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Enkelt bygga kvalitetspool ovan mark!
Att bli med pool till den kommande badsäsongen är
inget större problem för dig som är en aning händig.
För Folkpools modeller Family och Garden räcker det
med att gräva ur 1–2 dm jord och sedan lägga på ett
bärlager innan du börjar montera poolstommen.
Är du händig nog att att bygga ett altandäck – ja då klarar
du alla gånger av att bygga en egen pool ovan mark.
Vi pratar en riktig pool med samma badkomfort som en
liknande nedgrävd modell.
Ett av de tyngsta argumenten för en pool ovan mark
är att du inte behöver genomföra grävarbeten som gör
åverkan i trädgården – och i och med det sparar du
även både pengar och tid. För exempelvis Folkpools
modeller Family och Garden räcker med att gräva ur 1–2
dm jord och sedan lägga på ett bärlager innan du börjar
montera poolstommen. Du behöver alltså inte ens gjuta en
bottenplatta.
Family är tillverkad helt i tryckimpregnerat trä och
kommer i delar som enkelt förankras med varandra. Man
kan säga att Familypoolen är uppbyggd som en traditionell
timmerstuga där reglarna hakas i varandra. Detta ger en
stadig konstruktion som är lätt att bygga ihop.
Poolmodellen Garden levereras i färdiga väggsektioner
med hörnbeslag och eftersom den behöver kläs in ska
det tilläggas att den kan ansluta till en trall utan ett större
arbete. Ett annat plus är att till skillnad mot de flesta andra
ovanmarkspooler i plåt, klarar Garden ett ensidigt jordtryck,
dvs. den kraft som uppstår när poolen är tömd på vatten.
Både Family och Garden passar även på sluttande
tomter. Då gräver du helt enkelt ner halva poolen och har
halva ovan jord.

En pool ovan mark kräver inte samma omfattande arbete som det innebär
med en nergrävd. Badkomforten och kvalitén på Folkpools pooler ovan
mark är dessutom densamma som för motsvarande nergrävda modeller.

Family
Baddjup: 1,05 m.
Storlekar: 4,15 m och 5,05 m i Ø samt 4x6,4x1,2 m.
Prisexempel: 4,15 m, 39 600 kr (komplett paket).
Garden
Baddjup: 1,2 m.
Storlekar: 3,9 och 4,85 m i Ø samt 3,6x5,1 m och 3,6x6,6 m.
Prisexempel: 3,9 m, 56 910 kr (komplett paket).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hoai Nguyen, hoai@perpr.se, 08- 400 255 29.
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Om Folkpool
Folkpool är Sveriges största leverantör av pooler och spabad och har levererat fler än 24 000 pooler och spabad sedan
företaget startade 1968. I dag är det andra generationen som driver företaget framåt. Med engagerad personal och kunniga
återförsäljare arbetar man med samma entusiasm som när Lars Biörck byggde sin första pool 1968 i garaget i hemmet i Järna.

