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En pooldröm
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Träpoolens
fördelar

Inbjudan till

pool- och spavecka

Pool
Quadra 3,5x6,5 m

från 108 790:-
Ord. pris 131 765:-

Läs mer på www.folkpool.se

Spabadet som
matchar husväggen
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Lev livet hemma 
I dessa tider kan något så simpelt som att få flytta ut trädgårdsmöblerna 
vara en fröjd, för nu är det äntligen dags att flytta ut vardagsrummet i 
trädgården igen. Står ni mitt uppe i ett poolbygge eller har ni kanske pre-
cis börjat drömma om ett eget badparadis hemma? Oavsett vart ni är i er 
planering är denna tidning fylld med tips och inspiration. 

Aldrig tidigare har en pool i villa-
trädgården varit mer eftertraktad. 
Nu visar en undersökning att en 
pool inte bara höjer livskvaliteten, 
den ökar också värdet på huset 
med flera hundra tusen. Här kan 
ni läsa undersökningen som Booli 
gjorde för att ta reda på hur myck-
et en pool höjer värdet på huset. 

Vi pratar babysim och vikten av att 
låta barn i tidig ålder få upptäcka 
vatten i lugn och ro. Barnet får då 
möjlighet att njuta av friheten i vat-
ten och med tid kan man se den 
lilla stjärnan utvecklas i vattnet och 
våga ta för sig mer och mer. 

Familjen Sager har under 2020 på-
börjat sitt poolprojekt och vi kom-
mer i detta och nästa nummer få 

följa vägen till deras badparadis. 
Vad är viktigt att tänka på i plane-
ringsstadiet, vad har varit roligast 
under hela projektet och vad var 
det som gjorde att de fastnade för 
den gråsvarta linern?  

Det finns många roliga val att göra 
när man ska bli med pool. Trappa 
eller stege? Mosaik eller enfär-
gad liner? Pooltak eller överdrag? 
Möjligheterna är många så låt 
fantasin flöda, behöver ni hjälp i 
era val är ni varmt välkomna till 
någon av våra 31 butiker runt om i 
landet. Vi hjälper er från idéstadie 
och genom projektet till ett färdigt 
badparadis. 

Ta hand om er och trevlig läsning! 

För information om alla våra produkter läs mer på folkpool.se
Hämta gärna våra kataloger i närmaste butik, beställ hem till brevlådan eller ladda ner digitalt på hemsidan. 

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.

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. 
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4-5 Reportage från familjen
 Marthinusen som  
 berättar om sitt pool- 
 projekt som känns
 bättre än en resort  
 utomlands.
 
6 Så mycket höjer
 poolen värdet på ditt  
 hus.
      
7  Missa inte sommarens  

 alla måsten i poolen.  
 Allt i matchande blått.

8   Coola uppblåsbara  
 leksaker för de små.

Innehåll TIDNING

Innehåll
9  Hur fungerar det med   

 Babysim? När är det   
 dags att börja?

  Vi har såklart svaren.
 
10   Vi delar med oss av   

 träpoolens alla fördelar. 
  

11    Inbjudan till

  Pool- och spavecka

  12-18 april

  Välkommen till våra   
 butiker som har extra

  erbjudanden denna
  vecka. Missa inte!

12  Vi följer ett poolbygge  
 i Växjö där kunden   
 delar med sig av sina   
 egna bilder.

13  Det finns så många   
 olika pooltrappor men   
 bara en pool. Vilken   
 skall man välja?

14  Vi ger dig 5 goda skäl
  att köpa pooltak.

15  Under lata och sköna   
 dagar vid poolen är   
 solfångarduschen ett   
 måste.

17  Spabadskampanj

18  Härlig inspiration från 
  Borås där man har   

 dekorerat sitt spabad.

19  Poolens bästa vän,   
 trädgården. Nora    
 Trädgård inspirerar oss.

20  Företagsleasing

21  Solvatten   
 Allt börjar med rent   
 vatten.

22  Information SLS

23  Fler roliga leksaker
  till poolen.
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Pool
Thermopool 4x8 m

från 105 535:-
Ord. pris 118 665:-

Läs mer på www.folkpool.se

UDDEVALLAPooldrömmar
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- Drömmen om en egen pool hade 
funnits ett par år. Vi har några kom-
pisar som byggde pool innan oss 
vilket gjorde att vi blev väldigt sugna 
på att ha en egen. Vintern 2015/2016 
började vi rita upp i snön, 4 x 8m kän-
des som en bra storlek på vår tomt. 
Sedan tog vi kontakt med Andreas 
på Folkpool i Uddevalla och efter det 
gick allt väldigt snabbt, berättar Maria 
Marthinusen. 

Vad var det som gjorde att ni valde 
just den typ av pool som ni har nu?
- Valet av just en Folkpool Clas-
sic Thermopool Dura med gjuten 
golvplatta och väggar blev det för att 
vi ville ha en pool som håller under 
många år samt att den håller värmen 
bra i vattnet. Vi ville ha en tålig och 
lagom stor pool. Som vi både kunde 
simma i och spela poolvolleyboll. I 
efterhand är vi väldigt nöjda med den 
storlek vi valde.
 
Vad har vart roligast/mest 
utmanande med att bygga pool?
- Då vi valde att bygga den själva så 
var det mesta nytt för oss, men med 
bra hjälp från Andreas så kände vi oss 
trygga. Det mest utmanande var att få 
ner betongen till plattan och väggarna. 
 
