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Nyhet!

Spa-lyx för den stora familjen
Nya spabadet Executive är Folkpools djupaste
modell någonsin med hela nio sittplatser. Badet
erbjuder flera olika massagealternativ, från kraftfull
djupvävnadsmassage till härlig avslappning,
massagekuddar för nacken och punktmassage för
händer och fötter.
Generöst för den stora familjen är vad som utmärker det nya
toppmoderna spabadet Executive. Det är Folkpools djupaste
modell någonsin med gott om plats för benen och ett baddjup
på hela 98 centimeter. Detta att jämföra med standard som
ligger mellan ca 70 - 83 cm från djupaste del till överkant på
spabadet. Executive erbjuder dessutom den mest mångsidiga
hydroterapi man kan tänka sig, med högklassig massage från
topp till tå.
Eftersom det finns hela nio sittplatser kan man flytta runt till
flera olika sittpositioner och få massagealternativ, från kraftfull
djupvävnadsmassage till härlig avslappning för fötter och
vader. Här finns t.ex. sätet Ultra Therapy med en kombination
av mjukgörande och djupgående massage och ett Kaptensäte
med massage av nacke, skuldror och nedre ländrygg samt
punktmassage av händer och fötter. Det finns också tre
ergonomiska massagekuddar för nacken, Flex Therapy, som är
enkla att ställa in efter person. En annan genial funktion är att
man kan få akupressur och zonterapi genom att trycka händer
och fötter mot små utbuktningar som formats för att stimulera
kroppens triggerpunkter.
Det som visuellt lyfter spa-upplevelsen till något extra, speciellt kvällstid, är fontänen och vattenfallet som samspelar med
ljud och ljus. Indikationslampa på utsidan av badet syns tydligt
på långt håll och talar om badets status.
Executive är i den nya panelkulören Coastal White med en
tydlig trästruktur. Mått: 234x279x106 cm.
Pris 179 990 kronor.

Bildtext

Nya spabadet Executive är Folkpools djupaste modell någonsin med
ett baddjup på hela 98 centimeter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Caroline Brander, caroline@perpr.se, 076 27 46 919.
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Folkpool är Sveriges största leverantör av pooler och spabad och har levererat fler än 36 000 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 och Brigitte Biörck byggde sin första pool 1968 i garaget i
hemmet i Järna.

