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I år fyller vi 25 år
Det firar vi med bland annat
höga rabbatter på vårt populära
Storpool “Delux” paket
Bästa Poolare
I år tar vi vårt ansvar för miljön och slutar skicka ut ca 50.000 kataloger. Katalogen finns dock på
vår hemsida att ladda ner. Om Du vill ha en hemskickad så ring oss så kan vi skicka en.
Låga priser. hög kvalitet, bra service, nöjda kunder och stadig försäljning under 25 år visar att vårt
koncept håller i alla väder.
Inför nästa säsong behåller vi dom låga priserna. Vi ser åter fram mot ett bra poolår med nya
nöjda kunder. Om man betänker att en pool inte kostar mer än en semesterresa för hela familjen och varar i många år så blir det en mycket intressant kalkyl. Med våra låga priser är det nog
många som kan både köpa pool och ta en semester.
Vi befäster vår ställning som Sveriges största pool-leverantör. Ett stort tack till alla kunder. Ni är
den bästa reklamen. Våra kunder skall känna en stor trygghet när de köper sin pool från oss.
Tack för att Ni ger oss förtroendet att leverera era pooler.
Hälsningar från Poolare Per
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Att bygga pool
Man behöver inte ha bygglov för att anlägga en pool, men
det kan ändå vara lämpligt att kontakta den lokala byggnadsnämnden. J&F Fritid har ingen egen personal för att göra
poolmontage i dagsläget men hjälper till så gott vi kan för
att Ni skall kunna sätta upp poolen på bästa sätt. Vi har hela
tiden telefonsupport till er eller den som bygger poolen.
Många väjer att bygga poolen själva, men ibland efterfrågas
hjälp med själva poolresningen. Detta löses oftast genom att
fråga en lokal hantverkare som kanske också skall bygga trädäcket kring poolen. En händig vän kan också vara bra att
ha. Vi ger support!
Vi har också några fristående poolbyggare knutna till oss, som
vi kan rekommendera. Dom gör själva upp affären med er utan
inblandning från oss. Har ni någon Ni kan rekommendera är vi
glada för tips. Ni kanske själva vill ha lite ”extraknäck”? Ring eller
maila oss och tala om detta för oss. Titta också på vår montagefilm på hemsidan. Där bygger vi en pool på frigolitbädd. Man kan
naturligtvis också bygga på sand enl instruktionen som medföljer. Även då kan det vara bra att ha sett filmen.

Få inspiration från
våra nöjda kunder

Snygga och bra pooler av högsta kvalitet för
den som vill ha någonting extra. Sänk ner
den i gräsmattan eller bygg runt den med
ett trädäck i anslutning till en veranda. På
detta sätt får Du den äkta poolkänslan utan
att det kostar för mycket. Du kan också ha
den stående som den är på gräsmattan.
En fribärande pool som vår, kan stå för sig
själv utan att man behöver fylla emot. Den
är, jämfört med en traditionell ner- grävd
pool, mycket ekonomisk då den inte drar

så mycket värme och lätt värms av solen. Värmen hålls också kvar längre. Genom att bygga in den i t ex ett trädäck
kan man få en markpool till en mycket
låg kostnad jämfört med andra system.
Man kan också fylla runt poolen enl anvisning.
Marknadens mest prisvärda pool.
Design, kvalitet och pris i en perfekt
kombination.
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Miljövänlig
Soldusch
990:-

Duscha varmt eller kallt efter önskemål. Enkel installation. Ansluts till en
trädgårdsslang. Den är 2 meter hög
och rymmer 20 l.

NÖJDA KUNDER i 25 år
VISAR ATT VÅRT POOL-KONCEPT
“HÅLLER I ALLA VÄDER”
Finansieringsmöjligheter
Vid köp från vår web shop har
vi möjlighet att erbjuda kortbetalning, lån eller faktura från
Klarna.
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Förläng poolsäsongen med
Solvärme
En solvärmematta i PVC med kanaler för anslut- ning till poolens pump. Vi har på allmän begäran
kortat ner mattan till 4,5 m och sänkt priset för att passa de flesta behov.
Pumpen orkar trycka upp vattnet till ca 3-4 m men vid hög höjd reduceras flödet och det kan bli
svårt att t ex dammsuga poolen. Då bör man använda ett Trevägsset för att kunna koppla bort
solvärmen. Man kan då också lätt stänga av solvärmen vid dåligt väder.

