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Innehåll

Underbara vår!

TIDNING

Innehåll

Så fort temperaturen håller sig över nollstrecket får vi fullt upp utomhus på
våra tomter. Många planer ska sättas i verket, stora som små. Överflödet av
ljusa timmar gör att man aldrig vill gå in.
I detta härliga vårnummer har vi
späckat sidorna fulla med allt för
poolbyggande, poolägande och
badglädje i största allmänhet. Har
du redan pool måste du spana in
säsongens nya badleksaker. Ett mexikanskt tema i form av godsaker med
härliga färger och mönster. Våren kan
innebära många tillställningar som
exempelvis avslutningar och examen.
Varför inte fira den nyblivna studenten
vid poolen?
För er som bestämt att det är dags för
pool kommer trädgården genomgå
en rejäl förändring. Ett poolbygge är
ett ingrepp i marken och det kan ta
en stund för växtlighet att återhämta
sig, men vi lovar att det är värt det!
För att få se hur ett poolbygge går
till kommer vi i två nummer följa Fia
Larzon med familj för att se hur deras
drömpool växte fram.

Det är viktigt med research inför sitt
poolbygge. Att få tips och råd från
andra som byggt pool men framförallt en stor dos inspiration. Idag är
allt väldigt lättillgängligt med både
hemsidor och sociala medier direkt i
mobilen. Vi finns på samtliga plattformar så se till att kika in hos oss för att
få all den information och inspiration
ni kan tänkas behöva.
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När ni känner er redo är ni varmt välkomna in i någon av våra 31 butiker.
Ett perfekt tillfälle att ta all den hjälp ni
behöver från idéstadie till planering av
själva bygget. Vi har fyllt upp butikerna med allt en pool- och spaägare
behöver.
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Folkpool
Hitta din återförsäljare

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.

Ta hand om dig själv, din personal och dina kunder. Vare sig man har
ett stillasittande arbete eller ett kroppsarbete så är kombinationen
varmt vatten och massage välgörande för både 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
50 000 kr

Löptid 36 mån
1 559 kr/mån

Löptid 48 mån		
1 204 kr/mån

Så här gör ni:

1

2

3

Välj produkt.

Välj hyra eller
leasing och avtalstid.

Svea Ekonomi gör
en kreditbedömning.
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Klart!
Ni signerar avtalet
och därefter levereras
produkten.

Ta hand om
dig själv, din
personal och
dina kunder

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

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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Poolkanten

Poolleksaker

STUDENTFIRANDE

Studentfirande vid poolkanten
Annika Lublin berättar från poolkanten om hur de
planerade sin dotter Josefins studentmottagning.
Vi började i god tid att fundera på vilket tema som
vi skulle kunna ha. Josefin fastnade för färgglatt,
godis, fotografering, glädje och gemenskap.
Att tänka i ett tema gör det lite roligare och lättare
hur man vill ha det. Vi ordnade ett bord med en
kamera och roliga detaljer som kunde användas till
fotografering, hängde upp pompoms och ställde
fram skålar med godis. Josefin bjöd gemensamma
vänner som vi alla känner, det blev en underbar
eftermiddag och kväll.

Vi bestämde att maten skulle vara kall, alltså lite
plock av olika slag. Kallskuret, sallad, ost, bröd
samt såser. Mat som går att förbereda så mycket
som möjligt i förväg är en fördel. Då blir det mindre
stress och man får mer tid över till gästerna. Dricka
till maten och under kvällen var öl, läsk, vin och
så kunde man blanda en egen drink, Aperol och
rabarberlemonad tillsammans med bubbel.
Efterrätten blev kladdkaka, småkakor och jordgubbar. Känslan under dagen och kvällen var
förväntan och glädje över att vår dotter tog
studenten. Våra familjer och vänner gjorde
studentfesten till ett fint minne.

LEKFULLT

Uppblåsbar drinkhållare kaktus
94x70 cm
Pris: 169:-

Uppblåsbar madrass Taco
171x89 cm
Pris: 139:-

Uppblåsbar madrass Drink
173x160 cm
Pris: 249:Uppblåsbar hamburgare
Ø 158 cm
Pris: 299:-

Svårt att beräkna mat till buffén? Man kan utgå från ca 350 gram
per person som riktmärke. Till exempel: 150 gram kött, 100 gram
potatissallad, 50 gram sås och 50 gram i tillbehör. 2 skivor skinka är
ca 40 gram. Sen tillkommer dessert utöver det.

