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Familypool är en rejäl pool framtagen speciellt för självbyggaren.  
Vår målsättning har varit att ta fram en riktigt bra pool till ett extra 
bra pris. Här får du en lättbyggd pool med kraftig stomme och ett  
paket som innehåller precis det som behövs.

Familypool

EXTRA STARK KONSTRUKTION
Riopools Familypool är uppbyggd som en traditio-
nell timmerstuga, där de kraftiga reglarna hakas i 
varandra och ger en mycket stadig och lättbyggd 
konstruktion. Tack vare den robusta konstruktionen 
så kan den byggas både i och ovan mark utan någon 
extra förstärkning. Poolstommen är tryckimpregne-
rad motsvarande klass NTR-A för lång livslängd. Det 
gör att vi kan lämna 10 års garanti på stommen. 

LÄTTBYGGD FÖR SJÄLVBYGGAREN
Det har nog aldrig varit enklare att bli med en riktig 
pool. Det som behövs medföljer i grundpaketet tillsam-
mans med en utförlig monteringsanvisning. Gör först 
i ordning marken genom att gräva undan jord  för att 
sedan fylla upp med 2 decimeter bergkross, plana ut 
och packa hårt så har du en bra grund att bygga poolen 
på. Själva poolen bygger du ihop på några dagar.

DET SOM BEHÖVS INGÅR
I paketet ingår en rejäl poolstomme, liner med 
snäpp-in-list och en tålig underlagsplast i polyeten. 
Ett komplett reningsverk med sandfilter och pump 
medföljer. Likaså ingår bräddavlopp, inlopp, nödvän-
diga kopplingar och slang. En poolstege i rostfritt stål 
och en utvändig trappa i trä följer också med som gör 
det lätt att kliva i och ur poolen. 

EXTRA TILLVAL
Köp till det överdrag du önskar, och om du vill ha vär-
mare och städare. Familypool passar olika behov och 
tomter och finns i flera storlekar. Eftersom den kan 
stå helt eller delvis i mark, lämpar den sig även för 
den sluttande tomten. Oavsett vilken storlek du väljer 
så får du riktigt mycket pool för pengarna.
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Poolpaket för 
Riopool Familypool

• Poolstomme solid furu 46 mm 

• Poolsarg furu 290 mm

• Poolstege 3-steg i rostfritt stål

• Utvändig trätrappa, 4-steg

• Liner 0,5 mm blå med snäpp-in list

• Bottenskydd i polyeten 

• Sandfilter 320/400 med optimerad pump

• Bräddavlopp, inlopp samt erforderliga  

kopplingar och slangar för sammankopp-

ling av pool med reningsverk. 

Detta ingår i Familypool poolpaket

Art. nr Familypool poolpaket Insida Volym Form Pris

1550400 Familypool Ø 4,00 x 1,19 m 3,46 m 8 m3 Hexagonal 38 680:-

1550500 Familypool Ø 5,00 x 1,27 m 4,70 m 16 m3 Oktagonal 55 963:-

1550542 Familypool 5,35 x 3,35 x 1,3 m 4,87 x 2,87 m 15 m3 Oval 71 599:-

1550642 Familypool 6,32 x 3,35 x 1,3 m 5,85 x 2,87 m 18 m3 Oval 82 904:-

1550423 Familypool 4,27 x 2,77 x 1,19 m 3,79 x 2,29 m 9 m3 Rektangulär 71 495:-

1550622 Familypool 6,20 x 3,20 x 1,33 m 5,68 x 2,73 m  18 m3 Rektangulär 88 556:-

Angivna mått avser cirkamått utvändig poolstomme. Priserna gäller till 1 juli 2022 men kan ändras utan särskilt meddelande. Frakt tillkommer.

Dessa poolpaket innehåller precis det som behövs för en  
badklar pool. Välj sedan till önskat överdrag, värmare, städare 
och poolvårdspaket efter eget önskemål.

• Kan grävas ner utan extra förstärkning 
• Perfekt för självbyggaren 
• Lång livslängd, stomme motsv. NTR-A 
• 10 års garanti på stommen
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Kampanj!

29.995:-

39.995:-

53.995:-

62.995:-

53.995:-

67.995:-



Tillval Familypool

Poolvärmepump

2900303  Poolvärmepump HeatDragon A300 max14m³   6 995:- 4 995:-
2900307  Poolvärmepump HeatDragon A500 max22m³ 8 995:- 6 995:-
2910100  Poolvärmepump HeatDragon C40 max23m³   10 495:- 7 995:-
2910130  Poolv.pump HeatDragon Inverter E50 max30m³ 15 995:- 13 995:-
 

2921039  Komplett Kopplingskit för Poolvärmepump A                875:-      

2921038  Komplett Kopplingskit för Poolvärmepump C&E        1 019:-    

Välj önskade tillval till din Familypool. Dessa produkter är speciellt 
anpassade för Familypool. Andra poolprodukter som kemi och  
poolleksaker med mera hittar du på Riopool.se eller i din  
närmaste Folkpool butik.

Automatisk poolstädare

4950101 Frisbee Pro® poolrobot 90 max50m² 2 772:-

4951105 Poolrobot D100 STEALTH max25m² 2 990:-

4950291 Poolrobot Manga X max32m² 4 890:-

Våra trådlösa poolrobotar städar snabbt och smidigt små och medelstora 
pooler i alla former. Den kompakta designen gör att den enkelt rör sig om-
kring över poolbotten och för extra noggrann städning finns möjligheten 
att justera svänggraden.