Hur tänkte ni vid val av liner och 
övrigt utseende såsom trappa och 
överdrag?
- Valet av den blåa mosaiklinern var 
ingen tvekan. Den ger ett behagligt in-

tryck och gör att poolen känns fräsch.
Vi är supernöjda med alla våra val, 
men om vi ska nämna något vi hade 
gjort annorlunda skulle vi idag valt att 
bygga en integrerad trappa längs med 
hela kortsidan. 
 
Hur var er poolsommar 2020?
- Poolsommaren 2020 var lite annor-
lunda mot tidigare år då vi på grund 
av Corona mestadels badade och 
hängde själva i och runt poolen. En 
normal sommar är det en plats för 
mycket socialt umgänge. Med allt från 
tidiga morgondopp tillsammans med 
soluppgången till sena kvällsdopp. En 
stor fördel med att ha egen pool är att 
man inte är lika beroende av bra väder 
för att kunna njuta av ett dopp.
 
Vilken tid på dygnet/dag i veckan är 
det extra skönt att bada? 
- Alla dagar i veckan är naturligtvis 
helt underbara, vi är väldigt glada och 
tacksamma för vår folkpool.

Känslan att komma efter jobbet och 
på bara några minuter vara i skönt 
semestermode, är så lyxigt! Den där 
goa stämningen man har på semes-
tern, på exempelvis en tjusig resort i 
Grekland, den har vi på hemmaplan 
direkt utanför dörren, hela sommarsä-
songen som sträcker sig från tidig vår 
och ända fram till höstkanten.

När helgen kommer eller när väl se-
mestern har börjat så är livet så enkelt 

Berätta, hur startade er pooldröm? 
med pool. Det där med att packa 
bilen full med badleksaker, dagens alla 
måltider, handdukar osv. för att åka 
till stranden behövs inte längre. Nu 
går vi upp på morgonen, tar ett första 
dopp, sedan avnjuter vi en go frukost 
med poolen som utsikt. Sedan rullar 
dagen på med sol och bad. Enkelt 
och snabbt fixar vi lunch när de är 
dags och tar dagen som den kommer.
Livskvalité på bästa sätt tycker vi! 
 
Några tips eller råd till kommande 
poolbyggare? 
- Planera väl. En viktig sak att tänka på 
är hur solen når poolen. Vi valde att 
lägga vår pool några meter ut från hu-
set för att på så vis ha sol från morgon 
till kväll. En annan viktig sak är att inte 
göra för liten tralldäck runt poolen. 
Det är ofta mycket saker som ska få 
plats, som solstolar, parasoller, blom-
mor, grill osv. Belysningen i poolen 
kvällstid gör vår trädgård väldigt mysig.

Drömmar är till för att förvekligas! 
Gå inte och vänta in helgen, semes-
tern eller nästa år för att göra något 
skoj. Bygg din folkpool och du har 
badparadiset hemma i trädgården. Vi 
önskar dig stort lycka till med just ditt 
poolbygge!

Sköna poolhälsningar från 
Olivia, Bianca, Marcus & Maria

”Vintern 2015/2016 började vi 
rita upp 4x8 m i snön”

”Den där goa stämningen man har på 

semestern, på exempelvis en tjusig resort 

i Grekland, den har vi på hemmaplan direkt 

utanför dörren”

UDDEVALLAPooldrömmar
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VÄRDEPoolfakta

Så mycket höjer en 
pool värdet på ditt hus
Till skillnad från andra lyxprodukter, som till exempel en bil eller båt, som minskar i värde så höjer en 

pool värdet på ditt hus. Det visar Boolis nya poolanalys.

- För Storstockholm är siffran 3,49 procent – eller 319 000 kronor, säger Christopher Madsen, utvecklare 
och analytiker på Booli.

Genom avancerad analys som är baserad på faktiska försäljningar och statistiska värderingar visar Boolis 
poolanalys tydligt att ett hus som säljs med pool har ett högre värde än de som inte har det. Skillnaden 
är i snitt 3,45 procent eller 249 000 kronor beroende på var i landet man bor.

- Vi vill skapa ett beslutsstöd för villaägare eftersom en pool är en stor investering. Nu vet vi att det lönar 
sig att investera i en pool. Det är en trygghet inför framtiden, säger Christopher Madsen.

Poolskötseln tar bara en halvtimme i veckan och ännu kortare om du har en automatisk poolrobot.
- Det behöver varken vara dyrt eller svårt att äga en pool. Men det finns några myter om pooler som vi 
vill reda ut. Det handlar bland annat om att det ska vara dyrt att äga och svårt att sköta om en pool. Det 
tar faktiskt längre tid att klippa gräset eller sköta om rabatten, berättar Magnus Holgersson på Folkpool.

- Det är även många som tror att det är dyrt att värma upp poolen, men det stämmer inte. Med dagens 
smarta teknik med poolvärmepump så är en pool inte alls dyr att värma upp. Det kostar inte skjortan om 
man vill ha behaglig värme i poolen, säger han.

Magnus Holgersson förklarar att i första hand är poolen en investering för mer vardagsglädje och högre 
livskvalité för hela familjen, att den dessutom höjer värdet på huset är en fördel i beslutsprocessen.

Artikeln finns på boolis hemsida.
www.booli.se/kunskap/sa-mycket-hojer-en-pool-vardet-pa-ditt-hus/

Om Boolis poolanalys

- Booli har tittat på 3 415 hus med pool där försäljning har skett.

- Försäljningarna har skett mellan den 1 juni 2016 och 1 september 2020.

- Skillnaden är i snitt 3,45 procent eller 249 000 kronor beroende på var i landet man bor.