Fiesta skull Island
193x141 cm
Pris: 299:-

Rabarberlemonad
500 g rabarber, 7,5 dl vatten
färskpressad saft från 2 citroner, 2,5 dl strösocker
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Uppblåsbar madrass Lime
171x89 cm
Pris: 139:-

Tacofredag i poolen

Ca 8 dl oblandad saft

Skölj och skär rabarbern i mindre bitar. Lägg rabarber, vatten och ca
1 msk citronsaft i en kastrull. Koka upp och låt sjuda i ca 15 minuter
utan att röra om. Sila av saften i en ny kastrull och tillsätt socker.
Värm till sockret har lösts upp. Låt svalna något och rör ner citronsaften. Smaka av och tillsätt eventuellt mer socker medan saften är varm.
Låt kallna helt och förvara i kylskåpet. Späd med vatten, gärna kolsyrat
för en mer läskande smak. Servera riktigt kallt med mycket is och några
skivor citron.

Simring Alpaca
113x109 cm
Pris: 119:-

Stort urval på okrossbara glas.
Pris från: 100:-

Aquaringar 199:-/par

Dykleksaker fiskar
3-pack
Pris: 39:-/förpackning
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Board yoga-övningar
Hunden
Stå på alla fyra och rulla därefter försiktigt upp på dina fötter. Händerna och fötterna mot brädan. Sträva efter att finna en lång känsla i
ryggraden. Slappna av i huvud och nacke och låt hälarna peka bakåt.
Låt handflatorna verkligen ta plats ner mot brädan. Trampa gärna med
fötterna så knäna böjs och fokusera på att få sittknölarna upp mot
himlen. Undvik att stå statiskt. Försök istället att få in rörelse i denna
övning genom att trampa och rulla lite till höger, vänster, framåt, bakåt, och böj gärna på knäna.

Hög plank-position
Stå med raka armar och händerna placerade rakt under axlarna.
Rulla upp på tårna och spänn magmusklerna genom att dra in
naveln mot ryggraden. Undvik att hänga i axlarna. Spänn musklerna
vid skulderbladen för att avlasta axlarna, och håll koll så att kroppen
är spikrak.Tänk att kroppen ska vara som en planka, sträva efter en
position med en rak linje från knäna via höften och axlarna upp till
huvudet.

Brädan fästes i båda ändar med en lina

Board yoga
Yoga i vatten, hur går det till? Som om det inte vore nog svårt att utföra
balansövningar på fast mark utmanar Yoga-instruktören Maria Cerboni sig
själv lite extra. Med hjälp av en fastspänd SUP-bräda genomför hon med
enkelhet sina övningar på det ostadiga vattnet. Vi var självklart tvungna att
få en intervju och se detta i verkligheten!
Vad är Board Yoga?
- Board Yoga bygger på att man utför sina yoga-övningar och rörelser på en
SUP-bräda.

Träning i vatten
Att träna i vatten är skonsamt och passar de
allra flesta eftersom det kan anpassas efter
ens egen nivå. I vattnet blir det ett betydligt
större motstånd än på land, vilket gör att du
får ut mer av din träning.
SwimTrainer
Med SwimTrainer så blir din pool oändligt stor
Du fäster ett band runt bålen och i den andra
änden av gummibandet sitter en fästögla att
fästa i stolpe eller liknande. Sedan är det bara
att börja simpasset. Perfekt för att simträna
utan vändningar även i mindre pooler.
Pris: 229:-
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Varför på en bräda?
- Just brädans omedelbara spegling av hur du belastar kroppens olika stödytor
är en av de stora och fascinerande delarna i Board Yoga. Brädan trycks ner där
du belastar den och du får en mjuk men omedelbar återkoppling som speglar
din kroppshållning och balans.
Varför på vatten?
- På brädan befinner vi oss på vattenytan som är gränslandet mellan luft och
vatten. Bara det är unikt i sig. Men det innebär också att du förhåller dig och
din kropp till båda dessa element på samma gång. Detta är till viss del utmanande, men också mjukt, dynamiskt och flödande.
Behövs någon tidigare yoga-kunskap eller erfarenhet från
vattenaktiviteter?
- Nej, insteget till Board-yoga är, och skall vara, lika enkelt som vilken annan
yoga som helst. Många uppskattar just vattnets mjukhet och den extra dimensionen av en bräda som flyter som den stora inspirationen och upplevelsen
med denna typ av yoga.
Ramlar man i vattnet?
- Du behöver absolut inte ramla i vattnet. Allt utgår från hur mycket du vill
utmana dig själv och ditt förhållande till brädan. Och ramlar du i är det lätt att
ta sig upp på brädan igen.

