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Filma/fotografera ditt barn, förälder 

eller vänner när de gör ett vackert eller 
roligt nummer i konstsim eller kanske 

ett oförglömligt simhopp.  

Läs mer på sid 11.

Varför en Saltklorinator?
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Semesterkänslan hemma 
Nu är vi äntligen här, säsongen då poolen står i centrum och baden startar 
tidigt på morgonen och avslutas inte förrän sent inpå kvällen. Står du kan-
ske just där nu, med ett poolprojekt i trädgården, eller har ni kanske börjat 
prata om hur ert badparadis skulle kunna se ut? Då är den här tidningen 
full med tips och idéer till er.

Att ha en pool hemma innebär 
såklart många sköna stunder vid 
poolen dagtid, men för Marie- 
Louise var poolområdet givet även 
kvällen då hon firade sin 50-års 
dag. Tillsammans med Ljudsektio-
nen skapade de en fantastisk plats 
för ett rejält poolparty, där dans 
och bad samverkade med flashiga 
lampor och skön musik. 

Har man en fest, middag eller 
kanske kalas vid poolen eller spa-
badet kan det vara bra att tänka på 
vad man serverar i för glas, vi har 
okrossbara glas i premiumklass för 
alla tillfällen, läs mer och hitta dina 
favoriter på sidan 17. 

Inspireras av idésprutan Love som 
verkligen har ett stort hjärta, förra 
året anordnade han ett ankrace i 
poolen i familjens trädgård för att 
samla in pengar till Röda Korset.

Får man ta med sig paddan eller 
kanske teven ut till poolområdet 

när det vankas fotbolls-EM? Oav-
sett svaret har vi alla sköna tillbe-
hör för en härlig match i poolen.

Vi djupdyker ner med Anna, Emilia 
och Ulrika som berättar allt om 
simhopp och denna vackra sport. 

Magnus Holgersson lär oss allt 
om saltklorinatorn och varför den 
gör ditt poolägande ännu mer 
bekvämt. 

Självklart är även detta nummer 
fyllt med inspiration för självbyg-
garen eller spabadsentusiasten. 
Vi får också läsa om hur Solvatten 
påverkat Wilber som bor i östra 
Uganda. 

Sist men inte minst ger vi er tips 
på hur ni får till en riktigt lyckad 
grillkväll i sommar. 

Vi önskar er en skön badsommar 
och hoppas att vi hörs i några av 
våra digitala kanaler framöver. 

För information om alla våra produkter läs mer på folkpool.se

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel. Priserna räcker så långt lagret räcker.

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. 

eller ladda ner digitalt på hemsidan. Hämta gärna våra kataloger i närmaste butik, beställ hem till brevlådan 

http://www.folkpool.se 
http://www.folkpool.se
http://www.folkpool.se
http://www.folkpool.se
https://www.folkpool.se/aterforsaljare.html
https://www.folkpool.se/bestall-katalog.html
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#folkpoolparty
#folkpoolgrillar
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#folkpoolsommarminne
#folkpoolsolhatt
#folkpoolkonstsim 
#folkpoolsimhopp
#folkpoolbadkultur
#folkpooltränar
#folkpoolpoolrobot

#folkpool

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

Fyll på våra befintliga # eller skapa 
en ny hashtag. Börja med
#folkpoolxxxxx så ser vi dina bilder. 

Kom ihåg att ha en öppen profil.

”Veckans bild” vinner 
en liten gåva och går till 
en bild varannan vecka 
som har taggat oss under 
juni-augusti med #folkpool
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MÖNSTERÅSPooldrömmar

”härliga nattbad,
mysigt i poolens

sken”
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MÖNSTERÅSPooldrömmar

Berätta, hur startade er pooldröm? 
- En dröm vi haft i många år då vi är en stor familj med 
fyra barn och alla älskar vi att bada.
 
Vad var det som gjorde att ni valde just den typ av 
pool som ni har nu?
- Vi ville ha en stor pool så många kan bada samtidigt, 
kunna spela volleyboll och motionssimma .
 
Vad har vart roligast/mest utmanande med att bygga 
pool?
- Min man ville göra allt själv och det funkade fint  med 
detta konceptet då vi endast behövde anlita elektriker. 
Det var roligt att följa varje steg och se hur vår dröm 
växte fram. Roligast var det ju helt klart när poolen var 
färdig.

Hur tänkte ni vid val av liner och övrigt utseende 
såsom trappa och överdrag?
- Vi ville ha en stor trappa som man kan sitta några 
i och vi föll för roman end som gav poolen en mjuk 
avrundning. Linern ville vi skulle ge ett ljust turkost 
skimmer och vi är väldigt nöjda med det valet vi gjorde, 
det blev perfekt precis som vi ville ha det. Vi valde pool-
tak Galant opal för att förlänga badsäsongen och vi har 
även kallbadat under vintern, underbart.
 
Hur var er poolsommar 2020?
- Sommaren 2020 var underbar, vi njöt varje ledig stund 
vid vår pool . Extra gott att ha det lyxigt hemma då man 
inte kunde resa någonstans. Blev även många härliga 
nattbad, mysigt i poolens sken.
 
Vilken tid på dygnet/dag i veckan är det extra skönt 
att bada?
- Alla tider är njutbara, gå upp tidigt och motionssim-
ma innan familjen vaknar, heta dagsbad och ljumma 
kvällsbad. 
 
Några tips eller råd till kommande poolbyggare?
- Välj saltklorinator som ger mjukt och skönt vatten och 
med en robotdammsugare så sköter det sig nästan 
själv. Pooltaket är ju också en bra grej, inget skräp i 
poolen och längre badsäsong. 

Vår familj älskar grillad mat i alla former så det blir 
mycket av det under sommaren. Det går ju fint att 
woka och även baka pizza i grillen. Plockmat och
fräscha sallader.