Säkerhets-/Vinteröverdrag Familypool

1551040 Säkerhets-/Vinteröverdrag Family 400 formskuret 5 490:-

1551050  Säkerhets-/Vinteröverdrag Family 500 formskuret 6 282:-

1551054  Säkerhets-/Vinteröverdrag Family 535x335 formskuret 7 178:-

1551064  Säkerhets-/Vinteröverdrag Family 632x335 formskuret 11 250:-

1551043  Säkerhets-/Vinteröverdrag Family 427x227 formskuret 6 650:-

1551062  Säkerhets-/Vinteröverdrag Family 620x320 formskuret 10 265:-

Ett tätt överdrag som spänns fast runt poolen och vilar på poolens vat-
tenyta för bärighet. Tåligt för att även användas som vintertäckning.

HeatDragon är en ny serie värmepumpar med mycket goda egenskaper.  
De är välbyggda, kompakta, tysta och mycket effektiva.
   A-serien är kompakt prisvärd och passar de flesta under högsäsong
   C-serien förlänger poolsäsongen till maj-september
   E-serien Inverter är extra tyst och energibesparande

Kopplingskittet är komplett med By-pass, 5m armerad slang och allt som 
behövs för att koppla poolvärmepumpen till poolsystemet. 

Badlek
Fountain Fairies poolféer och andra poolleksaker på riopool.se/badlek.

Solfolie Familypool

3500040 Solfolie Family 400 hexagonal 1 299:-

3500050 Solfolie Family 500 oktagonal 2 125:-

3500054 Solfolie Family 535x335 Oval oktagonal 3 000:-

3500064 Solfolie Family 632x335 Oval oktagonal 3 670:-

3500043 Solfolie Family 427x227 Rektangulär 2 850:-

3500062 Solfolie Family 620x320 Rektangulärt 2 420:-

Ett värmetäcke som skyddar från värmeförluster och ger extra värme när 
solen skiner. OBS! Ej barnsäker.

Solfolie 
Family

Badring, Poolfé, 
Skumstänger mm.

Elvärmare 

Poolbelysning

Poolvärmepump 
HeatDragon

Poolvårdspaket

Vinteröverdrag Family

Poolrobot 

Detta ingår i poolvårdspaket:

• Teleskopstång 3-delad 1,2–3,6 m 

• Bottensughuvud Triangle Classic          

• Lövraka Ythåv Premium 

• Lövhåv djup Premium 

• Väggborste 45cm       

• Snabbklor Granulat 1kg (Folkpool) 

• Teststrips 4 InstaTest Cl, Br, pH, Alk, Cya, 50 strips för Klor och Brom (Folkpool) 

• Termometer

• Poolslang 9m

  

Poolvårdspaket

4851150   Poolvårdspaket Deluxe 9m Komplett  1 250:-

Elvärmare

2851205      Elvärmare 3kW Nano Titan 5 990:-

Riopools elvärmare är en extremt kompakt elvärmare för mindre pooler 
upp till max 20 m3. Manteln är tillverkad i plast och elpatronen i incoloy 
825 vilket ger goda egenskaper att motstå aggressivt vatten. Termostat, 
överhettningsskydd och flödesvakt är inbyggt.

Poolvårdspaket Deluxe är ett komplett startkit med poolredskap och 
kemi som behövs för att hålla din pool och poolvattnet rent och friskt.

Poolbelysning

4701000  Poolbelysning Family 1485 lm 1 999:-

Komplett poolbelysning med transformator.

Kampanj!

LazySack i sköna former som passar i lika bra i poolen som på altanen. 
Skön att ligga på och underbar att leka med i vattnet. Lätta att förvara då 
fyllnadsmaterialet endast är luft. 

62161819312   LazySack Air Comfy XL, grön 959:-

62161819211   LazySack Air Big Donna, röd 899:-

62161951518   Lazysack Air 499:-

LazySack
flytkuddar

&  poollounge

LazySack Flytkuddar & Loungemöbler

http://riopool.se/badlek
http://www.LazySack.se
http://www.LazySack.se
http://www.LazySack.se
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Mer info:
info@riopool.se 
www.riopool.se
08-128 757 57

Riopool AB
Tuna Industriväg 35, Port B3 
153 30 Järna

Alla har rätt till en pool! - Riopool vill göra pooldrömmen tillgänglig 
för alla utan att belasta plånboken. Vi levererar noga utvalda produkter 
med hög kvalitet till rätt pris. Vår erfarenhet går tillbaka ända till  
60-talets pionjärer som ville bringa poolglädje till var mans hem.

Vi på Riopool älskar låga priser, bra kvalitet, enkel montering,  
trygga köp, snabba leveranser och utmärkt kundservice.

För att hålla priserna nere är Riopool huvudsakligen ett webbaserat fö-
retag med försäljning via hemsidan Riopool.se och leverans direkt hem 
till dig. Riopools produkter finns även hos vissa Foolkpool poolbutiker. 

Riopool AB är ett helsvenskt bolag som ägs av Folkpool-koncernen. 
Folkpool är Sveriges marknadsledande poolföretag med verksamhet i 
poolbranschen sedan 1968 och ett rikstäckande nätverk av återförsälja-
re över hela landet.

Välkommen till Riopool

www.riopool.se

Beställ din Familypool på:  www.familypool.se

http://www.Riopool.se