Hög sidoplanka
Stå med raka armar och handen / armen placerad rakt under axlarna. Rulla upp på tårna och spänn magmusklerna genom att dra in
naveln mot ryggraden. Undvik att hänga i axlarna, spänn musklerna
vid skulderbladen för att avlasta axlarna. Håll koll så att kroppen är
spikrak. När du funnit position rullar du över på ena sidan, och för att
få mer utmaning kan du lyfta ett ben. Tänk att kroppen ska vara som
en planka även i sidoläge. Sträva efter en position med en rak linje
från knäna via höften och fokusera på att lyfta den över höften högt
mot himlen.
Katt & Ko
Låt din ryggrad rulla som vågor upp och ner. När ryggradens högsta
punkt är mot himlen så försök att känna känslan av att separera skulderbladen. Låt även din haka komma mot ditt nyckelben. Fokusera
på att låta hjärtat / bröstkorgen lyftas framåt och uppåt när ryggraden når den lägsta punkten. Se till att dina skulderblad kommer långt
ifrån öronen. Gör denna övning flera gånger i ett flöde, och använd
den gärna mellan övningarna för att mjuka upp ryggraden.

För dig som vill ha en extra utmaning ...
Huvudstående på brädan
Sätt dig på knä. Placera underarmarna i brädan (axelbrett isär) och
knäpp fingrarna. Lyft knän från brädan och placera bakre delen av huvudet mot de knäppta händerna. Kom upp på tår och börja långsamt promenera med fötterna mot huvudet. Dra in skulderbladen mot ryggen
och rikta dem mot svanskotan. Kom så nära med fötterna att höfterna
är i linje med axlarna. Ryggen är helt rak från hjässan upp till höften.
Använd sedan din core-styrka för att börja lyfta upp en fot från golvet.
Dra in knäna mot bröstet och foten mot rumpan. Till en början går det
utmärkt att stanna här utan att sträcka benen hela vägen mot himlen.

Spagat på brädan
Spagat är en sittande position som kräver mycket vighet och utmaning. Detta är en avancerad position där det krävs att du tränar ett
bra tag på att sträcka ut baksida och framsida lår, samt höft, innan du
når slutpositionen. Denna övning är extra utmanande på brädan då
balansen och förflyttningen av varje liten del i kroppen kan resultera i
ett bad.
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ANNA LINDBERG

POOLMILJÖ

Vid poolkanten
I en intervju med Anna Lindberg i förra årets vårtidning kunde vi berätta
att Anna tagit fram en kollektion av
badlakan i bästa kvalitet som hon
säljer tillsammans med badkläder på
sin hemsida. Vi kontaktar Anna för att
höra hur framtidsplanen med hennes
egendesignade badprodukter ser ut.
Dina badlakan har en härlig kvalitet
och är snygga och generösa i storlek.
Har du några tankar på att ta fram
fler modeller?
Jag har absolut tankar på att ta fram
fler modeller. Först och främst en mindre modell handdukar i samma mönster och kvalitet som går att matcha
med de stora badlakanen.
Anna Lindberg har producerat ett
unikt badlakan för Folkpool, i samma
härliga kvalitet och storlek som hon
själv säljer. Du hittar det endast i våra
butiker. Storlek: 100 x 180 cm.
Färg: Vit/Blå. Pris: 690:-/st

Hur ser planen ut framöver med dina
badkläder. Kommer det badkläder
även för herrar eller satsar du på fler
baddräktsmodeller?
Planen är att behålla den modell jag

Njut av en varm dusch utomhus
med solenergi

har. Den passar väldigt många olika
kroppar och åldrar, vilket var mitt mål
som jag tycker vi lyckats med. Jag är
absolut sugen på att göra badkläder
för herr och barn, vi får se vad som
händer framöver.

Exklusiv solfångarduschar värmer vattnet tack vare sin unika
solupptagning och värmeledningsförmåga och kan nå upp
till 60°C. Denna produkt kan användas hela dagen av alla
användare och vattnet förnyas kontinuerligt. Till skillnad från
andra solfångarduschar har denna dusch möjlighet att fånga
upp omgivningstemperaturen så den kan användas även
under mulna dagar eller vid svagt solljus.

När vi pratades vid sist planerade
ni att bygga hus och ni hade även
tankar på att bygga pool. Hur går det
med det projektet?
Planen att bygga hus kvarstår och visst
vill vi gärna ha en pool på tomten, det
är en del i husplanerna. En pool drömmer vi om hela familjen!
Vad gör du idag och hur ser framtidsplanen ut?
Just nu kombinerar jag mammaledighet med jobb, vi har en liten bebis
som är två månader. Men arbetet med
badkollektionen är i full gång och
dessutom har jag en hel del andra
roliga uppdrag.

Designad för utomhusbruk (trädgård, pooldäck, terrass,
uteplats)
Pris: 5 990:-

Vi vill göra det lätt för dig som kund att välja hållbara lösningar till din pool. Därför
arbetar vi med koncepten energismart och bra miljöval. Produkter med den
märkningen i vår poolkatalog kännetecknas av att de är bästa valet i sin kategori.