Vi planerar att bygga ett utekök med grill, pizzaugn och 
allt man kan behöva för att klara matlagningen under 
bar himmel. Det är ju så härligt att laga mat ute. Bästa 
mellanmålen är frukt och bär, vattenmelon och jord-
gubbar är favorit här.

Hanna & Tony Alvinsson 
Instagram; hannakeramik_  
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FESTPoolparty

Poolparty
Marie-Louise 50 år

Sa ni poolparty? Vi är redo, är ni?  
Så inledde @Ljudsektionen festen när musiken drog igång. 
 
Många förknippar nog poolparty med en ljus sommardag där vattenmelon 
och saft trängs med kakor och tårta på bordet. Men det fungerar såklart lika 
bra med att fira på kvällen med sina vänner i en härlig poolmiljö, adderar 
man dessutom ljud och ljus får man den där extra sköna stämningen. 

Den här härliga 50-års festen höll Marie-Louise i sin trädgård, med hjälp 
från @Ljudsektionen gjorde de detta till en oförglömlig kväll där bad blan-
dades med dans, musik och flashiga lampor. 

”Ingen ville gå hem och med tanke på att man kunde dansa en lång stund 
för att sedan ta ett svalkande dopp i poolen, tror jag vi hade kunnat fort- 
sätta festen i oändlighet berättar Marie Louise”. 

Tips för ett lyckat poolparty

• Maten! Den är ofta en stor snackis på festen, frågor som: Har du testat 
den här? Vad är det i den här goda salladen? Och så vidare, här är sam-
talsämnena igång.

• Fyll på med vatten så orkar du stanna hela kvällen. 
• Blanda musik på spellistan, alltid finns det någon som har en annan 

favoritlåt än vad just arrangören har. 
• Sänk kraven på att allt ska vara perfekt, oftast blir det bäst när något 

inte riktigt blir som planerat. 

Moodlight Klot 

Effektfull trådlös stämningsbelysning. Alla Moodlight är vattentåliga och lämpar sig för pool- och spamiljöer. Flyter runt vackert och färgar vattenspegeln med 
valfri färg som lätt kan ändras. Finns i flera olika storlekar. Pris från: 999 kr
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SORTIMENTPoolglas

Sommardrink

4-5 myntablad
1/2 lime i bitar
2 tsk råsocker
Krossad is
10 cl sodavatten (kolsyrat vatten)

Okrossbara glas
Okrossbart glas i premiumklass. Snyggt glas utan risk för att gå 
sönder. Maskindisk. Diskas de förhand ska mjuk trasa användas. 
Större utbud av okrossbara glas finns på folkpool.se

Art. Nr Produkt   Pris

5200791 Glas Stripe 355 Rocks 69:-

5200792 Glas Falsterbo Vin, 32 cl 79:-

5200793 Glas Falsterbo Champagne, 17 cl 79:-

5200794 Glas Falsterbo Longdrink, 36 cl 69:-

5200798 Glas Palma Balloon 99:-

Perfekta glas 
vid poolkanten,
på picknicken

och i båten.
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Love, 12 år
berättar om sin 
idé till ett ankrace
- Vi hittade massor med ankor i en leksaksaffär och 
då fick vi idén till ankracet. Jag startade ankracet för 
att samla in pengar till Röda korset .

Det var en jättefin sommardag och vi bjöd in alla 
grannar på gatan och vi hade bakat massor med 
fika och kokat kaffe. Vi hade målat stora skyltar 
med pris och vart pengarna gick. En anka plus fika 
kostade 50 kr.

Många tyckte det var så kul så att vi behövde ha
3 race. Vi hade 25 ankor i varje race. Vi hade skrivit 
siffror på ankryggen och la ett startsnöre i poolen. 
För att få fart på ankorna använde vi en lövblås. Alla 
hejjade på på sin anka och det var som en fotbolls-
match runt poolen.

Som pris hade vi chips, godis och massa godsaker. 
Vi hade tre vinnare i varje race fast egentligen blev 
ju alla vinnare för pengarna gick till en bra sak.  Alla 
våra grannar tackade så mycket för en fin dag. Det 
var jättekul!
 
Många av mina vänner hjälpte till. Det hade aldrig 
gått utan alla kompisar. Vi fick ihop 3 750 kr.

Love

ANKRACEPooltävlingar

Glass i stora lass 
Glassiga badtermometrar i flera olika utföranden. 
Smälter inte under varma sommardagar.
21 cm höga. Pris: 89:-/st 

75 st tävlande
badankor i 

3 olika race

https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/poolvard-utrustning/ovriga-poolvardsdetaljer/termometer-tuttifrutti-blandat.html
https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/poolvard-utrustning/ovriga-poolvardsdetaljer/termometer-tuttifrutti-blandat.html
https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/poolvard-utrustning/ovriga-poolvardsdetaljer/termometer-tuttifrutti-blandat.html
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Poolbollar
Pris från 139:-/st

BOLLARPoollekar

Uppblåsbara
bollar 

Pris: 20:-/st 

Fotbolls-EM i poolen

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

Solfångarduscharna placeras på en plan yta, exempelvis en trä-
trall, och fästes med en bult i varje hörn. 
 
Kampanjpris: 5 390:-  (Ord. pris: 5 990:-) 

Gäller t o m 22/8 2021, så långt lagret räcker.

Simglasögon
Kampanjpris: 129:-

Racketset
Pris: 189:-Dykleksaker

Pris: 139:-/set

https://www.folkpool.se/produkter/badmiljo/solfangardusch/solfangardusch-exklusiv-solstrale-gra-30-liter.html
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det såg ut! 

Visst har man vart rädd många gånger och det är ju 
märkligt att man håller på med något som gör att man 
är så rädd. Det är något i utmaningen som gjort att det 
lockar, att tänja gränser och känslan efter.  

