrollande” inverkan 

Henrik Backman
Franchisetagare/Fastighetsmäklare

Svensk Fastighetsförmedling

på husköpare och idag har vi så duktiga 
fotografer och möjligheter att ta bilder 
från alla möjliga och omöjliga vinklar. 
Vid sommarvisningar öppnar vi alltid upp 
poolen och ser till att styla kring den, på 
vintern är dragplåstret ett rykande spabad 
i en vintrig trädgård. 

”En vattenspegel har ofta     
en lite förtrollande
inverkan på husköpare ...”

Hur mycket skulle du säga att husets 
värde ökar med pool eller spabad? 
Det är mycket svårt att prata om generell 
värdeökning på sitt hus vid poolbygge. 
Jag tror ett hus i denna del av landet kan 
öka allt mellan 100-500.000 kr i värde. 
Typ av hus, typ av pool, läge med mera 
spelar in. Det kanske snarare är poolen 
eller spabadet som gör ATT huset säljs 
vissa gånger.

VÄRDEÖKNINGPoolförsäljning

Vi träffade mäklaren Henrik Backman som under de senaste elva åren har arbetat 
med bostadsförsäljningar i Södertälje och Nykvarns kommuner. Med 500 sålda 
objekt i ryggen så har han stenkoll på vilka frågor en blivande husägare med pool 
eller spabad ställer. 
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LIVET RUNT POOLENPoolliv

Finns i tre storlekar.

Synergy 35. LED-lampa med högtalare 
Mått: höjd 41,2 cm. Ø 24 cm. Pris: 1 299 kr

Synergy 50. LED-lampa med högtalare 
Mått: höjd 56,3 cm. Ø 31, 7 cm. Pris: 1 599 kr

Synergy 65. LED-lampa med högtalare
Mått: höjd 71,3 xm. Ø 41 cm. Pris: 2 149 kr

Lampa med
bluetooth-högtalare
Synergy är en serie LED lampor med inbyggd högtalare 
och kylförvaring. Bluetoothenheten synkroniserar du 
enkelt med din smartphone för att spela musik. 

Vill du inte kyla ner dina favoritdrycker med is kan ut-
rymmet användas för förvaring eller att placera en fin 
blomma i. Synergy är en snygg inredningsdetalj och 
perfekt för alla tillfällen, en inomhusmiddag eller en 
sommarkväll på uteplatsen. 

 Synergy är tillverkade av högkvalitativa material med 
läderhandtag och detaljer i aluminium. De har 
USB-adapter och laddningsbart batteri. 
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ROLIGT I POOLENPoolleksaker

Cyklop
Pris från 39 kr

Flamingo i Rosé 
150x150x120 cm 

Pris: 329 kr

Stor guldsvan  

190x190x130 cm

Pris: 458 kr  

Fruktsallad i poolen

Ananas 180x120 cm

Vattenmelon Ø120 cm

Pris: 149 kr/st

Stilig påfågel  

200x150x130 cm

Pris: 499 kr 

Fantasifulla dryckeshållare

Pris från 29 kr

Den älskade enhörningen

finns som både badring 

och drinkhållare.

Fler badleksaker hittar du i butik eller på folkpool.se
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VARDAGSLYXPoolrobot

Poolexperten Fredrik 
Öhrström ger tips och 
råd kring poolrobotar. 

Vad finns det för skillnader på 
Folkpools poolrobotar? 
Största skillnad är om roboten städar 
endast botten eller både botten och 
väggar. Vissa robotar är även anpas-
sade för olika storlekar på pool, olika 
insugnings- och städförmågor. 
Beroende på hur poolen ser ut 
rekommenderar vi olika robotar men 
personligen tycker jag man ska inves-
tera i en robot som städar både botten 
och vägg. 

Vad är den vanligaste frågan om 
poolrobotar? 
Vad den klarar av och inte, det handlar 
mycket om att man vill åt enkelheten. 
Det är precis som en självgående gräs-
klippare, en robot stoppar man ner i 
poolen och låter den göra jobbet.