Energismart
och bra miljöval

Trädgårdstrender runt poolen
Om poolen är inbyggd i ett trädäck är det lätt att omgärda den med stora krukor på hjul som
kan skifta plats. Buskar och små träd kan utgöra stommen, välj härdiga sorter, lägg till 2 zoner
till den du bor i så fungerar det mycket bra. Några pålitliga buskar är bukettapel Eskilstuna E,
aronia Glorie E och varför inte röda vinbär? Med generösa mängder örter som mynta och
oregano, isop och citronmeliss får du en doftande inramning och massor med nyttigt att äta.
Vill du ha mer fjärilsfladder satsa på jätteverbena, kan man inte vara utan, rosenskära, sommarljus. En sort i varje kruka är ett sätt som Christopher Lloyd började med och som nu kopieras
av många. Det blir storslaget och lätt att möblera om. Fortsätt med fler krukor och nu med
perenner som får sitta kvar över vintern. Här är kärleksört av olika slag bra i soliga lägen. Funkia
i det skuggiga. Det finns massor att välja emellan och när de kommer upp i en kruka ser man
dem på ett annat sätt än i rabatten.

Eldkorg, grill, pall
och avlastningsbord

Gillar du en stramare stil väljer du härdiga barrväxter, låga tallar eller idegran och tåliga gräs och
låga perenner som timjan och taklök i det soliga läget. Utöver det finns alla växter som trivs
ute på sommaren men inte tål vintern utan får komma in då. Afrikas blå lilja-agapanthus- kan
bli gammal och får övervintra vid + 5 grader och gärna ljust. Planteras trångt men vill ha vatten
med näring i ett par gånger i veckan när den börjat växa på våren och sen hela växtsäsongen
igenom. Den äldsta jag har är 25 år nu och blir bara större och större, delas ibland så då blir det
fler dessutom. Pelargoner så klart, medelhavsväxter, listan kan göras lång.

Med sin smarta design är CUBE en snygg utomhusprodukt med flera
funktioner i ett som skapar en trevlig atmosfär runt poolen, på uteplatsen
och i trädgården.
Är elden fortfarande aktiv när man är klar för kvällen vänder man CUBE upp
och ned för att kväva elden och undvika att eldflagor och aska blåser runt .
Tack vare gravitationen hålls eldskålen alltid upprätt. När elden slocknat och
CUBE svalnat kan den användas som avlastningsbord och pall. Eldskålen kan
enkelt lyftas ur eldkorgen så askan kan kastas. CUBE finns i svart och rostutförande. Tillbehör som grillplanka, galler, träskiva och överdrag säljs separat.
Pris Eldkorg Cube från: 3 199:10 | FOLKPOOL 2020 -VÅR

Här har jag funderat på varför man inte har ett blomsterrum. Garage till bilen finns det men ett
isolerat rum med fönster mot söder där man kan ställa in sina växter bygger man inte lika ofta.
Inte frysgrader och inte alltför varmt gör susen och du får större och större plantor att njuta av!
Funkia

Brita Zettergren
Nora trädgård
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Poolbygge

Pooltak

REPORTAGE

Familjen Larzon-Rickmo bygger pool
Fia Larzon med familj bestämde sig i höstas för att slå till på en pool
och inledde sitt poolbygge. Nu har de kommit en bra bit på väg och
färdigställer under våren sin pool och miljön runtomkring. Vi kommer i två nummer följa deras bygge mot målet: en badklar pool och
det första dyket!

Det var
fascinerande
att följa
arbetet

BADA LÄNGRE

Förläng badsäsongen med ett pooltak
Genom att investera i ett pooltak förlänger du poolsäsongen med flera månader. Fler fördelar är att poolen skyddas från
löv och du sparar energi. Pooltak består av skjutbara sektioner som löper i skenor. När det är kallt och regnigt badar du
under taket och när solen tittar fram så skjuts hela taket enkelt bort och du badar under blå himmel.

Pooltak Victory - NYHET!

”Pooldrömmen
har växt fram
under åren”