4,5x 1 m

1.690:-

290:-

490:-

Solvärmematta
Solvärmematta i PVC
som täcker
1 x 4,5 m.
Kommer i kartong och
mattan moteras lätt
ihop. Flera mattor kan
kopplas ihop för att få
en större värmeupptagande yta.

Mattan värmer vattnet

Trevägs-set
För att koppla på och
av Solvärmen för bästa
funktion finns detta kit.
Det kopplas in efter
sandfiltret. Innehåller:
Trevägsventil, T-koppling med ansluningar för
32/38 mm i diameter.

Slang till solvärme
Vi har nu en mer flexibel
slang att använda främst
till solvärmeinstallation
men också för pumpoch filtermontage. Böjradie ca 30 cm. Diameter
(inv.) 38 mm. Slangen
levereras i 10 meters
längder.

Placering:
- Ställ mattan lutad mot poolen
- Lägg den på gräset eller däcket
- Sätt upp den på ett tak
Värm poolen för en längre säsong
- Temperaturhöjning 6-8 grader
- Energisnålt och miljövänligt
- Lätt att plocka ner
- Lätt installation
5

Sandfilter
och pumpar
Passar de flesta pooler på marknaden

Paketpris

PUMP 250W
Pump 250W
(1/3 hp), 240V

Sandfilter 45 kg
Sandfilter för ca 45 kg sand.
7-stegs reglering

Sandfilter 75 kg
Sandfilter för ca 75 kg sand.
7-stegs reglering

1.990:-

2.490:-

Pump 750W + Sandf 45 kg

3.990:-

Pump 750W + Sandf 75 kg

4.490:-

Sandfilter 25 kg
Sandfilter för ca 25 kg sand.
4-stegs reglering
PUMP 750W
Pump 750W (1hp), 240V.

2.490:-

NYHET !

Fiberbollar 750 g
Levereras i 750 grams förpackning. Rekommenderas 2 förpackningar för ett 45 kg sandfilter
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790:-

990:-

Paketpris
Pump 250W+ Sandf 25 kg

1.590:-

FIBERBOLLAR
Fiberbollar ersätter sanden i sandfiltret. Kulorna
bildar en fibermatta som
fångar upp partiklarna i
vattnet. Fibern tar bort
finare partikalar än sand
och ger en bätre reningseffekt än sand. Dom är
dessutom mycket lättare
och blir mer lätthanterligt än sand.
750 g ersätter 25 kg sand

299:- / förpackning

Bild från kund

Småpooler
Pooler för de mindre barnen

Junior Pool

Stabil och smidig ställnings-pool för Era juniorer.
Poolen är 1,5 m i diameter och 38 cm hög. Lätt att
montera med galvaniserade ben och kraftig duk.
Rymmer 580 liter.

298:-

Baby Pool

Smidig robust pool för de minsta i familjen
så att barnen kan bada när Ni är i poolen.
Diameter 100 cm med höjd 20 cm.
Hopfällbar så att den också kan tas med till
stranden i väskan som medföljer.

189:-

59:-

Racerbåt med ratt
Uppblåsbar för lek i poolen.

19:-

49:-

Baby float Uppblåsbar ring
med hål för benen.

29:-

59:-

Barnbåt Uppblåsbar
liten båt för mindre barn.

Elpump

240V. För uppoch ur-pumpning.
3 st adaptrar
medföljer.

PRISSÄNKT

89:-

Handpump

37 cm 3 adaptrar
medförljer för upp
och ur-pumpning.

49:-

Simtränare Uppblåsbara enl
bilden ovan.

Badring Uppblåsbar med
handtag för barnen.

El- och handpump för enkel
upp-pumpning av redskapen.
7

Sveriges mest Sål

Storpool
till Rejält låga priser!

- Ovala och runda
- Anlägg som markpool
- Semesterparadis hemma!

Delux-paketet (1,32m djup)

90:-

.9
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OBS !
Kraftigt
sandfilterpaket ingår
Detta är vårt ”vanliga” Storpoolspaket som vi sålt i alla år, och
som är mycket uppskattat av mängder av nöjda poolägare.
Det är också Sveriges mest sålda poolpaket. Ett paket som
har den välkända J&F Fritid- kvaliteten och är maximalt utrustat för ett bekvämt poolägande.