- Det är så många olika moment och man måste vara 
stark i kroppen men samtidigt spänstig och smidig. Man 
får helt enkelt se till att bli stark på ett smidigt sätt. Vi 
har tränat mycket kondition för att orka träna på hopp i 
många timmar. Simhopp är en liten sport, många känner 
inte till att det krävs så mycket olika sorters träning för att 
bli bra på simhopp, berättar Anna. 

- När man står på tävling är det viktigt att kunna gå in i sin 
bubbla, det kan vara fyllda läktare som bara tittar på mig 
men vid hoppet är det bara jag. Det viktigaste är att man 
känner sig trygg och säker.  

- Vi får ofta frågan hur man tog sig förbi det första hop-
pet? Det är en metodisk stegring man gör när man tränar 
simhopp. Man hoppar inte från 10:an direkt utan ökar 
gradvis. Allt för att man ska känna sig trygg och säker. 
Utmaningen är att man kan stå livrädd inför ett nytt 
hopp, när man tar mod till sig och lyckas och kommer 
ner på rätt sätt, ja wow den känslan är så härlig, säger 
Ulrika med entusiasm i rösten. 

- Man blir helt uppfylld av att känna sig modig. Jag var 
rädd varje gång när man åkte in till badhuset och visste 
att jag skulle hoppa från 10:an men känslan efter slår allt, 
berättar Anna. 

Simhopp är vackert och handlar om estetik  

SIMHOPPSvensk Simidrott

Photocred: Chris Rye

Emilia Nilsson Garip är 18 år och är 
idag aktiv inom simhopp.

- Jag har hållit på sen jag var 7 år. Jag 
började med simhopp för att jag blev 
så tagen och kunde inte sluta titta när 
de ”stora” simhoppade.

Vi har en rad olika idrotter inom simning, som är helt 
olika. Vi har konstsim som innebär att till stor del vara 
under vatten och hålla andan samtidigt som man gör 
sina övningar. Simning och allt vad det innebär med 
teknik, vattenpolo där man arbetar som ett lag med 
boll i vatten. Simhopp handlar till stor del om att kom-
ma ner på det mest konstiga sättet och samtidigt skvät-
ta så lite som möjligt, simhopp är vackert och handlar 
om estetik.  Det är vackert och kan se lätt ut men det 
ligger en enorm träning bakom.

Ulrika Knape Lindberg började sin simhoppskarriär som 
9-åring och var aktiv mellan 1964 – 1976. Sedan dess har 
hon arbetat som bland annat tränare, gymnastiklärare, 
sportchef och förbundskapten inom Svensk simidrott. 

Ulrikas dotter, Anna Lindberg, berättar att hon på sätt 
och vis fötts in i detta. - Jag och min bror har lekt i sim-
hallen sen vi inte minns något annat. När jag var runt 6 
år började jag träna någon gång i veckan och höll sedan 
på med simhopp tills jag fyllde 30 år. Min bror testade en 
kort stund men han fastnade i stället för simning. 

Emilia Nilsson Garip är 18 år och är idag aktiv inom 
simhopp.
 - Jag har hållit på sen jag var 7 år, jag började med sim-
hopp för att jag blev så tagen och kunde inte sluta titta 
när dom ”stora” utförde simhopp.

Ulrika berättar att det först var närheten till Valhallabadet 
i Göteborg som gjorde att hon och hennes 6 syskon 
började med simning. - När jag först såg andra utföra 
simhopp insåg jag att det måste jag prova, gud vad kul 
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Tävling!

Filma/fotografera ditt barn, förälder 
eller vänner när de gör (eller kanske 
försöker göra) ett vackert/roligt 
nummer i konstsim eller kanske ett 
oförglömligt simhopp. 

Kreativt, roligt eller vackert. En person eller flera. 
Alla bidrag uppskattas. 

Lägg ut filmen/bilden på sociala medier och tagga 
oss med #folkpoolkonstsim

Senast den 18/8 önskar vi ditt bidrag för att vara 
med och vinna en trevlig mix av badlakan/ljus/
okrossbara glas. Kom ihåg att ha en öppen profil så 
att vi kan se ditt bidrag.

Photocred: Chris Rye

Svensk Simidrott

Anna Lindberg

- Det bästa med att träna simhopp ute i vattnet är när man får lära sig nya hopp, 
man får en adrenalinkick som gör att man vill göra nya hopp trots att man är 
rädd och nervös, berättar Emilia. 

Första gången jag hoppade från en hög höjd var jag ganska liten, när man är 
liten så är man inte lika rädd och man tänker inte efter på samma sätt som när 
man är äldre så man bara hoppar, säger Emilia med ett skratt.

- 10 meter är den officiella träningsgrenen inom simhopp och den höjden räck-
er gott och väl, berättar Ulrika. Nu finns high diving där man hoppar från torn på 
28 meter, det kanske beror på åldern men jag skulle aldrig hoppa säger Ulrika. 

-Bästa simhoppsminnet? Jag ska inte sticka under stolen med att stå längst upp 
på prispallen på OS när flaggan hissas och svenska nationalsången ljuder, det 
är en otrolig känsla. Samtidigt har jag många härliga minnen där man ser ett 
barn eller en ungdom som vart livrädd för ett hopp som sedan klarar av det och 
kommer upp strålande av lycka. 

Såklart var det otroligt häftigt att se sin dotter, när Anna ställde upp och vann 
sitt första Junior VM i Malaysia eller EM i Sevilla, så som hon hade kämpat inför 
detta, berättar Ulrika.

För Anna var det bland annat första EM guldet i Budapest. Att stå överst på 
pallen första gången, det var en speciell känsla. Sedan är alla OS speciella på sitt 
sätt, men i grund och botten är det själva belöningen att man gjort rätt sak att 
allt slit ger resultat.