Vad behöver man göra för att under-
hålla sin robot?
Efter städning skall man alltid öpp-
na upp filter och rengöra, har man 
dammsugarpåse tömmer man den 
efter städning. Låt inte roboten stå 
kvar i poolen när den är klar med sin 
städning. Ett fel som många gör är 
att låta roboten börja städa när man     

Kampanj-
pris på

poolrobotar
Läs mer på folkpool.se

Mer utförlig information om alla våra 
modeller finns på folkpool.se

precis startat poolen på våren. Vi 
rekommenderar att låta poolen 
komma upp i 15 grader för att roboten 
ska må bra, ”den vill inte bada kallt”. 
Pumpar och maskinrum kan annars ta 
skada av det kalla vattnet. 

”Vill du lägga minimal 
tid på skötsel av din 
pool är en poolrobot 
ett riktigt bra alternativ.”

När man startar sin städning, vad ska 
man tänka på då? 
Sänk ner roboten helt innan ni trycker 
igång den så att alla luftfickor försvin-
ner, roboten ska aldrig gå torr.

Utöver robotstädning, vad behöver 
man göra då? 
Poolroboten tar bort grövre smuts 
som löv, sand och pollen men man 
behöver självklart tillsätta kemikalier 
för att få ett perfekt poolvatten. 

Tips från poolexperten? 
Självklart vill man ha ett enkelt liv kring 
poolen, det ska vara bekymmersfritt 
helt enkelt. Vill du lägga minimal tid på 
skötsel av din pool är en poolrobot ett 
riktigt bra alternativ. 

Låt poolroboten göra jobbet

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

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

Vortex 4400
Kampanjpris: 14 490 kr
Gäller t.o.m 29/7 2018 
Ord pris: 17 490 kr

Collector
Kampanjpris: 3 990 kr 
Gäller t.o.m 29/7 2018 
Ord pris: 4 990 kr
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Sjävklart, ett poolkalas måste ha en pooltårta!

Baka en rund chokladkaka eller gör en traditionell tårta med tårtbotten och 
fyllningar. Klä in tårtan med sockerpasta. Forma fötter eller badleksaker i en 
färgglad sockerpasta. Dessa går bra att förbereda dagen innan. Tips, sätt en 
tandpetare i fötter/leksaker så blir det lättare att sätta fast dem i tårtan.

Kärleksmums med blått strössel. Kakdegar med blå karamellfärg. Tema blått. 
Dela med dig av din fantasi och låt andra inspireras på #folkpoolkalas
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Selma 6 år tipsar om lekar
1. Dansstopp i poolen -”Det kommer vara jättesvårt att stå still när musiken stannar”.

2. Kasta boll -Lägg ut rockringar i poolen och kasta sedan boll från poolkanten i ringarna. 

3. Charader i pool - Rita olika djur på lappar och vik ihop, dra en lapp och hoppa i poolen som detta djur. 
 
4. Hoppa i poolen och försök göra så stort plask som möjligt, kanske råkar man skvätta ner någon också! 

5. Lägg godisfiskar i poolen och lek fiskdamm på riktigt. Lägg fiskarna i en tät plastpåse annars går fångsten inte att äta.

Födelsedagskalas och sommar, vad mer kan man begära? 
Jo sommarkalas vid poolen såklart. 
Poolen i sig är den perfekta källan till glädje med bad, skoj och skratt. Duka upp kalasbordet vid poolkanten med allt 
pynt som hör till, gärna med pool- och badinspirerat tema. Dekorera glas och tallrikar med färgglada drinkparaplyer 
och flamingos. Kakor och tårtor utformas lekfullt med det som hör sommaren till. Frukten fungerar både uppskuren 
och på pinne. Bara fantasin sätter gränser.

I våra smarta uppblåsbara dryckeshållare kan  barnens dricka flyta med i poolen, nära och bra för en vätskepaus. 
Svårt att bestämma lekar? Inga problem, Selma 6 år tipsar om sina favoriter.