Berätta, hur startade er pooldröm?
Den har vuxit fram under åren. Från att barnen
var små har vi haft enkla upplåsbara pooler till allt
större rampooler som vi haft stående på altanen.
Till slut blev dessa pooler för stora för altanen och
för små för barnen.
Vad blev det för poolmodell och varför just den?
Det blev en Folkpool Garden med brutna hörn 3,6
x 6,6 m. Vi valde att lägga till extra djup på 5 cm
då Gardenpoolerna i regel är lite grundare. Denna
pool passade vår tomt allra bäst och de brutna
hörnen gör intrycket mjukare där den är placerad
relativt nära huset.
Var det svårt att bestämma utseende på poolen
såsom liner och trappa?
Nej, vi var direkt eniga om att en inbyggd trappa
längs med ena kortsidan var både snyggt och praktiskt. Både mysigt att kunna sitta i poolen samt att
det ser enormt inbjudande ut. När det gällde liner
var vi inte sugna på en klassisk blå liner utan valde
en grå mosaik. Den kommer göra sig otroligt bra,
stilren och snygg, mot vårt vita hus och altanen
som vi valt att lägga av OrganoWood som är en
silvergrå trall.
Hur har poolprojektet gått?
I ett rasande tempo! Vilka proffs! Foolkpool stöttade och vägledde i alla val och skötte helheten med
involverade entreprenörer. Trots att vi var tvungna att spränga då vi stötte på lite berg, pooltaket
inte fanns på lager och avfuktning krävdes inför
linerläggning, så stod allt helt klart på knappt en
månad. Våra snickare tajmade och la trallen runt
poolområdet inför att pooltaket levererades. Under
taket jobbade sedan poolbyggarna när de slutförde
jobbet med att sätta linern. Det var fascinerande att
följa arbetet.
Har ni ändrat något under projektets gång?
Nej, inte vad vi kan komma på. Allt känns faktiskt
över förväntningarna som var höga! Vi är så nöjda
med valet av pool, placeringen, linern och pooltaket. Otroligt snyggt! Nu har vi ju inte provbadat
ännu, men kan inte tänka oss annat än att det blir
en helt magiskt lyxig känsla. Nu njuter vi av att se
poolen lysa upp vår baksida i vintermörkret.
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Ett elegant pooltak i lågt utförande. Taket har en stor skjutdörr vid högsta
sektionen som enkelt skjuts undan vid bad eller så skjuts hela taket undan
när du vill bada under bar himmel. Gavlarna är försedda med en släplist
som förhindrar skräp från att blåsa ner i poolen och tillåter taket att löpa
fritt över poolens sarg. Levereras med förmonterade sektioner, vilket
underlättar installationen.

Pooltak Champion - NYHET!
Ett diskret tak i lågt utförande. Takets kraftiga aluminiumprofiler är
lackerade i antracitgrått. Gavlarna på Champion är försedda med en
släplist som tillåter taket att löpa fritt över poolens sarg. Vid bad skjuts
hela taket enkelt undan. Levereras med förmonterade sektioner, vilket
underlättar installationen.

Pooltak Galant Platinum
Vårt mest populära pooltak med skenor och profiler i natureloxerad
aluminium och klart glas i polykarbonat. Stommen är tillverkad i tålig
anodiserad aluminium och skenor utformade för att vara behagligare
att gå på.

Pooltak Galant Black Edition
En exklusiv variant av Galant tak med
svarteloxerade aluminiumprofiler
och transparant klart glas i tålig
polykarbonat.

ENERGISMART

Att äga pool - Youtube
Att äga pool är en övergripande guide som går igenom vad som gäller
för skötsel av poolen. Kemikalier, dosering, poolstädning, reningsverk
och sandfilter, vinterstängning och poolstart inför badsäsongen.
På Folkpools egen youtubekanal har vi samlat alla våra filmer. Här hittar
du guider med tips och råd, produktpresentationer och inspirationsfilmer.
Bli prenumerant på kanalen nu så missar du inget nytt!
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Pooltrappor

Poolsommar

FÖRÄNDRING

Automatisk
poolstädning

Gaveltrappa

Relaxtrappa med bänk

Pooltrappa Roman End

Pooltrappa rak

Invändig påhängstrappa

Vilken pooltrappa passar dig bäst?

VORTEX RV 4W 5300

ALPHA RA 6300 iQ

ALPHA RA 6700 iQ

TORNAX RT2100

CYCLONX

Kampanjpris: 14 990:-*
Ord. pris: 17 490:-

Kampanjpris: 19 990:-*
Ord. pris: 22 990:-

Kampanjpris: 21 990:-*
Ord. pris: 24 990:-

Kampanjpris: 7 490:-*
Ord. pris: 8 490:-

Kampanjpris: 13 790:-*
Ord. pris: 15 990:-

COLLECTOR
Kampanjpris: 4 290:-*
Ord. pris: 5 490:-

Poolstorlek

6 x 12 m

6 x 12 m

7 x 15 m

4x8m

6 x 12 m

4x8m

Drivsystem

4-hjul

4-hjul

4-hjul

larvfötter

larvfötter

jet

Bottenstädning

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Väggstädning

ja

ja

ja

nej

ja

nej

Roterande borste

ja

ja

ja

ja

ja

nej

Skrubbar vattenlinjen

ja

ja

ja

nej

ja

nej

Rengöringsbredd

24,5 cm

24,5 cm

24,5 cm

17 cm

22 cm

24 cm

Går i pooltrappa

ja

ja

ja

nej

nej

nej

Pooltyp: Liner

ja

ja

ja

ja

ja

ja

tillval

tillval

tillval

nej

nej

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

tillval

tillval

tillval

nej

nej

ja

Poolform

alla

alla

alla

alla

alla

alla

Städprogram

2 st

2 st

flera

1 st

2 st

3 st

Uppkopplad med app

nej

ja

ja

nej

nej

nej

Mått

43x48x27cm

43x48x27cm

43x48x27cm

37x29x30cm

41x42x28cm

48x41x20cm

Vikt

9,5 kg

9,5 kg

9,5 kg

5,5 kg

9 kg

5,8 kg

Glasfiber

Snabbt upp och ner på en stege eller sitta vid en trappa med fötterna på första trappsteget och känna in vattnet?
Eller varför inte ett skönt poolhäng i vår nya relaxtrappa med bänk. Välj själv vilken sida trappan ska vara på.
Modulerna anpassas efter poolens bredd.