- Mitt bästa minne är när jag kom 3:a på junior VM 2018, men det var även roligt 
att bli svensk mästarinna på både 1 m och 3 m under år 2020. 
Mina största drömmar och mål är att komma till ett OS, fast vägen dit innebär 
hård träning och tävlingserfarenheter, berättar Emilia. 
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Poolstorlek

Kabellängd

Svivel på kabel

Drivsystem

Bottenstädning

Väggstädning

Roterande borste

Skrubbar vattenlinjen

Rengöringsbredd

Går i pooltrappa

Pooltyp:   Liner

     Glasfiber

     Betong                       

                  Kakel

Poolform

Filtertyp

Städprogram

Automatiskt lyftsystem

Navigationssystem

Uppkopplad med app

Fjärrstyrning

Pumpflöde

Filteryta

Filtertäthet

Mått

Vikt

Strömförsörjning

Effekt

Garanti

Transportvagn 

Kampanjpris t o m 22/8:

Ord. pris:

4 x 8 m

12 m

nej

jet

ja

nej

nej

nej

24 cm

nej

ja

ja

ja

ja

alla

2 st filternät

3 st

nej

nej

nej

nej

20 m3/tim

720 cm2

180μ

48x41x20cm

5,8 kg

230V

150W

2 år

nej

4 790:-
5 490:-

COLLECTOR OPSON

5 x 10 m

batteri

-

4-hjul

ja

ja

ja

nej

27 cm

nej

ja

nej

nej

nej

alla

kassett

intelligent

nej

ja

nej

nej

10 m3/tim

840 cm2

180μ

41x36x24cm

8 kg

230/12.6V

70W

2 år

nej

6 990:-
7 995:-

BUGSON

5 x 10 m

15 m

nej

larvfötter

ja

ja

ja

nej

31 cm

nej

ja

ja

ja

ja

alla

kassett

intelligent

nej

ja

nej

nej

16 m3/tim

780x2 cm2

180μ

43x37x22cm

10 kg

230V

150W

2 år

nej

8 490:-
9 690:-

Automatisk 
poolstädning
Med en poolrobot reducerar 
du tiden för rengöring av 
poolen avsevärt. När roboten 
automatiskt städar poolen 
kan du ägna dig åt bättre 
saker, som att njuta och 
koppla av.

En poolrobot arbetar med 
inbyggda motorer och sam-
lar upp allt skräp i en filter-
behållare. Efter städningen 
tömmer du och spolar enkelt 
rent filtret. En poolrobot gör 
också att du sparar vatten 
och kemi kalier eftersom 
reningsverket inte behöver 
backspolas lika ofta.

Folkpool erbjuder sex  
 modeller i olika prislägen från 
stora tillverkare. Den största 
skillnaden mellan modellerna 
är om roboten städar endast 
botten eller både botten och 
väggar.

Robotarna är också anpas-
sade efter olika storlekar på 
pool då de har olika 
insugnings- och 
städförmågor.

Uppblåsbar haj 
183x102 cm

Pris: 149:-
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4 x 8 m

14 m

nej

larvfötter

ja

nej

ja

nej

17 cm

nej

ja

nej

ja

nej

alla

kassett

1 st

nej

nej

nej

nej

10 m3/tim

480 cm2

100µ

37x29x30cm

5,5 kg

230V

100W

2 år

nej

7 790:-
8 490:-

TORNAX

6 x 12 m

15 m

nej

larvfötter

ja

ja

ja

ja

22 cm

nej

ja

nej

ja

nej

alla

kassett

2 st

nej

nej

nej

nej

16 m3/tim

1370 cm2

100µ

41x42x28cm

9 kg

230V

150W

2 år

ja

14 490:-
16 490:-

CYCLONX

7 x 15 m

21 m

ja

4-hjul

ja

ja

ja

ja

24,5 cm

ja

ja

ja

ja

ja

alla

kassett

flera

ja

ja

ja

ja

16 m3/tim

1280 cm2

60µ

43x48x27cm

9,5 kg

230V

150W

3 år

ja

22 490:-
24 990:-

ALPHA RA 6700 iQ

6 x 12 m

18 m

ja

4-hjul

ja

ja

ja

ja

24,5 cm

ja

ja

ja

ja

ja

alla

kassett

2 st

ja

ja

ja

nej

16 m3/tim

1280 cm2

100µ

43x48x27cm

9,5 kg

230V

150W

3 år

ja

19 990:-
22 990:-

ALPHA RA 6300 iQ

6 x 12 m

18 m

nej

4-hjul

ja

ja

ja

ja

24,5 cm

ja

ja

tillval

ja

tillval

alla

kassett

2 st

nej

nej

nej

nej

16 m3/tim

1280 cm2

100µ

43x48x27cm

9,5 kg

230V

150W

3 år

ja

15 990:-
17 490:-

VORTEX RV 4W 5300

Poolstorlek

Kabellängd

Svivel på kabel

Drivsystem

Bottenstädning

Väggstädning

Roterande borste

Skrubbar vattenlinjen

Rengöringsbredd

Går i pooltrappa

Pooltyp:   Liner

     Glasfiber

     Betong                       

                  Kakel

Poolform

Filtertyp

Städprogram

Automatiskt lyftsystem

Navigationssystem

Uppkopplad med app

Fjärrstyrning

Pumpflöde

Filteryta

Filtertäthet

Mått

Vikt

Strömförsörjning

Effekt

Garanti

Transportvagn

Kampanjpris t o m 22/8:

Ord. pris:
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Varför en saltklorinator?
- Det finns flera starka skäl att välja saltklorinator förklarar 
Magnus Holgersson på Folkpool. Först och främst ger saltklorina-
torn mycket effektivt desinficering, så att du får ett rent hygiensikt 
vatten. Men mest uppskattat är nog att vattnet blir behagligare 
för hud och ögon och fritt från klorlukt. Slutligen är det bättre för 
miljön än traditionella klortabletter och andra kemikalier som an-
vänds för desinficering.