LEKFULLTPoolkalas

Presenttips!
Simglasögon
från 55 kr
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Återkoppling från Eco Now House 

UTNYTTJA SOLENSoltimmar

” Efter ett år var förbrukning-
en på 1475 kWh vilket mot-
svarar ca 122.9 kWh / månad. 
Det är till och med lägre än 
Folkpools mätningar ... ”

Njut av en varm dusch utomhus
Solfångarduschen Solstråle är det senaste tillskottet i Exklusiv-serien. 
Duschens front är grå med en stilren blandare och ett stort runt 
duschhuvud.

Exklusiv solfångarduschar värmer vattnet tack vare sin unika solupp-
tagning och värmeledningsförmåga och kan nå upp till 60°C. Denna 
produkt kan användas hela dagen och vattnet förnyas kontinuerligt. 
Till skillnad från andra solfångarduschar har Solstråle möjlighet att 
fånga upp omgivningens temperatur så att den kan användas även 
under mulna dagar eller vid svagt solljus.

Exklusiv är en serie högkvalitativa uteduschar designade 
för utomhusbruk såsom trädgård, pooldäck, terrass 
och uteplats, De är fristående med rejäla konsoler 
för infästning. 

Solfångardusch Exklusiv Solstråle, 30 liter

Jubileumspris: 3 990 kr (Ord. pris 5 150 kr)

Eco Now House grundar sig i projek-
tet som skapade ett av Sveriges mest 
omfattande och moderna ekohus. 
Huset var en studie i hur långt man 
kan ta konceptet hållbar och klimat- 
smart renovering. Ca 100 olika 
material och lösningar letades upp 
och testades. Efter renoveringen 
följde projektet Klimatrådet där hela 
familjens klimatavtryck under ett år i 
ekohuset har bokförts och analyserats. 
Studien inkluderar inte bara boende 
utan hela levernet. Det är ett flertal 
aktörer på marknaden som anser sig 
ha "marknadens energisnålaste spa-
bad" och i princip alla tillverkare säger 
sig ha välisolerade spa.

”Folkpool var de som tidiga-
re utfört seriösa tester, och 
ställde upp på att låta oss testa 
badet under vårt klimatår för 
att se hur energisnål produk-
ten egentligen är under faktiskt 
användande, berättar Anders 
Hallström som både bor i 
huset och driver projektet.” 

På altanen i Eco Now House står ett 

av Folkpools mest energisnåla spabad 
– Impulse DP.  Vi började mäta 26:e 
oktober 2016. Efter ett år var förbruk-
ningen på 1475 kWh vilket motsvarar 
ca 122.9 kWh / månad. Det är till och 
med lägre än Folkpools mätningar 
som är utförda på Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Vi har lagt extra iso-
lering under badet plus att vi valde att 
sänka ned vårt bad i trallen. Badet har 
vi stängt av i samband med tömning 
och byte av vatten. Vi har också när 
vi på förhand vet att vi inte kommer 
bada på ett tag sänkt temperaturen till 
ca 26 grader, annars står graderna i 37 
under viloperiod och när vi väl badar. 
Sommartid har vi badat rätt mycket 
dagtid och då haft runt 33 grader.

Vi är “periodare” när det kommer till 
spabad. Under sommar, barnkalas 
(barnen fyller rätt tätt), när vi har gäster 
som sover över och delar av vinter- 
lovet badas det mycket, medan andra 
perioder inte alls.  

Läs mer om studien/testerna och 
resultaten här: 
www.econowhouse.se

Solnyhet
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UTNYTTJA SOLENSoltimmar

Allt börjar med rent vatten
Solvatten är en svensk innovation som renar och värmer vatten med 

hjälp av Solvattenbehållare. Behållaren kan användas varje dag när 

solen skiner starkt och används redan idag av tusentals familjer i Kenya. 

Med en Solvatten i hemmet så har familjen en lättare vardag och ett 

livsviktigt skydd mot vattenburna sjukdomar.