Detta ingår:
-

8

Poolstommen
Liner
Skimmer
Sandfilter med
slangar
Pump 750W (1 hk)
Däckstege
Dammsugare med
slang
Teleskopskaft

-

Håv
Djuphåv
Termometer
Lagningssats
pH/klor
stickor
Backspoln.
slang
Borste 45 cm
Borste 25 cm

Vid köp av ”Delux”
-paketet kan Ni köpa
Dammsugaren för
endast

700:-

Pris för paketen är:

3,6 m
4,5 m
5,5 m
7,3 m
6,1 m
7,3 m
7,6 m
9,1 m
10,1 m

rund			
rund			
rund			
rund			
x 3,6 m oval
x 3,6 m oval
x 4,5 m oval
x 4,5 m oval
x 5,5 m oval

12.990:13.990:14.990:20.990:18.490:20.990:21.990:26.490:28.990:-

Den nya tystgende, automatiska damm-sugaren som kopplas
till skimmerenheten. Köp den
för endast 700: när Du köper
”Delux” paketet Värde: 1.490:-

da pool paket!
Basic-paketet (1,32 m djup)
:-

990
.
9
n

Frå

Budget-paketet (1,22 m djup)
0:-

.99
ån 6

Fr
Kanske vill man börja lite försiktigare och bygga på efter hand eller också har man redan en
del tillbehör etc. och enbart vill köpa basvarianten. Vårt vanliga Storpoolspaket enl. ovan
är redan marknadens mest prisvärda, med
”Delux”-paketets utrustningsnivå. Men för att
ge alla möjlighet att kunna köpa även ännu
billigare till samma kvalitetsnivå har vi ”Basic”paketet, som senare går att gradera upp. De
största poolerna kräver större filter och är inte
med.

Detta ingår:
-

Poolstommen
Liner
Skimmer
Sandfilter för
25 kg sand och
vridreglage 4-steg

- Pump 250W
(0,33 hk)
- A-stege i lackat stål
med plaststeg

Detta paket är liknande Storpools paketet ”Basic” men
lite grundare (1,22 m). Den har inte heller samma breda
toppräls och lika kraftiga stödben som ”Basic”. I övrigt är
det vanlig känd ”JF-kvalitet”. Innehåller: Poolstommen,
Liner, Skimmer, A-stege och Lilla sandfilterpaketet.
I år introducerar vi 2
st nya ovala pooler i
Budgetsortimentet.
Dom har bara ett
stödben. Långsidan
är svagt inbuktad
som en åtta.

Pris för paketen är:
3,6
4,5
5,5
4,8
6,1

m
m
m
m
m

rund			
rund			
rund			
x 3,6 m oval
x 4,5 m oval

6.990:7.990:8.990:11.990:12.990:-

Pris för paketen är:
3,6
4,5
5,5
6,1
7,3
7,6
9,1

m
m
m
m
m
m
m

rund			
rund			
rund			
x 3,6 m oval
x 3,6 m oval
x 4,5 m oval
x 4,5 m oval

9.990:10.990:11.990:15.490:17.990:18.490:23.490:-
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Tillbehör till poolen
49:-

89:-

Lövhåv

Djuphåv

69:-

29:-

Skumnisse
En enastående produkt,
framtagen för att läggas
i skimmern där den tar
åt sig fett och orenheter.

79:-

Skrubbsvamp för
poolrengöring av t.ex
vattenlinjer.

Nyhet!
69:249:60:-

Upprullare

69:-

DÄCKADE POOLER

Borste 45 cm

89:-

Skrubbsvamp

49:-

3 st

Mirakelpl. Refill
Refill till Mirakelplattorna
Rengör utan kemikalier.
Plattorna är 15 x 10 cm.
(Hållaren har utgått men
refill finns kvar)

Termometer

390:-

Crystal Clear
Lägg kuben i skimmern
så tar den upp alla fina
partiklar och gör vattnet
kristallklart.

49:-

Handdukshängare

Redskaps- hängare
Fäst på en vägg och
häng skaft och andra
poolverktyg. 2 st.

Håll ordning på
handdukarna med
denna praktiska
hängare.