ENERGI- 
SMART 

SALTPoolrening

35 år och har mycket god erfarenhet av tekniken. Våra 
senaste modeller passar både på nya och befintliga 
pooler, berättar Magnus.

VILKEN PASSAR DIG BÄST?
SoftClean 50 är verkligen lätt att installera och lätt att 
använda säger Magnus. Den har smarta temperaturstyr-
da program som kan finjusteras efter ditt eget behov. 
Det enda du behöver göra är att mäta klor och pH varje 
vecka för att kontrollera att nivån är rätt samt justera 
produktionen vid behov. 

Sedan har vi modellen som heter Aquarite Flo Advan-
ce från Hayward som är till  för finsmakaren och har 
förmodligen marknadens bästa cell. Välj till paket med 
redox- och pH-styrning så har du ett system som liknar 
det som finns på badhuset. Med jämna mellanrum kont-
rolleras värdena med ett testinstrument och sensorerna 
kalibreras vid behov. Väljer du till WiFi modul så får du 
en överskådlig app som även kan kontrollera belysning 
och varvtalsstyrd pump. Oavsett vilken du väljer så får 
du en produkt som ger skönare vatten som dessutom är 
bättre för miljön berättar Magnus. 

RENT VATTEN MED AUTOMATIK
Att använda sig av en saltklorinator är enkelt, bekvämt 
och mycket effektivt för att hålla poolen ren från bak-
terier och alger utan att behöva tillsätta vanliga klor-
tabletter säger Magnus. En saltklorinator tillverkar fritt 
klor (underklorsyra) av salt. Våra saltklorinatorer behöver 
endast ca 0,25-0,4% salthalt i vattnet vilket motsvarar 
Östersjöns bräckta vatten. Denna lätta sälta gör också 
vattnet mer behagligt att bada i. En viktig fördel är att 
saltet inte förbrukas utan återbildas senare i processen. 
Tänk på att enda gången du behöver tillsätta salt är när 
du ersätter urtappat vatten. 

BEHAGLIGT VATTEN
Saltklorinatorn reducerar halten bundet klor vilket gör 
att hud och ögon inte irriteras. Det är något många 
uppskattar, i synnerhet personer med känslig hy menar 
Magnus. De som är överkänsliga mot klor i vattnet upp-
lever oftast inte något problem i pooler med saltklorina-
tor.

BEPRÖVAD TEKNIK
Vi på Folkpool har arbetat med saltklorinatorer i mer än 

https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/saltklorinatorer.html
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Saltklorinator SoftClean 50

SoftClean 50 kan användas på pooler upp till 50 m3. Den är kompakt och extra lätt att installera, både på befintliga system 
och vid nyinstallation. Centralen är tydlig med LED-lampor som visar inställd produktion. SoftClean 50 har även smarta pro-
gram med temperaturstyrning för optimal produktion. Program för tillfällig chockproduktion vid ökad badbelastning är prak-
tiskt. Flödesvakt och larm för låg salthalt ingår. Cellen är självrengörande genom automatisk poolvändning och du kan även 
ställa in vattnets hårdhet för att få den bästa balansen mellan automatisk rengöring och bästa livslängd på cellen. SoftClean
är verkligen en kompetent saltklorinator.

Saltklorinator SoftClean 50
Kampanjpris: 8 490:- (Ord. pris: 9 995:-) 

Gäller t o m 22/8, så långt lagret räcker

Redoxstyrning SmartSalt
Kampanjpris: 4 290:- (Ord. pris: 4 995:-) 

Gäller t o m 22/8, så långt lagret räcker

Aquarite Flo Advanced

Saltklorinator för pooler upp till 75 m3. Inbyggd smart poolstyrning med temperatursensor, flödesvakt och 
trans formator för poolbelysningen. Kan uppgraderas med wi-fi, klor- och pH-styrning.

Kampanjpris: 14 490:- (Ord. pris: 16 990:-) Gäller t o m 22/8, så långt lagret räcker

Aquarite Flo low salt

Smart poolstyrning med saltklorinator som arbetar med låg salthalt 0,15% . 
Temperatur sensor, flödesvakt och transformator för poolbelysningen. 
Kan uppgraderas med wi-fi, klor- och pH-styrning.

Kampanjpris: 17 990:- (Ord. pris: 19 990:-) Gäller t o m 22/8, så långt lagret räcker

Klor och pH styrning till Aquarite Flo

Aquarite FLO Kit pH-styrning
Kampanjpris: 4 490:- (Ord. pris: 4 690:-) Gäller t o m 22/8, så långt lagret räcker

Redoxstyrning Aquarite FLO Kit klorstyrning
Kampanjpris: 3 790:- (Ord. pris: 3 990:-) Gäller t o m 22/8, så långt lagret räcker

Uppkopplad poolstyrning

Med en wi-fi uppkopplad poolstyrning kan man övervaka 
och styra poolens funktioner genom en app. 
Ingår i Control Station.

Kampanjpris: 5 090:- (Ord. pris: 5 490:-) 

Gäller t o m 22/8, så långt lagret räcker

Våra saltklorinatorer

Hur mycket salt behövs?