Solvatten, Folkpool och våra kunder i samarbete
Tillsammans med våra kunder vill vi bidra till att ge fler människor 

tillgång till rent vatten. Därför har vi under 2018 startat ett samarbete 

med Solvatten. Vi uppmuntrar alla som köper en pool eller spabad hos 

oss att bidra med 500 kronor. Då skjuter Folkpool till lika mycket vilket 

resulterar i en Solvattenbehållare som ger en familj rent och varmt 

vatten. Naturligtvis kan man även bidra med valfri summa till Folkpools 

solvattenkonto. Målet är att samla ihop till en container med 800 be-

hållare som kan skeppas till ett nytt solvattenprojekt. Följ vårt samarbete 

och insamlingen av behållare på folkpool.se

”Att samarbeta med företag som Folkpool betyder mycket för oss. Vi 

är ett litet socialt företag som drivs av övertygelsen om att småskaliga 

lösningar behövs för att nå fram och göra världen bättre för alla. Stora 

förändringar kan ske med små medel. Engagemanget som Folkpool 

visar idag ger hopp om en ljusare morgondag.”

Petra Wadström, VD och grundare

Återkoppling från Eco Now House 

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 använd-
ning med direktknappar för mätning, bluetooth 4,0, 
gratis app och iCloud för lagring av data. 
Mäter: pH, fritt klor, totalt klor, brom, alkalinitet, 
cyanursyra, aktivt syre, total hårdhet, kalkhårdhet, 
klordioxid, ozon och väteperoxid. 

Pris: 1 890 kr

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

Folkpools 
solvattenkonto: 
123 542 29 28

Testa ditt pool- och spavatten

Test-strips 
Insta TEST POOL 4
Lätthanterlig teststicka som 
doppas i poolen och läses av mot 
färgskalan på burken. 50 st. 
Pris: 129 kr

TruTest vattentestare
En digital vattentestare som gör 
det enkelt att läsa av värdena. 
Pris: 895 kr

Nyhet!
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BADA ÅRET RUNTSpakunder

Vad var första reaktionen när ni såg er 
nya altan med spabad? 
När Bygglovsgänget tog bort händerna 
från våra ögon och vi såg vårt spabad så 
var det ren lycka! Det kändes overkligt 
och så fantastiskt. Att äntligen kunna njuta 
av ett bad efter en arbetsdag, ett tränings-
pass eller under helgen tillsammans med 
familj och vänner, det har givit oss så 
mycket mer kvalité i vardagen än vi tänkt 
oss. 

Är ni nöjda med modellen på spabad? 
Vi är väldigt nöjda och skulle inte byta ut 
denna. Många får plats och det är en lyx 
att ha det på dygnet runt. Man kan få vara 
hur spontan som helst och bada när man 
vill. Det är helt klart vår ögonsten på vår 
uteplats. 

Platsen är ju verkligen idealisk för att 
sitta och njuta. Hur ofta badar ni? Är 
det främst med familjen eller även med 
vänner?  
Många av våra vänner och familj ser fram 
emot att få bada hemma hos oss när 
de kommer över på middag. Det blir ett 

härligt sätt att umgås och timmarna i ba-
det kan verkligen springa iväg. Det är lika 
roligt för barnen som för oss vuxna. 

Vad är det bästa med att ha blivit med 
spabad?
Det har gett oss vardagslyx! Spabadet 
hjälper oss att komma ner i varv. Det blir 
lite som massage för själen. Vår dotter 
älskar att plaska bland bubblorna och 
tycker mycket om att få bada med oss. 

”Det har gett oss så 
mycket mer kvalité i 
vardagen än vi tänkt oss”

Har ni några tips till andra som funderar 
på att skaffa spabad? 
Innan vi var med i Bygglov så hade vi 
tänkt köpa spabad. Det som var viktigt för 
oss var att det skulle vara lätt att under-
hålla, ha låga energikostnader och att den 
skulle ha fin och bra belysning. Det är 
detaljer som belysning och massagefunk-
tionen i badet som ger det där lilla extra. 
En annan sak som vi också tänkte mycket 

på var att hitta ett spabad som är anpassat 
för ett nordiskt klimat då vi väldigt gärna 
vill njuta av varma bad under vinterhalv-
året. Att ha ett spabad som man kan lita 
på kändes viktigt.