- För Storstockholm är siffran 3,49 procent eller 319 000 kronor. 

Vårkampanj 
Poolrobotar
Se hela vårt sortiment
på folkpool.se

Kampanjpris från 2 790:-
Ord. pris från 3 490:- 

Gäller t o m 30 maj
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LEKFULLTPooltillbehör

Lekfulla dagar
kring poolen

Dryckes-
hållare

Servera kylda drycker i poolen 
eller i spabadet med hjälp av vår

flytande frigolitbar. Pris 349:-

Doft 
av citron
Uppblåsbar madrass i härlig design och tryck med 
citroner. 176x122 cm. Med doft av citron. Pris: 249:-

Vattenlekar
Racketset Neoprene. 139:-/set
Dykleksaker Neoprene kit. 139:-/kit 
(2 st dykpinnar, 2 st dykringar, 2 dykbollar med svans.)

Badringar
Finns i flera olika färger.
Pris Ø 60 cm: 299:-
Pris Ø 120 cm: 499:-

Pool-
bollar
Finns i flera olika
utföranden.
Pris från 139:-/st
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NYBÖRJAREPoolbebisar

Babysim
När barnet är ungefär tre månader gammalt 

är det lämpligt att börja med babysim. Vid den 

åldern har föräldrarna lärt känna sitt barn och 

fått till rutiner för mat och sömn och en funge-

rande vardag. Barnet har hunnit växa till sig och 

är vaket under lite längre perioder. Det har dess-

utom fått mer motståndskraft mot infektioner 

och är väl förberett inför att möta de spännande 

äventyr som väntar i bassängen.

Givetvis kan det första badet ske innan babyn är 
tre månader, men då är det bäst om det sker i 
hemmiljö. I det egna badkaret kan barn och för-
älder i lugn och ro bekanta sig med vattnet. Och 
njuta av det och närheten till varandra. Barnet 
får möjlighet att njuta av friheten i vattnet och 
den massage som rörelserna i vattnet framkallar. 
Inga tider behöver passas och badet kan ske när 
förutsättningarna är som bäst. Har man inget 
badkar kan man förbereda sig genom att duscha 
tillsammans. Föräldern håller barnet intill sig och 
gungar sakta in och ut ur duschen. På detta sätt 
kan barnet vänja sig vid vatten både på kroppen 
och över huvudet. 

Babysim är en aktivitet för barn mellan 3 månader 
och 2 år. Givetvis är det aldrig försent att börja 
med bad och att vänja barnet vid vatten. 

Något som många förknippar med babysim är 
dykreflexen. Denna reflex som ingår som en av 
flera i en dykrespons, har till uppgift att skydda 
luftvägarna då barnet kommer under vattnet. Re-
flexen som är olika stark hos olika barn mattas av 
efter hand som barnet blir äldre. I babysimmets 
begynnelse använde sig många av denna reflex 
när de skulle ta barn ner under vattenytan. Nu 
använder vi andra metoder för att lära barnet att 
hålla andan under vattnet. 

Det fantastiska med att vara instruktör i babysim 
är att se de band som knyts mellan de olika famil-
jemedlemmarna i vattnet och se hur den nya lilla 
stjärnan utvecklas i vattnet och vågar ta för sig.

Lena Andersson-Stenquist
Helsingborgs simsällskap

Uppblåsbar fåtölj
159x126x53 cm. Max 90 kg

Pris: 549:-

Cool båt

Uppblåsbar båt för de mindre. 3-6 år.  
Rolig att leka med på grunt vatten, på 
stranden eller för att flyta runt i poolen. 
104-99 cm. 

Pris: 79:-/st

Häftig rymdfarkost

Uppblåsbar båt för de mindre. 3-6 år.  
Rolig att leka med på grunt vatten, på 
stranden eller för att flyta runt i poolen. 
104-99 cm. 

Pris: 79:-/st
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NYBÖRJAREPoolbebisar

”Babysim är en aktivitet 
för barn mellan 

3 månader och 2 år”

Aquaringar Aquarapid  

Armringar av högsta kvalité. Plastad skumgummi i 
ringarna för bättre säkerhet. Från 6 månader och uppåt. 
Storlek/vikt: Upp till 30 kg. Finns i flera olika färger
 
Pris: 199:-/par



10 |  FOLKPOOL 2021-VÅR

Träpoolen, en långlivad klassiker
Pooler i trä har funnits i Sverige sedan 60-talet och är fortfarande bland 
de vanligaste poolkonstruktionerna på marknaden. Det talar för att det 
fungerar bra. I våra pooler använder vi furu, impregnerat enligt NTR-A 
klass, som är avsett för konstruktioner med lång hållbarhet vid använd-
ning i mark och sötvatten. Med vår dräneringsmetod och återfyllning ges 
dessutom bästa förutsättningar för mycket lång livslängd. 

Pool som pool?
Försäkra dig om att poolen verkligen är konstruktionsberäknad. Våra 
poolstommar är alltid konstruktionsberäknade för att ge maximal styrka 
och hållbarhet. Det är över 50-års erfarenhet som ligger till grund för vår 
senaste poolkonstruktion, en trygghet för dig som kund.

Beslag i varmförzinkat stål
Förzinkat eller galvat? Det skiljer mycket i rostskydd mellan olika kvalitéer 
på förzinkningar av plåtdetaljer. Våra konsoler och beslag i träkonstruk-
tionen är ”doppgalvaniserade” efter bearbetning. Det är varmförzinkning 
med extra tjockt zinkskikt som ger mycket lång hållbarhet i mark. Det är 
dessutom självläkande vid mekaniska skador på ytskiktet till skillnad mot 
tunt zinkskikt.