Våra saltklorinatorer behöver ca 0,25 -0,4 % salthalt beroende på modell. 
0,25% salthalt motsvarar 2,5 kg salt per kubikmeter och 0,4% motsvarar 4 kg salt per kubikmeter. 
Till en 4 x 8 m pool på 42 m3 behövs ca 105 kg salt för att få 0,25% och ca 170 kg för 0,4% salthalt.
Har du saltklorinator ska du alltid mäta salthalten vid säsongstart och när nytt vatten fyllts på.

https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/saltklorinatorer/saltklorinator-softclean.html
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BYGG SJÄLVGardenpool

Garden är en smidig och lättbyggd pool 
som tack vare sin starka konstruktion 
kan placeras både i och ovan mark. Det 
gör den till ett mycket bra alternativ 
för kuperade tomter med sluttning där 
ena halvan av poolen blir nedsänkt och 
den andra halvan hamnar ovan mark. 
Garden poolen finns i storlekarna 3,9 m 
och 4,85 m i diameter samt i förlängda  
varianter med måtten 3,6 x 5,1 m och  
3,6 x 6,6 m. Det som skiljer de tre 
förlängda pool erna från de andra är de-
ras kraftiga bottenbalk och stödkonsoler. 
Vägg höjden för samtliga Gardenpooler 
är 1,29 m och ett baddjup på ca 1,2 m. 
Bräddavlopp, inlopp, poolbelysning LED 
samt isolerande väggmatta och kraftig 
bottenmatta ingår.

EN POOL MED MÅNGA FÖRDELAR
Om du installerar den som ovan- 
markspool eller utnyttjar den kuperade 

tomtens förutsättningar blir dessutom 
schaktningen minimal. Andra fördelar 
med poolen är att det är mycket enkelt 
att ansluta trall mot dess stomme samt 
att du kan montera ner poolen och ta 
med den om du flyttar. Till skillnad från 
de flesta ovanmarkspooler i plåt klarar 
Folkpool Garden av ensidigt jordtryck, 
d.v.s. den kraft som uppstår när poolen 
är tömd på vatten.

TILLBEHÖR SOM GÖR STOR SKILLNAD
Gardenpoolen är mycket lättplacerad 
och ger låga install ations- och driftskost-
nader. Med en vattenvolym från knappt 
11 m3 går det dessutom snabbt att få upp 
temperaturen. Väljer du till en Jet-Stream 
kan du simträna mot en starkt forsande 
vattenström, vilket gör denna pool 
”oändligt stor”. 

Folkpool Garden är framtagen för att kunna placeras både i  
och ovan mark. Det gör att den passar många olika tomttyper 
och ypperligt till något mer kuperade tomter. Genom att nyttja 
en kuperad tomts förutsättningar blir poolen en naturlig del av 
tomten samtidigt som schaktningen blir minimal.

Vår pool Garden
Självbyggarens favorit sedan 2004  

Gardens robusta konstruktion gör 
att den kan installeras i och ovan 
mark eller helt nedgrävd utan extra 
förstärkning. 

• Reglar och plywood av tryck-
   impregnerad furu.
• Beprövad träkonstruktion
   sedan 1968.
• Behöver ej gjuten bottenplatta.
• Kraftiga bottenreglar.
• Monteras i mark eller fristående.
• Passar även besvärliga tomter.
• Baddjup 1,2 m.

Finns i storlekarna:
Ø 3,90 m
Ø 4,85 m
3,6x5,1 m
3,6x6,6 m

Passar många 
olika typer av 

tomter

https://www.folkpool.se/pool/folkpool-garden.html
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GRILLVid poolkanten

Tips inför grillningen

Kol

Gasol

Kol eller gasol? 
Vi frågade våra följare vad de
föredrar. Kolgrill eller gasol?
Det var tydligt vad de föredrar. 
Favoriten är helt klart kol.

Vad grillar du? 

Vilken är din favorit på grillen?
Dela med dig på

#folkpoolgrillar

Välj en grill där du kan reglera värmen, och gärna 
med lock så den ger jämnare värme likt en ugn. 
Satsa på lite ”bättre kol” där man får större bitar 
som brinner längre och ibland t o m kan använ-
das igen. Briketter kan användas om man skall 
grilla större bitar som kräver längre grilltid.

Ta fram det som skall grillas och låt det bli rums-
varmt. Tänk på att större bitar tar längre tid och 
bör läggas på först, sedan kan mindre bitar och 
mer delikata grönsaker läggas på. Låt även kött 
ligga och vila efter du grillat så blir det saftigare.

Låt gallret bli riktigt varmt, då går det enkelt 
att skrapa av det och det du lägger på fastnar 
mindre. Torka av marinad innan du grillar, annars 
droppar den ned och antänds och maten blir 
bränd. Vänd inte i onödan, låt maten få en fin 
stekyta, då fastnar den mindre och smakar bättre.

Testa gärna andra sätt att tända grillen på, än
med tändvätska som kan ge dålig smak och inte 
är bra för miljön. Det finns tändkuber, kolrör och 
varmluftständare som är mycket effektiva och ger 
bättre resultat.

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
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Jubileumsmodeller

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

Spabadskampanj
Alla som köper spabad under sommarkampanjen får 

köpa en Poollab (värde 1 945:-) för halva ordinarie pris. 

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

47 990:-
Alltid prispressad

J-235
214 x 214 x 92 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 116 700:-

99 990:-
Gäller tom 11/7 

Dream II
211 x 211 x 91 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 116 700:-

99 990:-
Gäller tom 11/7

Encore SE 
213 x 213 x 89 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 93 700:-

76 990:-
Gäller tom 11/7 

Natilus
234 x 234 x 90 cm
Antal personer: 7 st 
Ord. pris: 196 000:-

167 990:-
Gäller tom 11/7

Prestige
210 x 210 x 94 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 127 800:-

104 990:-
Gäller tom 11/7

https://www.folkpool.se/kampanjer/sommarkampanj-spabad.html
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SOMMARSpabadskampanj

Auto Telsa 5 - Automatisk dammsugare

Perfekt för att rengöra mindre pooler, pooltrap-
pan, spabad, swimspa och liknande. Dammsuga-
ren har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri.

Transparent behållare för att se när den blir full, 
som är lätt att tömma och skölja ur. Två olika 
sugmunstycken följer med. Större sughuvu med 
hjul och borst för att dammsuga botten. Extra 
munstycke med borst för att bättre komma åt i 
trånga utrymmen. Enklare teleskopstång 
1,7 meter ingår. Fäste för att användas med 
separat längre teleskopstång.