Byt ut din poolstege!
En av årets trappnyheter är vår nya invändiga påhängsmodell. Enklare kan det inte
vara. Denna trappa i glasfiberarmerad polyester hängs enkelt över poolkanten
och är färdig att användas på några minuter. Trappans höjd kan anpassas efter
olika vägghöjder. Skruvas fast på poolkanten och trappans fot vilar mot poolbotten. Trappans steg är halkskyddsbehandlade. Komplettera gärna med vårt rostfria
räcke till trappa.

STÄDNING

Betong
Kakel

Översiktstabell poolrobot
Med en automatisk poolstädare får du mer tid över att bada. En poolrobot gör också att du sparar vatten och kemikalier eftersom reningsverket inte behöver backspolas lika ofta. Den största skillnaden mellan modellerna är om roboten städar endast botten eller både
botten och väggar. Robotarna är också anpassade efter olika storlekar på pool då de har olika insugnings- och städförmågor. Vi har
sammanställt olika egenskaper och funktioner så att du enkelt kan hitta den poolrobot som passar dig och din pool bäst.

Äntligen dags att öppna poolen
Finns det någon bättre känsla än när våren är här och det är dags att öppna upp poolen?
Här följer en användbar och enkel punktlista att bocka av inför starten på badsäsongen.

*

• Kontrollera vattennivån så fort reningsverk och pool är inkopplade och använd sedan
trädgårdsslangen för att fylla på med mer vatten.
• Håva upp löv och större skräp som eventuellt har hamnat i poolen.
• Kom ihåg att sätta tillbaka poollampor om de har monterats ner vid vinterstängning.
• Vinterpluggar vid bräddavlopp och inlopp tas bort.
• Använd handstyrka vid ihopsättning av kopplingar. Verktyg kan öka risken att plasten spricker.
• Ta ett vattenprov och kontrollera vattnets värden. På folkpool.se kan du mata in dina värden
i vår kemikalkylator, så får du snabbt reda på vilken kemi du behöver.
• Gör vid behov en chockklorering för att ersätta det klor som förbrukats under vintern.
• Om man inte har pooltak återgår man till att använda sitt vanliga sommaröverdrag. Där gäller
det att tänka på säkerheten och välja ett stabilt överdrag. Ett tätt överdrag behåller värmen i
vattnet och kan spara energiförbrukning.
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Poolvårdsguiden ger svar
på frågorna som kan
dyka upp. Den finns att
ladda ner på vår hemsida
folkpool.se eller hos din
återförsäljare

Kampanjpriserna gäller t.o.m. 2020-05-31

Vi hjälper dig med
vattenbalansen
I Folkpools butiker finns en teststation för vattenanalys. Här kan du få en snabb och
exakt analys av 9 olika parametrar. Är du osäker på vattenbalansen och tycker att du
inte får ordning på ditt vatten så är detta test perfekt. Inför säsongsstarten kan det vara
bra att göra en test så att poolen får en bra start.
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Spabadsprodukter

Produktavd.

VÅRSTÄDNING

BAKOM KULISSERNA

Spabadskampanj

Vårkampanj

Bada året runt

Jubileumsmodeller

Vårstäda ditt spabad
Gäller t. o. m. 26 april
Testset PoolLab 1.0
PoolLab® 1.0 fotometriskt testinstrument för vattenanalys. Framtagen både
för professionella tekniker och privata
pool- och spabadsägare som vill ha ett
extra noggrant testinstrument.
Kampanjpris: 1 749:- (Ord pris: 1 945:-)

49 990:Spadammsugare
Perfekt för att suga upp sand och mindre
skräp från botten av ditt spabad. Välj
mellan den manuella Mano Vac eller den
batteridrivna Auto Wanda.
Mano Vac
Kampanjpris: 399:- (Ord pris: 489:-)

Sharptest SX
Sharptest SX är ett fotometriskt testset
för något mer exakta värden. Testar fritt
klor, totalt klor, pH-värde, alkalinitet och
cyanursyra. Värdena visas på en tydlig
display.
Kampanjpris: 1 390:- (Ord pris: 1 800:-)

Auto Wanda
Kampanjpris: 599:- (Ord pris: 749:-)