2.790:2.680:-

OVANJORD

PRISSÄNKT
1.290:-

Hängs över poolväggen
Denna poollampa installeras enkelt och bidrar
till att höja stämningen kring poolen.
Setet inkluderar: Lampa med fäste, Tranformator 12V 75W, 3 st extralinser för färgat sken.

1.890:-

Pooltrappa

Däckstege

Trappan ansluts till ett nytt
eller befintligt däck. 80 cm
breda steg, Enkelt montage,
Sidoskydd hindrar barn att
fastna under trappan.

En snygg och kraftig
Däckstege i rostfritt stål
och vita steg i PVC.
Passar både 1,32 och
1,22 m pooler.

För 1,32 och 1,22 m djupa
pooler, Komplett med ledstänger.

1.690:-
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79:-

Dammsugarhuvud

Aluminiumskaft
3 delat 1,8 m

En upprullare för soltäcken som
passar till ovanjords- och halvdäckade pooler.

AquaLight

Borste 25 cm

39:-

Teleskopskaft
3 delat 1,2-3,6 m

En upprullare för soltäcken med
ställning i rostfritt stål.

Poolbelysning

110:-

Dränerare

Dränerare till
vintertäcke. Lägg
filterplattan på
täcket och pumpa
tills vattnet rinner
av sig självt. (hävert- principen)

Skimmerlampa

149:-

Denna LED-lampa
installeras enkelt genom
att skruva den till skimmern. Den ger ett vitt
sken som ger härligt
känsla. Setet inkluderar:
Lampa med fäste, Transformator 12V.

990:-

Besök vår web-shop • Besök vår web-shop
89:-

98:-

pH/Cl mätare

79:-

Teststickor pH/Cl

110:-/st

70:-

Klorinator

Filterpåsar 5st

390:-

Poolvall

Dammsugarslang

Gjord av robust skummaterial.
Ersätter sandvallen mot Poolväggen. Lämpar sig speciellt till
Pooler som byggs på markisolering. Mått 145x10x10 cm. Se webshopen för mer info, åtgång mm

5,5
7,5
9,0
11

m
m
m
m

190:250:290:320:-

79:-

59:-

Leder bort vattnet vid
backspolning av sandfiltret

Backspolningsslang

1.490:-

Lagningssats

69:-

Tystgående
Dammsugare
Avst. ventiler
Att sätta på skimmerutloppet och inloppsventilen för
att kunna stänga av vattnet
vid t ex arbete med pumpen.
Ansl. 38 mm (inv) slang.

Att sköta om poolen
och hålla den ren...
... ökar livslängden
med många år.

Fotbalja

Den nya tystgående
och automatiska
dammsugaren kopplas
som vanligt till skimmerenheten.

Fyll i vatten och ställ den
vid stegen så kan man
skölja av fötterna innan
bad.

”Åk några mil för en bra Deal”
Endast köp direkt vid lager i Fjugesta!

Klor & Kemikalier

r

pucka

Vecko

www.jf-fritid.se

Multiklor		
Randrengöring
Snabb / chock
Poolflock
Antialg		

200g puckar / 5 kg		
0,6 liter		 		
20 g tabl. / 6 kg 		

1 liter 49:1 liter 49:-

349:49:500:-

pH - 1,5 kg
pH + 4 kg

89:99:-

Bild från kund
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79:-

Sittstol

Uppblåsbar. Perfekt för att njuta vid poolen.

398:-

Pool-Ö

Uppblåsbar. Umgås med familj och vänner.
191 x 178cm.

99:-

Flytstol

Uppblåsbar Komfort för skönt i poolen.

398:-

Solblomma

Uppblåsbar. När gav Du din fru en blomma sist.

98:-

129:-

Poolbar

Uppblåsbar med kylavdelning och glashållare.
12

”Surfbräda”

Uppblåsbar förpoolsurf och lek i poolen.

39:-

39:Dykpinnar/ Dykfiskar
6 st i varje set.

98:-

98:-

Volleyball

Uppbåsbart För spel och lek i poolen.

59:-

Multilek

Uppblåsbar Många spel och lekar i ett enl. bild.

Vattenpoolo

Uppblåsbart För lek och spel i poolen.