Filterpåsen behöver bytas med jämna mellanrum 
beroende på skräp och hur ofta damsugaren 
används. Artikelnummer: 4957801

Innan du sänker ned dammsugaren i vattnet 
vrid den gråa lägesväljaren medurs så den täcker 
laddningskontakten, två vattenavkänningsstift 
visas då. När stiften kommer i kontakt med vatt-
net startar motorn. Motorn stannar när den inte 
längre är i vattnet.

Kampanjpris: 995:-

Ord. pris: 1 095:-

Gäller t o m 22 augusti, så långt lagret räcker
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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

Wilber är nio år och bor tillsammans med sina syskon 
och sin mamma Scovia i Kamuli, i östra Uganda. Hans 
äldsta bror har själv tre barn, som Scovia ofta hjälper 
till att ta hand om. Den stora familjen försörjer sig på 
sitt jordbruk, där de odlar majs, bönor, sötpotatis och 
cassava. Det mesta äter de själva upp, och en liten del 
kan de sälja på marknaden för att få in pengar till andra 
kostnader, som sjukvård och skola. 

“I vår by har vi väldigt begränsad tillgång till rent vatten. 
Närmsta brunn ligger 3 kilometer från vårt hem, och varje 
gång vi ska hämta vatten där tar det lite mer än en timme 
för två personer. I perioder förorenas även det vattnet 
av bakterier som riskerar göra oss sjuka. Rent vatten är 
ju något vi behöver dagligen. Dels för dricksvatten men 
också för att tvätta händer och ansikte, och till att skölja 
av grödorna vi äter och säljer. Annars sprids bakterier fort.” 
- Scovia, mamma till Wilber. 

I mars 2020, då Covid-19 slog till, så uppmanades fa-
miljerna i byn att installera så kallade “TippyTaps” - enkla 
handtvätt-stationer som kan tillverkas med lokala material, 
och som inte är beroende av rinnande vatten. Istället fyl-
ler familjerna själva på med det vatten som finns tillgäng-
ligt i området. Men med det ökade behovet av handtvätt 
innebar också mer tid till att gå och hämta vatten, så 
istället för att gå till brunnen började de använda sig av 
vattnet i det mindre vattendraget närmre deras hem. 

“En dag blev vi inbjudna till en utbildning om rent vat-
ten och hygien, och där fick vi lära oss om Solvatten. Vi 
utsågs till en av familjerna i byn som var i särskilt behov 
av en, och fick lära oss hur vi skulle använda den för att 
få rent och varmt vatten med hjälp av solen. Sedan dess 
har vi använt den flitigt för att rena vattnet från bäcken 
här bredvid, vilket gjort vår vardag så mycket enklare och 
tryggare!” - Scovia. 

Wilber och hans äldre syskon hjälper enkelt sin mamma 
med att fylla på vatten i Solvatten på morgonen, och när 
de kommer hem från skolan på lunchen finns det varma, 
rena vattnet tillgängligt för att laga mat och släcka törsten! 
Innan de går tillbaka till skolan fylls den på ännu en gång, 
så att mer rent och varmt vatten finns tillgängligt på 
eftermiddagen när det är dags att förbereda middag och 
tvätta av sig. 

Tack till Folkpool med kunder, som varit med och gjort 
denna förändring möjlig för Wilbers och Scovias familj. 
Deras Solvatten kommer förenkla deras vardag i många år 
framöver, tack vare er!

SOLVATTENSamarbete

Allt börjar med rent vatten

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 männ-
iskor 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 Solvattenprojekt. 
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KONTROLLSpabadsvatten

Testset PoolLab 1.0 
Kampanjpris: 1 749:-
Ord pris: 1 945:- 

Gäller t o m 22/8, så långt lagret räcker

Test-strips 
Insta TEST  
Pris från: 149:-

Test-strips 
AquaCheck
Pris: 149:-

TruTes 
vattentestare
Pris: 995:-

Sharptest 
Scuba II 
Pris: 1 800:-

Testutrustningar 
i flera modeller 
och prisklasser
Läs hur de olika varianterna 
fungerar på folkpool.se

Fettabsorbatorer Stjärnor 
Kampanjpris: 85:-/2 st
Ord. pris: 99:-/2 st

Gäller t o m 22/8, så långt lagret 
räcker

Rent, klart och mjukt vatten 
En unik produkt som förenklar skötseln av ditt spabad

AquaKristal doseras endast en gång i veckan med mindre mängd SpaKlor eller 
SpaBrom än som normalt krävs. Hjälper till att stabilisera balansen på vattnet ge-
nom att pH och Alkalinitet hålls mer stabilt. Avlägsnar biofilm från rörsystemet vilket 
minskar bakterietillväxt.Flockar mindre partiklar smuts, normalt för små för filtret, 
som då kan fastna i filtret. Ger klarare vatten.
Vattnet behöver inte bytas lika ofta. Lätt att använda och miljövänligt.

Räcker till 3-5 månader beroende på spabadsvolym.
Komplettera med SpaKlor eller SpaBrom.

Pris: 799:-

Spadoft Wellness

Flaska med eterisk olja för ditt spa-
bad. Ger välbehag och återfuktar 
huden. Töms i spabadet för att få 
en aromatisk doft. Använd ca 2-3 
korkar per badtillfälle. Anpassad för 
spabad, påverkar inte utrustning 
eller vattnets kvalitet.

Kampanjpris: 125:- (Ord, pris: 139:-)

Gäller t o m 22/8, så långt lagret
räcker. 

Flytande dryckeshållare
Servera kylda drycker i poolen eller 
i spabadet med hjälp av vår flytande 
frigolitbar. Stadig dryckeshållare i 
hög kvalitet för 6 glas och en flaska 
eller tilltugg. Bokstäver markerar 
dryckeshållarna så rätt person får 
rätt dryck. Finns i flera olika färger.