Miljö och hållbarhet
Trä med lång hållbarhet är ett bra val för miljön och
det gäller även om man väljer en träprodukt som är
impregnerad. De träskyddsmedel som vi använder
är godkända av kemikalieinspektionen i enlighet
med EU:s Biocidförordning. En träprodukt som har 
tillverkats enligt Nordiska Träskyddsrådet kvalitetssystem 
och märks med NTR-A har en lång teknisk livslängd. Trä 
har dessutom en låg energibelastning vid produktion och 
vid återvinning ger den energi tillbaka, det kallar vi ett för hållbart miljöval.

Folkpool har byggt pooler 
i trä sedan starten 1968. 
Vår klassiska stomme har 
utvecklats och förbättrats 
flera gånger genom åren 
och nu har vi tagit fram 
den fjärde generationen. 
Vi kallar den Folkpool 
Quadra. De nya träpool-
erna har en unik kon-
struktion som ger extra 
styrka och en enklare och 
smartare montering.

Folkpool Quadra finns i 
två utföranden. En som 
monteras i mark och en 
som kan stå helt eller 
delvis ovan mark.

Det perfekta valet för 
sluttningstomter eller där 
man helt enkelt inte kan 
gräva ner poolen.

Träpool 4:e generationen

Träpoolens fördelar

TRÄPoolstommar

ENERGI- 
SMART

Värmepump med Inverterteknik
Nästa smarta val är att investera i en poolvärmepump med inbyggd inverterteknik. 
Den förbrukar betydligt mindre el än traditionella värmepumpar. Invertertekniken
innebär att pumpen arbetar med fullvarv upp till den inställda vattentemperaturen 
för att sedan gå ner på lågvarv. Dessutom gör invertertekniken att poolvärmepum-
pen är betydligt tystare än en traditionell pump. Med vår HeatForce Inverter Plus 
kan du för varje investerad kWh få 7 gånger så mycket effekt tillbaka. 

Värmepumpar HeatForce Inverter Plus och M
Kampanjpris från: 11 990:-  (Ord. pris från: 14 390:-)  Gäller t o m 30 maj
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*För kampanjvillkor och butikernas öppettider se folkpool.se

• Alla kunder som beställer komplett pool* eller spabad denna vecka får välja mellan: 

Gåva 1:  2 st Anna Lindberg Badlakan Rutig blå/vit 180x00 cm  

  2 st Anna Lindberg Badlakan Randig blå/vit 180x100 cm 

  PoolLab® 1.0 fotometriskt testinstrument   Värde 4 705 kr

     
     Gåva 2:  Solfångardusch Exklusiv Solstråle grå 30 liter    Värde 5 990 kr

     

     Gåva 3:  Eldkorg CUBE svart inkl träskiva CUBE bambu   Värde 4 698 kr

•  Tag 3 betala för 2 på vattenkemi. Vi bjuder på den billigaste. 

•  Vi erbjuder flera av våra mest omtyckta spabadsmodeller till bra priser. 

 Till exempel de populära modellerna Dream II och Encore. 

 Dream II, kampanjpris: 94 990:- (Ord. pris: 110 800:-) 

 Encore, kampanjpris: 72 990:- (Ord. pris: 88 800:-)

Utöver våra kampanjer har vi extra erbjudanden endast denna vecka.

Tag 3 betala 
för 2 på 

vattenkemi

Välkommen till pool- & spavecka 12-18 april*

Piteå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Falun, Karlstad, Örebro, Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Visby, Lidköping, Uddevalla, 

Göteborg, Kungsbacka, Borås, Jönköping, Växjö, Kalmar, Halmstad, Helsingborg, Kristianstad och Malmö. 

Stor-Stockholm

Järfälla/Barkarby, Upplands Väsby, Täby, Kungens Kurva, Järna och Nacka/Värmdö.
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VÄXJÖPoolbyggare

Berätta,  
hur startade 
er pooldröm? 
- Vi var inne på pool redan vid byggandet av huset, men det 
kändes inte rätt då. Det är ett stort beslut som fått växa fram 
under åren, men önskan har väl alltid funnits där med tanke 
på vårt hus läge, berättar Fredrik Sager.

Vad var det som gjorde att ni valde just den typ av pool 
som ni bygger nu? 
- Det har också med ovan fråga att göra en del. Vi har kollat 
runt, pratat med andra vi känner osv så till slut fastnade vi för 
denna lösningen. Lite dyrare, men den ska också stå över 
lång tid.

Vad har varit roligast/mest utmanande med detta bygg- 
projekt? 
- Det roligaste har varit att få se allt växa fram, att det blev 
som vi tänkt. Det mest utmanande har nog varit att få om- 
rådet runt poolen att bli så bra som möjligt.

Hur tänkte ni vid val av liner och övrigt utseende såsom 
trappa och tak?
- Vårt hus utmärker sig genom sin svarta fasad. Det ville vi ta 
med oss i valet av liner och tak. Det var glädjande att taket 
fanns i svart med. Vi ville också ha något som inte alla andra 
har, därför föll vi för den gråsvarta linern och det föll sig 
naturligt. Av det man sett på bilder blir det en lite annorlunda 
känsla på vattnet, det blir spännande att se i verkligheten. 
Trappan var en av de saker vi bestämt att ha från början, så 
det var inget konstigt. Ska bli skönt att slappa på den, men 
även enkelt att ta sig ner och upp.