Rörrengöring
UV skydd
Skyddar ditt termolock
och förlänger livslängden.
Kampanjpris: 185:(Ord pris: 229:-)
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Rörrengöring tar bort
så kallad biofilm som
bildas i rörsystemet.
Kampanjpris: 169:(Ord pris: 209:-)

99 990:-

Dream/ Breeze
211 x 211 x 91 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 121 700:-

67 990:-

Gäller tom 26/4

Retreat NLP
178 x 203 x 86 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 82 700:-

109 990:-

Gäller tom 26/4

Prestige
210 x 210 x 94 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 133 800:-

Spavårdsprodukter
Spavårdshåv
Kampanjpris: 169:- (Ord pris: 209:-)
Rengöringshandske
Kampanjpris: 55:- (Ord pris: 65:-)
Rengöringsborste
Kampanjpris: 129:- (Ord pris: 165:-)

Water Wand och
spafiltertvätt
Med Water Wand kan du enkelt spola rent
skräpet från filterpatronen innan tvätt.
Spafiltertvätt PRO är ett speciellt framtaget tvättmedel för polyester filterpatroner
som används i spabad.
Kampanjpris: 199:- (Ord pris: 249:-)
Kampanjpris: 119:- (Ord pris: 149:-)

Impulse DP 2019 års modell
Ø 200 x 90 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 58 400:-

Gäller tom 26/4

Filtertvättsystem - Nyhet!
Estelle filtertvättssystem förenklar
rengöringen av spafilter, snabbt och
enkelt utan rengöringsmedel. Estelle gör
att du kan tvätta dina filter inomhus när
det är kallt ute utan att blöta ner med en
massa vatten. Vattentrycksdriven. Ingen
elektricitet eller batterier behövs.
Pris: 1 699:-

Gäller så långt lagret
räcker. Lagerrensning
av 2019 års modell.

20% på
lagerhållna
filter

164 990:-

Gäller tom 26/4

Nautilus
234 x 234 x 90 cm
Antal personer: 7 st
Ord. pris: 192 500:-

199 990:-

Gäller tom 26/4

Executive
234 x 279 x 106 cm
Antal personer: 9 st
Ord. pris: 243 300:-

44 990:-

Alltid prispressad

Byte av filter
Filtret är en viktig del i reningen av ditt
spabadsvatten. Hos oss hittar du filterpatroner av högsta kvalitet. Filtret ska tvättas
minst en gång i månaden och bör bytas ut
efter ca ett år.
Kampanjpris från: 279:(Ord pris från: 349:-)

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

Gäller endast lagerförda färgkombinationer så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer. För aktuella kampanjer se folkpool.se
FOLKPOOL 2020 -VÅR | 17

Folkpool

INFORMATION/PÅ GÅNG

Folkpool

INFORMATION/PÅ GÅNG

Solvatten
Att vi i Sverige kanske tar vatten som en självklarhet är inte konstigt med tanke
på tillgängligheten. Men på andra ställen på vår jord ser läget annorlunda ut. Vi
på Folkpool har ett stolt samarbete med Solvatten.
Solvatten är en svensk innovation som renar vatten med hjälp av solenergi. Efter
några timmar i solen är vattnet fritt från bakterier som kan orsaka sjukdomar.
Tillsammans med våra kunder vill vi bidra till att ge fler människor tillgång till rent
och varmt vatten.
Tillgång till vatten och energi har en direkt koppling till flera sociala, ekologiska
och ekonomiska utmaningar som hindrar människor att ta sig ur fattigdom. I
Burkina Faso saknar mer än hälften av befolkningen tillgång till det vatten som
globalt sett klassas som rent. Under höstterminen 2019 påbörjades utdelningen
av Solvatten i Burkina Faso. Detta innebär att de 400 Solvatten som Folkpool
tillsammans med våra kunder har donerat, nu gör nytta för både människor och
miljö. På skolorna har lektioner i engelska och matematik varvats med utbildning
om Solvatten, hälsa och hygien. Även barnens föräldrar har bjudits in för att lära
sig mer om vikten av rent och varmt vatten för att försäkra att kunskapen når
både hemmen och skolorna.

Svenska simförbundet
Om det fanns Tinder för företag så skulle det inte dröja länge innan Svenska simförbundet och Folkpools vägar korsades.
Under 2019 inledde vi just därför ett samarbete. Folkpool är nu en nationell partner till Svenska Simförbundet och kommer
medverka på aktiviteter i samband med tävlingar men även anordna familjeaktiviteter i våra butiker.

Tidigare har många familjer använt sig av ved för att koka sitt vatten rent, medan
andra som inte haft råd istället druckit sitt vatten orenat. Tack vare denna donation och solens strålar har nu över 3 200 människor tillgång till rent och varmt
vatten i hemmet. Detta skapar en ljusare och friskare framtid för fler människor.