Pris: 349:-

https://www.folkpool.se/produkter/spa/spavard-och-kemi/spakemi/spakemi-ovrigt/aquakristal-spa-all-in-one-vattenunderhall.html
https://www.folkpool.se/produkter/spa/spavard-och-kemi/spakemi/spakemi-ovrigt/aquakristal-spa-all-in-one-vattenunderhall.html
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Vattenvana och simkunnighet är en färskvara - bada ofta och mycket!
Vi går mot ljusare och varmare tider, härligt. Dags att förbereda trädgård och uteplats, och allt fler får lägga till förberedelser 
av sin hemmapool. 2020 ökade privatpoolsbranschens försäljning med 60%. Att fler investerar och skaffar hemmapool tyck-
er vi på Svenska Livräddningssällskapet är bra. Det ger fler möjlighet att kunna njuta av avkoppling och bad. Fler får chansen 
till att i hemmamiljö bekanta sig med vattnet och därmed främjas vattenvanan, vilket också kan leda till att fler lär sig och 
bibehåller sin simkunnighet. Naturligtvis är det viktigt att badet sker under säkra och trygga förhållanden. Det innebär till 
exempel att alltid, för alla, att bada tillsammans, aldrig låta syskon övervaka varandra och lära sig första hjälpen och HLR.

De flesta drunkningarna inträffar i det vi kallar öppet vatten, i sjö eller hav. För att förbereda sig för en oförutsedd händelse 
i, på eller vid vatten, är ett av recepten att skaffa sig vattenvana, lära sig simma och därmed bättre förstå sina förmågor och 
begränsningar. Hemmapoolen kan faktisk få en alldeles speciell funktion i efterdyningarna av tuffa restriktioner för de kom-
munala simhallarna med anledning av pandemin. Många barn har inte givits möjlighet att få ta del av simundervisning och 
många vuxna som regelbundet motionssimmar, har inte kunnat underhålla sin simkunnighet. Vattenvana och simkunnighet 
är något som behöver underhållas och tränas regelbundet. 

Tack vare att fler har pool i hemmiljön kan i detta sammanhang inte bara vara ett tillfälle för avkoppling, det kan faktiskt ock-
såvara en avgörande skillnad för om man lyckats behålla sin vattenvana inför sommarens badsäsong. Därmed önskar Svens-
ka Livräddningssällskapet alla Folkpoolare en bra sommar, som innebär många och långa bad, tillsammans med vänner och 
familj.

Och följ våra råd nedan för att badupplevelsen ska bli så trygg och avkopplande som möjligt.

Folkpool INFORMATION

  Mikael Olausson
Områdesansvarig säkerhet
Svenska Livräddningssällskapet

Jag kan bada säkert 
I samarbete med Svenska Livräddningssällskapet 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 Folk-
poolåterförsäljare. Vid uppvisande av diplom i våra butiker får barnen även en pin.

• Se till att ha ett ordentligt staket runt poolområdet och en själv-
 stängande låsbar grind eller ett godkänt poolöverdrag som håller   
 för att falla på utan att hamna i vattnet.

• Se till att täcka poolen då den inte används.

• Se till att tömma baljor och mindre uppblåsbara pooler när ni badat   
 färdigt.

• 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 grundläggande första hjälpen vid drunkning.

• Lär dig hjärt- och lungräddning.

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

• Undvika att dricka alkohol i samband med bad.
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Folkpool LEKFULLT

Termometer 
Tuttifrutti 

Coola termometrar med 
fruktdesign. Blir en dekora-
tion i poolen samtidigt som 

temperaturen kan mätas. 
Snöre med krok och sug-

propp för fäste i stege eller 
på poolvägg.

Ananas, melon eller lime. 

Pris: 139:-/st

Drinkhållare 
Uppblåsbar svan
Plats för fyra drickor eller glas.

65x60x45 cm

Kampanjpris: 139:- (Ord. pris: 179:-)

Gäller t o m 22/8, så långt lagret 
räcker.

Badring - Petite Pomme 
Finns i flera olika färger.
Ø 60 cm. Pris:  299:-
Ø 120 cm. Pris: 499:-

Aquaringar Aquarapid
Plastad skumgummi i ringarna för bättre 
säkerhet. Från 6 månader och uppåt.
Upp till 30 kg. Pris 199 kr

Simglasögon Aquarapid Masky 
Simglasögon av högsta kvalité. Passar
juniorer ca 4-10 år.
Kampanjpris: 129:- (Ord. pris: 159:-)
Gäller t o m 22/8, så långt lagret räcker

PoolTrack för aktivt liv i och runt poolen
 Den är perfekt för lek, gymnastik, parkour, styrketräning, 
balans- och stabilitetsövningar i och utanför poolen.

Det tar inte mer än ca 1 minut att blåsa upp med den elektriska 
pumpen som medföljer. När ni är klara och ska packa ihop an-
vänds pumpen för att suga ur luften ur din PoolTrack så att 
du kan rulla ihop den. Liten och lätt att förvara.  
 
3 meters 3 990:-

5 meter 4 990:-

En garanterad succé för barnen!

https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/poolvard-utrustning/ovriga-poolvardsdetaljer/termometer-tuttifrutti-blandat.html
https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/poolvard-utrustning/ovriga-poolvardsdetaljer/termometer-tuttifrutti-blandat.html
https://www.folkpool.se/produkter/badmiljo/bad-och-lek/uppblasbara/drinkhallare-uppblasbar-stor-svan-65x60x45.html
https://www.folkpool.se/produkter/badmiljo/bad-och-lek/uppblasbara/drinkhallare-uppblasbar-stor-svan-65x60x45.html
https://www.folkpool.se/produkter/badmiljo/bad-och-lek.html
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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.

http://www.folkpool.se
e-post: info@folkpool.se   
https://www.folkpool.se/aterforsaljare.html