”Som en charterresa
fast hemma”

Vad ser ni mest framemot med er första sommar som 

poolägare? 
- Allt som vi drömt om egentligen, svårt att välja. En varm 
skön sommardag med häng vid poolen, soft musik och god 
mat…typ som en charterresa fast hemma.

Några tips eller råd till kommande poolbyggare? 
- Fundera länge och väl vad det är ni tänker er. Snåla inte 
bara för att ni vill ha en pool, välj med omsorg. Tänk också 
mycket på området runt poolen, att det blir bra med ingång 
till huset, dusch etc.
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Gaveltrappa Hörntrappa

Hörntrappa med sittbänk Trappa 1 m med sittbänk

Poolstegar och trappor
En pooltrappa fyller lika mycket funktion i poolen som den bidrar 
till utseendet. Vilken trappa som passar bäst för just er beror lite på 
poolens användning och vilka som ska nyttja den. En helgaveltrappa 
är funktionell och ger ett trevlig intryck med plats för många. Ska 
poolen användas för simträning kan en hörntrappa vara ett smart val 
då den inte tar upp lika mycket av poolens yta.

Trappmodulerna Relax går att kombinera med varandra. Populärast är 
helgaveltrappa och hörntrappa men det går att bygga ihop en rak 
trapp-modul med en sittbänk eller varför inte en hörmodul med 
sittbänk.Möjligheterna är många låt fantasi och behov styra poolens 
utseende. Är avkoppling prioritet nummer ett kan en sittbänk bli 
favoritplatsen, perfekt för stora som små.

Har du en poolstege idag? 
Uppdatera din pool med en påhängstrappa.

 Fler utföranden finner du på folkpool.se

Linerklädd hörntrappa

Pooltrappa påhängsmodell

Gaveltrappa

Har du en poolstege ? 
Uppdatera din pool med 

en påhängstrappa.

SORTIMENTPooltrappor
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FÖRDELARPooltak

5 goda skäl att köpa pooltak
1. Förlänger poolsäsongen
Genom att investera i ett pooltak skapar du längre 

badsäsong, du kan starta din pool tidigare på våren 

för att sedan njuta av bad hela sommaren och längre 

in på hösten. Pooltak består av skjutbara sektioner som 

löper i skenor. 

4. Säkert
Allt fler poolägare väljar pooltak och fördelarna 
är många. En av dem är säkerheten som ett pooltak 
för med sig. Ett låsbart pooltak är det säkraste pool-
skyddet och eftersom det är så pass enkelt att han-
tera minskar risken för att man slarvar med övertäck-
ningen. När du badat klart skjuts taket över poolen 
och fästs med låssprintarna på vardera långsida och 
med dörren låst har du en säkrad pool. Boverkets 
normer kräver skyddstäckning för att säkra poolen. 
Våra pooltak följer Boverkets normer.  

5. Bada när du vill
Med ett pooltak finns det inget dåligt väder, du kan 
bada precis när du vill. När solen skiner skjuter du 
enkelt av taket och när det regnar, blåser eller är 
kyligt ute njuter man av att bada med taket som 
skydd.

2. Energibesparande
En stor fördel med pooltak är att man sparar energi, 

taket fungerar likt ett växthus som både isolerar och 

släpper igenom solens strålar för att värma upp 

vatten. 

3. Håller poolen ren
Oftast finns det något eller ett par träd eller buskar i 

närheten av poolen som med all säkerhet fäller löv 

ibland, med ett pooltak hålls poolen ren från löv, insek-

ter och annat skräp som annars kan falla ned i poolen. 



FOLKPOOL 2021-VÅR |  15

TILLBEHÖRPoolhäng

Duscha varmt och 
klimatsmart utomhus!
Klimatsmart och alldeles underbart. Naturligtvis även praktiskt när det 

är värmebölja i villaträdgården eller på landet. Folkpools solfångardusch 

kopplar du enkelt till vattenslangen och sedan har du möjlighet att flera 

gånger om dagen njuta av uppvärmt duschvatten.

 

Folkpools duschar rymmer 30 respektive 40 liter och den mindre tanken 

ger cirka 10 minuters duschning med uppvärmt vatten. Det går dessutom 

snabbt att värma upp vattnet, vilket gör det möjligt att duscha flera gånger 

under en och samma dag. Solfångarduscharna placeras på en plan yta, 

exempelvis en trätrall, och fästes med en bult i varje hörn. 

 

Pris: 5 990:-

Handdukar - Anna Lindberg Collection
Under 2019 startade Folkpool och Anna Lindberg ett samarbete. Hon har 
sedan dess producerat ett unikt badlakan för Folkpool. Badlakanet är i 100% 
bomull med en vikt på 500 g/m2 vilket ger en skön tyngd och lyxig känsla. 
Tack vare badlakanets storlek är dessa perfekta att sluta om sig efter ett 
värmande dopp i poolen. Du hittar dem endast i våra butiker och på 
folkpool.se. Randig eller rutig. 180x100cm. Pris: 690:-/st

Vilken handduksklämma är du?
Stora handduksklämmor som håller handduken på plats i solstolen. 
Håller även bordsduken på plats en blåsig dag. En förpackning inne-
håller 2 stycken klämmor. Pris: 69:-/förpackning. 
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VÅRSpabadskampanj

Spabads
kampanj
Gäller t o m 25/4 

Spadammsugare
Auto Wanda

Kampanjpris: 599:- 
Ord. pris: 749:-

Mano Vac
Kampanjpris: 399:- 

Ord. pris: 489:-

Spavårdskit
Håv, borste och stång
Pris: 329:-
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Jubileumsmodeller