198:-

Vattenpoolo

Monterbart för spel i poolen.
13

PRISSÄNKT

90:-

Stegmatta
Matta att lägga under stegens ben som extra
skydd. (55x22 cm)

Liner, blå, 0,5 mm

Blå

3,6 rund
4,5 rund
5,5 rund
7,3 rund
5,5x3,7 oval
6,1x3,6 oval
7,3x3,6 oval
7,6x4,5 oval
9,1x4,5 oval
10,1x5,5 oval
4,8x3,6 oval
6,1x4,5 oval
14

1.400:1.800:2.500:4.500:2.300:2.800:3.100:3.900:4.500:5.100:3.200:4.400:-

Liner, Marmorerad, 0,5 mm

Marmorerad
3,6 rund
4,5 rund
5,5 rund
7,3 rund
5,5x3,6 oval
6,1x3,6 oval
7,3x3,6 oval
7,6x4,5 oval
9,1x4,5 oval
10,1x5,5 oval

2.120:2.700:3.580:5.940:3.200:3.880:4.360:5.340:6.120:6.900:-

Soltäcken

3,6 rund
4,5 rund
5,5 rund
7,3 rund
Åttan oval
6,1x3,6 oval
7,3x3,6 oval
7,6x4,5 oval
9,1x4,5 oval
10,1x5,5 oval
6x3 m Fyrkant
8x4 m Fyrkant

Skyddstäcken

390:590:890:1.790:590:690:790:1.050:1.290:1.790:650:990:-

3,6 rund
4,5 rund
5,5 rund
7,3 rund
5,5x3,6 oval
6,1x3,6 oval
7,3x3,6 oval
7,6x4,5 oval
9,1x4,5 oval
10,1x5,5 oval
4,8x3,6 oval
6,1x4,5 oval

250:350:500:800:290:390:490:650:700:950:440:620:-

Säkerhet

Boverket är ansvarig myndighet vad gäller säker- hetskrav. Dessa kan sammanfattas så att
bassänger på tomtmark skall utformas med ett
tillfredsstäl- lande skydd mot barnolycksfall om
dom är djupare än 20 cm.

Lämpliga skyddsanordningar kan till exempel
vara: - Ett minst 0,9 meter högt staket som ansluter till marken på ett sådant sätt att barn inte
kan krypa under och som är utfört så att det
inte medger klättring. Om det finns en grind i
staketet bör den förses med säkerhetsbeslag
eller
annan lämplig anordning som hindrar barn från
att öppna grinden. - En skyddstäckning med
presenning eller skyddsnät med högst 50 mm
maskvidd och som har ett sådant utförande
att risken för personskador begränsas. Täckningen bör fästas runt bassängen så att barn
inte kan krypa under den. Den bör vara spänd
så att vatten inte kan samlas ovanpå och så att
den inte sjunker mer än 20 cm under vattenytan om ett barn klättrar på den.
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Visningspooler
För aktuell information, vägbeskrivning,
öppettider mm, gå in på vår hemsida.

Fjugesta Bangatan 14

Telefon : Februari t o m September:
Vardagar 9-17
Under perioden 27/4-13/7:
Poolvisning och butik:
Vardagar 9-18
Lördagsöppet 9-13
(gäller ej påsk, pingst- och midsommarafton)
(Telefon lördagar: 072 5235001)

Vår viktigaste resurs !

Vår affärsidé är att ”sälja intressanta
produkter av bra kvalitet, till mycket bra priser”.
Detta åstadkommer vi genom att ta bort alla onödiga mellanhänder och sälja direkt till slutkunden
från fabriken.
Vi säljer stora volymer och kan därför få bra priser
och avtal, vilket ytterligare kommer våra kunder
till godo. Vi har dessutom stora möjligheter att
påverka produkten, varför vi kan se till att den blir
så bra som möjligt.

Oktober t o m Januari: Vardagar 9-13
Vägbeskrivning: www.jf-fritid.se

Skåne, Glumslöv

Vi visar även poolen hos Poolcenter Syd
Glumslövsvägen 680
Butiken är öppen från 7/4 - 31/9.
Vard. 16:00 - 19:00 Lörd. 10:00 - 14:00
Vägbeskrivning: www.jf-fritid.se

Stockholm

Ring gärna vårt Stockholmsnummer
08 379540

Box 56

•

716 21 Fjugesta

www.jf-fritid.se

•

0585-316 61

•

E-post: info@jf-fritid.se

