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Ett uppiggande morgondopp eller ett avsvalkande 
kvällsdopp? Vilken härlig vardagslyx!

TEXT KISSE LINDÉN 

AVSLAPPNANDE
VARDAGSLYX!

Skapa din alldeles egna oas med pool och spabad. Låt poolen 
formas efter tomten och husets linjer för att smälta in på bästa sätt. 
Låt fantasin flöda! Nu kan pool och spabad vara ett, formen är fri 

och man kan njuta året runt, även under den kallaste vintern. Med ett 
välisolerat trädäck som skjuts över poolen så kan man behålla vattnet 
varmt året runt.

SVALKANDE DOPP MED POOL
Poolen kan byggas av olika material, såsom återvunnen polyeten, betong, 
galvaniserat stål och glasfiber. Med dessa moderna material är det lätt att 
bygga sin pool efter egna mått. Viktigt är att man satsar på kvalitet och att 
poolen eller spabadet är anpassad till att klara våra kalla vintrar för att få 
en pool som man kan njuta av länge. 

VÄLGÖRANDE SPABAD
Ett spabad är en form av avancerat bubbelbad eller bubbelpool som är 
utrustad med massagemunstycken som pumpar ut vattenstrålar med rätt 
temperatur för att ge en behaglig effekt på kroppen. Ett spabad är tänkt 
att användas året runt och vill man kombinera träning med ett välgörande 
bad så finns det swimspa. Det är lite djupare och större och har jetstrålar 
som gör att man kan simma och träna i ett skönt varmt vatten året runt. 

DET NATURLIGA ALTERNATIVET
Ett miljövänligt alternativ till den vanliga poolen är den ekologiska där rening-
en av poolen sker utan tillsatser av kemikalier. Här sköter växterna reningen, 
det enda som behövs är en pump som cirkulerar vattnet som tar med sig 
partiklar till den delen där växterna finns. Använder man sig dessutom av en 
pool med fria former skapar man en fin oas som smälter in naturligt i miljön.

Friformspool från Aqvis
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En pool är till mycket glädje och fröjd under varma dagar sommartid, speciellt för barnen. Det kan vara på sin plats att ha vissa regler för lek och bus så 
att inte olyckan är framme. Viktigast av allt är att lämna aldrig poolen utan uppsikt när barn finns i närheten.

Ett avslappnande bad i en Whirlpool kan göra underverk. Den kombinerar tre viktiga element 
som har speciellt välgörande effekter på kroppen, nämligen vatten, värme och massage.

Aqvis Friform är poolen som anpassas efter kundens önskemål. Tack vare Aqvispoolens unika 
konstruktion som innebär att poolväggen kan säljas som metervara kan poolen helt anpassas efter 
vad kunden önskar, inga begränsningar när det gäller vare sig form eller storlek.

Det ultimata feel-good badkaret! Ju mera vatten, ju mera plats, och ju djupare desto bättre. 
Med sin fyrkantiga utsida och cirkulära insida och ett djup på 510 mm, förkroppsligar det eleganta 
Blue Moon-badkaret design i dess renaste form. Sjunk ner med hela kroppen i upplyst vatten i olika 
färger. Design by Schmiddem för Duravit. Pris från 18.635 kr.

Poolen har länge toppat listan över det villaägaren helst av allt vill ha i trädgården som en fantas-
tiskt lyx i vardagen. För den som är lite händig, och redo att ta tag i ett projekt, är det faktiskt inte 
alls omöjligt att bygga sin egen pool! Från Folkpool kan du köpa ditt poolpaket och välja mellan att 
göra hela eller delar av jobbet själv. Folkpool Classic finns i flera standardstorlekar och är i första 
hand en pool som monteras i plan mark. Med ett tilläggspaket går den även att montera ovan mark 
för den som önskar. På bilden syns modellen Classic 3x6 m,ca 94 750 kr.

Med rundade hörn i bot-
ten och med installation av 
poolskydd i två versioner är 
detta mer än en helt vanlig 
pool. Mångfalden av färger 
i kombination med ett urval 
av inbyggda delar är det en 
idealisk pool då man söker 
en optimal pris- och kva-
litetsbalans. Alla mått för 
denna pool i ett enda stycke 
är standard. Från Niveko.

För att bygga en Folkpool Familypool gräver du undan någon decimeter jord. Fyll sedan upp med 2 dm bergkross, plana ut och packa hårt så har du en 
bra grund att bygga poolen på. Själva poolen bygger du ihop på en helg. Folkpool Familypool 4,15x1,2 m kostar ca 32 900 kr.
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