Gäller endast lagerförda färgkombinationer så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer. För aktuella kampanjer se folkpool.se

Spabadskampanj
Bada året runt 

NorthStar Pure XL 
Ø 213 x 102 cm
Antal personer: 6 st  

44 990:-
Alltid prispressad

Warrior XL 
Ø 213 x 102 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 79 100:-

64 990:-
Gäller tom 25/4

Retreat
178 x 203 x 86 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 75 800:-

64 990:-
Gäller tom 25/4 

Breeze
211 x 211 x 91 cm
Antal personer: 7 st 
Ord. pris: 110 800:-

94 990:-
Gäller tom 25/4

J-235
214 x 214 x 92 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 110 800:-

94 990:-
Gäller tom 25/4 

Chairman II
234 x 234 x 90 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 215 800:-

184 990:-
Gäller tom 25/4

J-375
231 x 231 x 97 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 223 300:-

199 990:-
Gäller tom 25/4
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STENSpainspiration

Spabadet fick 
matcha husväggen
- Vi hade länge funderat på att skaffa någon 
form av bad, antingen en vedeldad tunna eller 
en med eluppvärmning. När vi en helg för ett 
par år sedan hälsade på hos goda vänner som 
varit inne på Folkpool i Borås och där köpt ett 
runt bad, föll vårat val på en likadan, berättar 
Mikael och Christine Larsson.

Vi har stuga på Härön, där källaren är klädd 
med runda stenar. Därför blev valet att klä in 
badet med stenar lätt, vi tycker inte att panelen 
på spabadet är så vacker. Inne i källaren finns 
tillgång till dusch, det var också en faktor att 
tänka på vid placeringen av spabadet.

Vi åker till stugan så ofta vi hinner, ungefär tre 
av helgerna på en månad. På semestern blir 
det bad i stort sett varje dag, det är så härligt 
att krypa ner i 38 graders värme.

Det är också överraskande lättskött med 
minimal ansträngning avseende teststickor, 
kemikalier och vattenbyte där det räcker med 
3-5 byten per år. Strömförbrukningen är ca 
230 kr/mån utslaget på ett år. Även om det är 
lättskött så måste man vara lite intresserad av 
att kontrollera vattenkvalitén, rengöra filter och 
fylla på vatten mellan tömningarna. 

Impulse DP

Nordic Impulse DP är Sveriges mest sålda 
spabad. Ett komplett spabad som rymmer hela 
familjen. Spabadet har massage genom 13 
munstycken som kan styras steglöst i hårdhet 
(via luftinblandning). Inbyggd ozonrening ger 
bättre vattenkvalité och enklare underhåll. Ett 
bra utformat insteg som även fungerar som 
avsvalkningssäte och barnsäte. Den har allt 
som behövs för att kunna njuta närsomhelst, 
året runt. 

Läs mer om badet på folkpool.se

#folkpool

Dela gärna med 
dig av din inspira-
tion till oss andra 
spabadsägare 
och till de som 
fortfarande sitter 
och drömmer eller 
planerar inför ett 
spabadsköp.

Använd #folkpool 
på sociala medi-
er så hittar vi era 
bilder. Men glöm 
inte att din profil 
måste vara öppen 
för att vi ska kunna 
se dina bilder.

 

Att tänka på är att man inte bygger in hela spadet utan har en öppning 

kvar till luckan för att kunna komma åt kopplingarna.
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CUBE- En eldkorg, grill, avlastningsbord och pall
Med sin smarta design är CUBE en snygg utomhusprodukt med 
flera funktioner i ett som skapar en trevlig atmosfär runt poolen, 
uteplatsen och trädgården. När elden slocknat och CUBE svalnat 
kan den användas som avlastningsbord och pall. CUBE finns i svart 
och rostigt utförande. Tillbehör som grillplanka, galler, träskiva
och överdrag säljs separat.
 
Pris från: 3 199 kr

Synergy - Lampa, högtalare och dryckeskyl i ett!
Synergy är en serie LED lampor med inbyggd högtalare och 
kylförvaring. Bluetoothenheten synkroniserar du enkelt med din 
smartphone för att spela musik. Finns i flera olika storlekar. 
 
Pris från: 1 599 kr

Trädgården finns till för 
sin egen skull men vi får 
lov att njuta av den också.
Varje år är nytt när du lever med trädgård 

och varje år kommer att bli mycket bättre 

än det förra. Så säger i alla fall jag varje vår. 

Trädgårdsmänniskan är den eviga optimis-

ten! Sen går säsongen igång och man får 

fullt upp att göra. I år tycks retro var inne 

igen. Man sneglar på 80-talet och upptäck-

er att krukväxter är modernt. Stora blad, 

gröna eller, än hellre, variegerade (flerfär-

gade blad), eller med helt andra färger. 

Det är dock alltid bra med växter inne under 
höst, vinter och vår. Tur är att de mår så bra 
ute på sommaren och då kan de pryda ve-
randor och pooldäck. Tänk djungel i skugg-
läget under ett träd eller större buskage. Där 
kan man krypa in och speja på omgivningen 
och läsa Tove Jansons Sommarboken eller 
något annat drömskt. 

Ätbart är också inne och har så varit några år 
men nu mer än tidigare. Så fyll krukor med 
alla kryddorna, blommor och annat gott. 
Penséer går också att äta. 

Ett eller fler fruktträd ger fin vårblomning, 
skugga under sommaren och frukt på 
hösten. Perfekt att hänga upp fågelmatare i 
på vintern och småfåglarna kan söka skydd 
i kronan. Man kan också spaljera dem. Tänk 
om man hade en hög häck av spaljerade 
äppelträd som insynsskydd, det vore något. 