Jane och Linus medverkade i 2017 års säsong av Bygglov och i programmet 
fick vi se när det lyxiga spabadet Jacuzzi 245 från Folkpool ställdes på plats. 
Ett år senare kontaktar vi familjen för att höra hur livet med spabad känns. 

Ett år med vardagslyx
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Jubileumsmodeller

Gäller så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer.

Encore SE 
Jetmunstycken: 40 st
213 x 213 x 89 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris 77 000:-

Prestige 
Jetmunstycken: 52 st 
210 x 210 x 94 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 118 900:-

Dream II 
Jetmunstycken: 31 st 
211 x 211 x 91 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 99 200:-

J-470
Jetmunstycken: 43 st
231 x 231 x 99-112 cm
Antal personer: 6-7 st 
Ord. pris: 198 400:-

59 990:-
Gäller tom 31/12

77 990:-
Gäller tom 31/12

87 990:-
Gäller tom 31/12

149 990:-
Gäller tom 31/12

Impulse DP
Jetmunstycken: 13 st  
Ø 200 cm
Antal personer: 5 st 
Ord. pris: 54 800:-

Grand 
Jetmunstycken: 53 st  
231 x 231 x 94 cm
Antal personer: 7 st
Ord. pris: 131 900:-

Chairman II 
Jetmunstycken: 51 st 
234 x 234 x 90 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 180 900 :-

J-355
Jetmunstycken: 42 st
231 x 214 x 97 cm
Antal personer: 5-6 st  
Ord. pris: 163 400:-

46 990:-
Gäller tom 29/7

154 990:-
Gäller tom 29/7

112 990:-
Gäller tom 29/7

Kampanj på spabad
Bada året runt 

För aktuella kampanjer se folkpool.se

Jubileumspriser

139 990:-
Gäller tom 29/7

NorthStar Delite 
Jetmunstycken: 12 st
Ø 200 cm
Antal personer: 4-5 st  
Ord. pris: 50 100:-

Alltid prispressad

39 990:-
Gäller tom 31/12
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FIRA MED OSS50-års jubileum

Från dagens 31 återförsäl-
jare, 18 000 byggda pooler 
och 15 000 sålda spabad 
gör vi ett hopp tillbaka i 
tiden, nu är vi framme i 
2000-tal i Folkpools 
historia. Vill du läsa om 
starten 1968 hittar du det i 
januariutgåvan av Folkpools 
kampanjtidning.

Inför millennieskiftet har de nya ägar-
na, Staffan Biörck, Thomas Biörck och 
Magnus Holgersson som utgör andra 
generationen, precis tagit två stora 
beslut. Dels att satsa på spabad som 
ny produkt och dels att öka marknads-
föringen för att kunna nå ut till flera.

Spabad hade precis börjat säljas i 
Sverige i liten skala från ett par företag, 
annars var det vedeldade badtunnor 
som just kommit i ropet. 

”Från början var vi inte helt 
överens om spabad verk-
ligen var en produkt som 
passade här med vårt klimat. 
Fungerade det verkligen att 
bada utomhus under vinter-
halvåret?” 

- När vi fick provbada ute förstod vi 
den härliga känslan, vilket gjorde att 
vi var helt sålda på produkten berättar 
Magnus. 

Efter en grundlig undersökning av 
flera tillverkare så bestämde vi oss och 
hösten 1999 skickade vi in vår första 
beställning på en container med spa-
bad till Dimension One Spas. Model-
len Chairman II, som finns kvar än idag 
var flaggskeppet. 2001 hade vi fått 
blodad tand och blev även distributör 
för Nordic Hot Tubs. Vi lanserade en 
rund modell, Crown II som verkligen 
blev en favorit hos svenska folket.  En 
”helautomatisk badtunna” som var lätt 
att sköta och använda. Nordic Hot 
Tubs blev snabbt Sveriges mest sålda 
spabad.

- När vi började visa spabad 
på mässorna så undrade 
många kunder hur dom 
skulle få plats med det i bad-
rummet. Att badet faktiskt 
skulle stå utomhus var något 
vi var tvungna att förklara, 
skrattar Magnus. 