Folkpool har under 2019, tillsammans med sina kunder bidragit till

Den 25-30 juni kommer Folkpool medverka som sponsor på SM-veckan i Halmstad.
Antal Solvattenbehållare 						400 st

Säkerhet - mer än poolskydd och staket
Det finns lagar och regler som styr vilket ansvar man har som poolägare för
att minska risken för olyckor. Men det
finns också andra tips som man kan
tänka på för att minska risken för att en
olycka ska vara framme.
Har ni barn? Prata då med barnen om
vilka regler ni har hemma kring spabadet eller poolen. Det kan till exempel
vara att man alltid ska bada tillsammans med någon, att man inte knuffas
eller håller fast någon när man badar.
Och hur man larmar om olyckan skulle
vara framme. Ett annat tips är att lära
sig hjärt-lungräddning.
Fundera över hur du skulle agera om
olyckan skulle vara framme. Och kom
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Människor som fått tillgång till rent och varmt vatten 			

3 200 personer

Minskning av antal sjukdagar 					

126 000 dagar

Träd som inte huggs ner						

20 000 träd

Liter vatten som kan renas och värmas med hjälp av solenergi 		

15 miljoner liter

ihåg det är okunskapen som är farlig,
inte vattnet. Olycksrisken är kanske
inte det första man tänker på när man
ska köpa pool eller spabad. Och det är
inte så konstigt, under 2019 omkom
68 personer i drunkningsolyckor.
Det är det lägsta antalet omkomna
vid drunkningsolyckor någonsin och
endast en av dessa skedde i en privat
pool. Så jag hoppas att ni ser framemot en härlig sommar i poolen!
Vill du lära dig mer om vattensäkerhet
besök gärna vår hemsida
www.svenskalivraddningssallskapet.se
Josefin Häggström
Svenska Livräddningssällskapet

Du följer väl oss på sociala
medier? Dela gärna med
dig av dina bilder på
#folkpool
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Pool
Inbjudan till
Classic 3,5x6,5 m
är Sveriges största
pool- &Vispahelg!
från 108 890:Ord. pris 130 665:-

leverantör av pool och spabad

Läs mer www.folkpool.se

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 21 000 sålda pooler och 17 000 spabad
och ett rikstäckande nät av kunniga återförsäljare, kan vi med fog
säga att vi tål att jämföras.

Utöver våra kampanjer har vi extra
Varmt välkommen
till Folkpooldenna
och njut sen! helg.
erbjudanden
endast
•

•
•

Alla kunder som beställer komplett pool* eller spabad denna helg
får välja
mellan:
Folkpools
återförsäljare
60
Borås,
90
1.Piteå, 0911-150
Solfångardusch
Exklusiv Solstråle
grå033-22
30 liter80 Värde
5 990:Skellefteå,
070-693
39
49
Jönköping,
036-34
92
45
2.
Mätstation ICO för både pool och spabad
Värde 4 695:Umeå,
070-641
17
13
Växjö,
0470-76
50
00 4 698:3.
Eldkorg CUBE svart inkl träskiva bambu
Värde
Sundsvall, 060-56 70 04
Kalmar, 0480-36 43 00
Gävle,
026-10
00 vattenkemi. ViHalmstad,
035-22
74
Tag 3
betala
för 26
2 på
bjuder på
den 74
billigaste.
Falun, 023-79 08 50
Helsingborg, 042-328 328
Vi erbjuder
av22våra
spabadsmodeller
Karlstad, flera
054-53
78 mest omtyckta
Kristianstad,
044-590 40 01 till bra priser.
Till exempel
de populära
modellerna
Encore
och10
Delite.
Örebro, 019-29
14 85
Skurup,
0411-471
Västerås, 021-550 30
*För kampanjvillkor
se folkpool.se
Uppsala, 018-39
82 50
Stor-Stockholm
Eskilstuna, 016-14 20 22
Järfälla/Barkarby, 08-581 718 00
Norrköping, 011-10 19 05
Upplands Väsby, 08-590 365 21
Visby, 0498-21 67
Täby, 08-630 06 20
6953990:44 990:Lidköping, 0510-590
440
Gäller så
långt lagret
Kungens Kurva, 08-530 600 84Alltid prispressad
räcker.00
Lagerrensning Järna, 08-551 715 33
Uddevalla, 0522-170
av 2019 års modell.
NorthStar Delite
Göteborg, 031-87 50 00
Nacka/Värmdö, 070-942 07 72
Ø 200 cm
Encore SE -28
2019 års modell
Kungsbacka 0300-222
Antal personer: 5 st
213 x 213 x 89 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 85 200:-

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.
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Folkpool
AB,AB,
153
3030
Järna.
Folkpool
153
Järna.
e-post: info@folkpool.se www.folkpool.se
www.folkpool.se