Eller ett kastanjestaket med klätterrosor 
klängande, tänk dig ett dopp med rosenblad 
flytande på ytan. Och rosornas doft. Bambu 
skulle ge en grön vägg och utgångspunkt 
för en asiatisk trädgårdsvrå. Och den rasslar 
och ger en ljudvägg som dämpar andra ljud. 
Fantasin har inga begränsningar och det är 
du som bestämmer hur du vill ha det i din 
trädgård. 

Snyggt belysta blir buskar och träd vackra 
även mörka höstkvällar då man eldar i eldfat 
och myser ute. Att ta tillvara trädgården på 
kvällar och nätter ger nya upplevelser som 
ugglans hoande, stjärnhimlen, fladdermöss, 
kontemplation och vila. För det är många 
som har trädgården som sitt hem.

Njut av dagen och ta väl vara på dig!

Brita Zettergren
Nora trädgård
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Företagshyra-/leasing av spabad 
Ta hand om dig själv, din personal och dina kunder. Vare sig man 
har ett stillasittande arbete eller ett kroppsarbete så är kombina-
tionen varmt vatten och massage välgörande både för kropp och 
själ.

Nu erbjuder Folkpool dig som företagare att hyra eller leasa ett 
spabad till en fast månadskostnad och med valfritt servicepaket. 
Nyfiken på mer information? Kontakta din återförsäljare. 
Se folkpool.se

Exempel på månadskostnad vid hyra 

Alla priser är exklusive moms. Exakt månadskostnad 
beror på valt spabad och servicepaket offereras i butik. 
Installationspaket och servicepaket tillkommer och 
fördelas på månadskostnaden. 

Belopp           Löptid 36 mån Löptid 48 mån  
 
50 000 kr       1 559 kr/mån 1 204 kr/mån 

Så här gör ni:

Välj produkt. Välj hyra eller 
leasing och avtalstid.

Svea Ekonomi gör 
en kreditbedömning.

Klart! 
Ni signerar avtalet 

och därefter levereras 
produkten.

1 32

PLACERINGSpadrömmar

Ta hand om
dig själv, din 
personal och 
dina kunder

Placera ut spabad hemma med AR
Tänk dig ett eget spabad hemma. Alltid tillgängligt för avkopplande 
bad när du själv har tid och lust. Har du funderat på spabad och om 
det skulle passa in på just er tomt? Nu kan du prova själv via folkpool.
se i din mobil.

Prova hemma
Med hjälp av AR (augmented reality) kan du uppleva hur våra spabad 
ser ut hemma hos dig. På folkpool.se via din mobil väljer du den form 
av spabad du vill titta på, ett runt eller ett kvadratiskt. För att prova 
spabadet i trädgården behöver du se till att kameran i din telefon 
får fokus på marken och sedan rör du telefonen sakta över ytan tills 
spabadet “hoppar” ut ur telefonen. Nu är det fritt fram att enkelt flytta 
runt och rotera det, eller välja en annan del av tomten. Spabaden är i 
storlek 1:1 vilket ger dig en realistisk bild av hur det kommer se ut på 
plats.
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Allt börjar med rent vatten
Solvatten är en svensk innovation som med hjälp av solens strålar 
renar vatten. Efter att behållaren stått i solen ett par timmar är vat-
tnet fritt från bakterier som kan orsaka bland annat dysenteri och 
kolera. Vi fortsätter självklart vårt samarbete under 2021 för att bidra 
till att fler människor får tillgång till rent och varmt vatten. 

 
En stor skillnad jämfört med andra vattenreningsmetoder är att vattnet samtidigt värms 
upp och om det var något vi lärde oss under år 2020 så var det vikten av att tvätta hän-
derna i varmt och rent vatten för att hålla hygienen. Under 2021 kommer vi att skänka 
200 kr för varje såld pool, pooltak och spabad, så när du köper en av dessa produkter 
från oss är du automatiskt med och bidrar till att fler människor får tillgång till rent och 
varmt vatten. Självklart går det bra att bidra via vårt Solvattenunika swishkonto med valfri 
summa, i butik hittar du även våra fina gåvokort där du själv kan skriva in den swishade 
summan. 2021 siktar vi på att samla in ytligare 600 behållare till ett nytt Solvattenpro-
jekt. 

Solvatten visar direkt och indirekt effekt på samtliga av FNs 17 globala hållbarhetsmål 
i Agenda 2030. Folkpools engagemang för Solvatten är att aktivt bidra till att målen 
uppfylls och att vi tillsammans skapar en hållbar framtid för alla. 

Om ni vill lära er mer om hållbara målen så finns information på www.globalamalen.se

u Följ vårt samarbete och försäljningen av behållare på folkpool.se 

Sol + vatten = Solvatten Ò tillgång till rent, uppvärmt vatten Ò förbättrar hygien Ò förhindrar sjukdomar  
Ò minskar behov att elda Ò frigör tid Ò stärker kvinnans roll Ò en bättre värld.

Vattenrenaren

•  Ger rent och varmt vatten på  
2–6 timmar

•  En indikator visar när vattnet är säkert

•  Kan användas flera gånger per dag

•  Är enkel att använda och lätt att bära

•  Behöver inga batterier, reservdelar  
eller kemikalier

•  Har lång hållbarhet
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Hemmapoolen ger
vattenvana 
Under Coronapandemin är det många som har investerat i 
en egen pool hemma och rätt hanterat är hemmapoolen en 
jättebra möjlighet att öka vattenvanan hos både barn och vuxna. 
Poolen är kanske ett extra bra alternativ, nu innan badsäsongen 
i sjöar och hav drar igång och många badhus är stängda, att 
tillsammans börja upptäcka glädjen med vattnet. 