För att få igång snacket kring spabad 
insåg vi att marknadsföring var extra 
viktigt nu. Första vintern drog vi upp 
ett spabad på Åreskutans topp, just för 

att visa att de fungerar bra i vårt klimat 
och hur fantastiskt det är att bada 
varmt när snön ligger tjockt på mar-
ken. Nuförtiden vet alla vad ett spabad 
är och många har någon gång njutit 
av att bada spabad utomhus.

”Ordet spabad är faktiskt 
en Folkpooluppfinning, det 
fanns inget svenskt namn på 
produkten utan det kallades 
mest för bubbelpool.” 

Flera olika namn användes och Staffan 
brukade säga spabad vilket Magnus 
tog fasta på.

- Vi tyckte det var viktigt med ett eget 
unikt namn för att inte blanda ihop 
produkten med bubbelpooler. I dag 
används ordet spabad av nästan alla 
aktörer på svenska marknaden men vi 
väntar fortfarande på att det ska kom-
ma in i svenska akademins ordlista, 
berättar Magnus. 

Poolvärmepump revolutionerar 
poolbranschen
Den stora nyheten vid millennieskiftet 
var introduktionen av en anpassad 
värmepump speciellt för pooler. Det 
innebar lite av en revolution. Nu kunde 
man hålla 28 grader i poolen från mit-
ten av maj till början av september till 
en låg kostnad. I dag väljer mer än 9 
av 10 poolköpare en poolvärmepump 
och tekniken har gjort dem ännu 
effektivare och tystare, dessutom har 
de blivit billigare. Nuförtiden håller 
de flesta poolägare en temperatur på 
28-30 grader i poolen. För 15-20 år 
sedan låg snittet på 23-25 grader. Då 
elvärmare var betydligt mer kostsamt 
så vred många pappor ner termosta-
ten så att inte elvärmen skulle värma 
hela tiden.
 
- Nils-Henry Engqvist som var en av 
Folkpools första återförsäljare i Örebro 
brukade skoja och fråga kunden om 
de ville ha en termometer som visade 
rätt temperatur eller en ”glädjemätare” 
som visade några grader högre. Detta 
med tesen att stod det 25 grader så 
kändes inte 23 grader lika kallt. 

Spabad på Åreskutans topp. Drogs upp med pistmaskin och driftsattes med die-

selverk. Efter två dagars snöstorm sprack himlen upp så vi kunde få våra bilder.

Följ med på vår 50-årsresa
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FIRA MED OSS50-års jubileum
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Ett eget spabad hemma har på 20 år gått från att vara något ovanligt, till något 

som nu finns i många villaträdgårdar runt om i Sverige. 

- Förutom poolvärmepumpen var det 
en sak som stod på allas önskelistor 
när man blev med pool och det var 
pooltrappan. Det fanns flera anled-
ningar till det. Det blev enklare att kliva 
i och ur poolen och man fick en härlig 
plats att sitta och njuta på. Självklart 
blev trappan ett estetiskt lyft för poo-
len berättar Thomas. 

Nu började även utseendet på poolen 
att ändras. Den turkosa linern som var 
helt dominerande under 70 - 90-talet 
byttes nu ut mot mönstrade liners.
Storfavoriten blev liner i blått mosaik-
mönster och det är fortfarande
ett mycket populärt val. 

Pooltaken gjorde entré 2007 och 
har sedan dess blivit ett av våra mest 
populära tillval. Kanske inte så kon-
stigt med tanke på att man förlänger 
badsäsongen 1-2 månader, minskar 
driftskostnader och förenklar poollivet 
med mindre skötsel och dammsug-
ning.

Från säljkontor till poolbutiker
Vid millennieskiftet fanns det nästan 
inga poolbutiker i Sverige. Återförsäl-
jarna arbetade från kontor och gjorde 
hembesök hos kunder. Tillbehör och 
reservdelar hade man i ett förråd. Tack 
vare att vi satsade på spabad blev det 
en perfekt kombination i butik med 
pooltilllbehör. Idag finns det drygt 30 
Folkpoolbutiker runt om i landet.

I februari 2005 flyttade Folkpool AB till 
nya lokaler intill E4:an i Järna.