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

 Och kom ihåg:

 • Barn under sex år och ej simkunniga barn och vuxna,  
 behöver ständig övervakning och ska alltid finnas på en  
 armlängds avstånd.

 • Låt inte syskon eller ej simkunniga vuxna övervaka
 barnen.

 • Se till att ha flythjälpmedel nära tillhands om olyckan
 är framme.

 • Lär dig hjärt- och lungräddning.

 • Om ni vill koppla av med en bok eller korsord,
 läsplatta  eller sociala medier, gör upp ett schema om  
 vem som har koll på barnen. Ta inte förgivet att ”den   
 andre har koll”.

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.svenska livraddningssallskapet.se

Folkpool INFORMATION

Surf Rider
Uppblåsbar krokodil eller flodhäst.
Krokodil 132 x 49,5 cm. Flodhäst 132 x 48 cm.
Ålder: +3 år eller i vuxet sällskap som på bilden. 
Maxkapacitet 45 kg. 

Pris: 159 kr

AquaJam AJ2 
Vattentät BT högtalare
Ett mångsidigt trådlöst högtalarsystem för använd-
ning i riktigt tuffa väderförhållanden, vattentät och 
flyter, alltid med högtalarna ovanför vattenytan. 
Upp till 10 timmars speltid med riktigt hög ljudkva-
litet 2x5W. Bluetooth 4.0. 15 -20 meters räckvidd 
vid fritt flöde.

Nu kan du bland annat simma, paddla eller cykla 
med din favoritmusik.

Kampanjpris 995 kr

Ord. pris 1 595 kr

  
Josefin Häggström

Svenska 
Livräddningssällskapet
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Folkpool LEKFULLT

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

Badbyxblöja Aquarapid svart
Badblöja med justerbara band i midja och runt lår för utmärkt passform. 
Dubbelsydd för att hålla tätt. Tvättbar i maskin. Slitstark polyester

Pris: 179:-

Finns i storlekarna:   M = 6-12 månader
       L = 12-18 månader
       XL = 18-24 månader

Noshörning
Uppblåsbar 201x102 cm. 
Maxkapacitet 90 kg.

Pris: 399 kr

Struts
Uppblåsbar Struts i 
underbara färger.
Storlek 190x166 cm.
Maxkapacitet 90 kg.

Pris: 399 kr

Tips!
Elektrisk pump. Perfekt för uppblåsbara madrasser, 
leksaker och bollar. Går även att använda för att ta 
ur luften ur badleksaker när de inte ska användas 
längre. 3 olika munstycken.

 Pris: 169 kr
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Folkpool AB, 153 30 Järna.
www.folkpool.se

• Alla kunder som beställer komplett pool* eller spabad denna helg 
får välja mellan: 

 1. Solfångardusch Exklusiv Solstråle grå 30 liter Värde 5 990:-

 2.  Mätstation ICO för både pool och spabad         Värde 4 695:-

 3. Eldkorg CUBE svart inkl träskiva bambu        Värde 4 698:-

• Tag 3 betala för 2 på vattenkemi. Vi bjuder på den billigaste. 

• Vi erbjuder flera av våra mest omtyckta spabadsmodeller till bra priser. 
Till exempel de populära modellerna Encore och Delite. 

       *För kampanjvillkor se folkpool.se

Encore SE - 2019 års modell
213 x 213 x 89 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 85 200:-

69 990:-
Gäller så långt lagret 
räcker. Lagerrensning
av 2019 års modell. NorthStar Delite 

Ø 200 cm
Antal personer: 5 st 

44 990:-
Alltid prispressad

Inbjudan till 
pool- & spahelg!

Pool
Classic 3,5x6,5 m

från 108 890:-
Ord. pris 130 665:-

Läs mer www.folkpool.se

Utöver våra kampanjer har vi extra 
erbjudanden endast denna helg.

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 över 50 års erfarenhet, fler än 23 000 sålda pooler och 19 000 spabad  
och ett rikstäckande nät av kunniga återförsäljare, kan vi med fog  

säga att vi tål att jämföras.  

Varmt välkommen till Folkpool och njut sen!

Vi är Sveriges största  
leverantör av pool och spabad

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

Piteå, 0911-150 60 

Skellefteå, 070-693 39 49 

Umeå, 070-641 17 13 

Sundsvall, 060-56 70 04 

Gävle, 026-10 26 00 

Falun, 023-79 08 50 

Karlstad, 054-53 22 78 

Örebro, 019-29 14 85 

Västerås, 021-550 30 

Uppsala, 018-39 82 50 

Eskilstuna, 016-14 20 22 

Norrköping, 011-10 19 05 

Visby, 0498-21 67 53 

Lidköping, 0510-590 440 

Uddevalla, 0522-170 00 

Göteborg, 031-87 50 00

Kungsbacka 0300-222 28

Borås, 033-22 80 90 

Jönköping, 036-34 92 45 

Växjö, 0470-76 50 00 

Kalmar, 0480-36 43 00 

Halmstad, 035-22 74 74 

Helsingborg, 042-328 328 

Kristianstad, 044-590 40 01 

Malmö, 040-643 16 77 

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- 505 988 88 

Nacka/Värmdö, 08-121 509 09

Folkpools återförsäljare

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.