- Flytten var nödvändig då vi valt att 
investera i stora lager för att kunna 
erbjuda snabbare leveranser, berättar 
Staffan Biörck som var VD och ansva-
rig för byggnationen.

- De ny lokalerna kändes först enorma 
men redan efter ett par år byggdes ett 
nytt spalager på 800 kvm, fortsätter 
Benny Johansson som 2006 kom in 
som ny delägare i företaget. 

Forsättning följer i nästa tidning.
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Solen och värmen är här!
Solen och värmen har kommit och 
därmed även de första baden. Nu finns 
alla möjligheter till härliga stunder vid 
poolen eller vid sjö och hav. För att 
kunna njuta fullt ut av sommaren ska 
du testa din simkunnighet. Simkun-
nighet är en färskvara som ska testas 
varje år innan du eller barnen ger er ut 
på eller i vatten. Testa din och barnens 
simkunnighet genom att simma längs-
med stranden eller kanten på poolen, 
ha alltid sällskap med. Klarade ni 200 
meter, varav 50 meter på rygg? 

Tänk på att alltid ha koll på barnen när 
de badar, lägg bort mobilen och surf-
plattan en stund och njut av tiden med 
barnen istället. Att ha ständig uppsikt 
över dina barn när de badar är ett 
viktigt steg till en vattensäker sommar. 
Ett annat är att vara medveten om vad 
man kan och inte kan, när det kommer 
till simning.  

Ska ni ut och åka båt eller vistas vid 
vatten, glöm inte att använda flytväst, 
det är en billig livförsäkring. Har ni 
ingen flytväst går det bra att låna på 
någon av de flytvästdepåer som finns 
runt om i landet. Med rätt kunskap 
kan ni njuta av att vistas i, vid och på 
vattnet. Vill du lära dig mer om vatten-
säkerhet besök gärna vår hemsida där 
hittar ni även var alla flytvästdepåer 
finns. www.svenskalivraddnings- 
sallskapet.se

Stefan Friberg Svensson
Svenska Livräddningssällskapet

På gång hos Folkpool
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VATTENSÄKERHET

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

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

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

DIPLOM & PIN

Ni har väl inte missat den fina livboj som finns att köpa i våra 
butiker. Livbojen är framtagen tillsammans med Svenska
Livräddningssällskapet. Pris: 1 399 kr

Nu finns vår musik på spotify
När vår reklamlåt började höras i radio och tv fick vi väldigt många  
förfrågningar om vad låten heter. Kul med så bra respons, tycker vi! 
Musiken är specialkomponerad för Folkpool av Johan Carlsson och 
låten heter Blue Paradise. 

Sök Blue Paradise på Spotify och njut av den 
vid poolen!
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På gång hos Folkpool INFORMATION

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

Pool- och spadepåer
Utöver våra Folkpoolbutiker finns klordepåer som 
säljer ett basutbud av pool- och spakemikalier under 
badsäsongen. De har ofta generösa öppettider och 
ligger på platser där Folkpoolbutiker inte finns. För att 
hitta en klordepå nära dig, besök folkpool.se/aterfor-
saljare

När får du badkänslor?

Lise-Lott Öberg

Jag får badkänslor efter 

ett varmt cykelpass 

på sommar-knastriga 

stigar i skogen.

Edvard Larsheden

Den rätta badkänslan 
infinner sig en varm 
junidag efter jobbet 
när gräsmattan precis 
är klippt.

Johanna Letzén

Efter att ha burit brädor 
till sommarens bygg-
projekt på landet, då får 
jag badkänslor. 

Camilla Flodén

Jag får badkänslor när 

solen skiner och man 

hör sommarlåtar spelas 

på radion, då finns ing-

et bättre än att hoppa i 

för ett svalkande dopp.

Marcus Palm

Efter en dag på jobbet 

med tågresande infinner 

sig badkänslan så fort 

man kommer innanför 

dörren.

Den 19 maj firade vi våra 50 år med stort kalas, men 
firandet fortstätter hela året ut med extra bra 
erbjudanden. 
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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 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!

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, 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

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

Folkpools återförsäljare

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.


