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Svenska Steelpool tar upp konkurrensen med de traditionella kaklade poolerna.
 Företagets rostfria bassänger finns i dag hos både den norska marinen och i

Londons lyxlyor.

En pojke i sjuårsåldern masar sig försiktigt upp på klätterväggen med ett porlande
vattenfall. Intill honom leker jämnåriga barn i grottor, vattenrutschkanor eller bekantar sig
med schackbänken på botten.

Trots att sommaren brinner utanför fönstret sjuder det av liv och rörelse på
Munktellbadet i Eskilstuna.

”Det öppnade förra veckan och är ett av få badhus som kan stoltsera med en delbar 50-
metersbassäng”, säger Robert Brauns när han ser sig omkring.

Han är vd för Steelpool Sweden, som projekterar, tillverkar och installerar arkitektritade
simbassänger och spa-anläggningar av rostfritt stål. På Munktellbadet har bolaget bland
annat levererat ett jätteakvarium som nedsänkts i en annan större bassäng så att man kan
simma bredvid stora fiskar.

”Vi jobbar hellre med den här typen av projekt med många speciallösningar än levererar
en massa standardprodukter från hyllan. Det är roligare att få vara kreativ i stället för att
bara göra kopior av någonting man tidigare gjort”, säger Robert Brauns.

2004 grundade han Steelpool Sweden efter att i 15 år arbetat som installationsansvarig
på ett företag som byggde rostfria bassänger åt badhus.

”Entreprenörer som startar ett nytt företag och säger upp sig från en fast, trygg och bra
anställning är väl lite smågalna. Men jag började sakna motivation som anställd och
känslan inom mig var så stark, jag ville kasta mig ut i ingenting och testa vad jag gick för.
Jag struntade i vad som var förnuftigt.”

Han beskriver de första åren som ”ett enda långt vakuum” med mycket tung
arbetsbelastning och få stora affärer. Lyftet kom när han 2006 slog ihop sig med tidigare
kollegan Torbjörn Frantsi, som sedermera också gick in som delägare.

”I början hade vi svårt att ta betalt och prisade in oss i upphandlingar. I ett
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uppstartsskede är bra pris din enda ingång. Vi lärde oss egentligen att förhandla först när
vi hade samlat på oss ett antal fina referenser”, säger Torbjörn Frantsi.

Tio år senare sticker företagets referenslista ut ordentligt. Man har bland annat levererat
bassänger till spa-avdelningarna på Skibo Castle i Skottland, där Madonna gifte sig, och
One Hyde Park i London (med världens just då dyraste bostadsrätter).

”Med stor budget kommer ibland galna önskemål för att man ska kunna nå perfektion.
De ville ha allt från infinity-kanter till specialkristaller från Swarowski för den fiberoptiska
belysningen. Men det var ett prestigeuppdrag som gav oss ett internationellt genombrott.
Efter det fick vi många följdorder till lyxhotell i London”, säger Torbjörn Frantsi.

Med tiden, konstaterar han, har visionerna reviderats flertalet gånger i takt med att
företaget vuxit.

”Att lägga till nya kontinenter i meritlistan, såsom Asien och Nordamerika, är utmanande.
I år arbetar vi med ett projekt i Beverly Hills – en privatvilla med projektbudget på en halv
miljard kronor.”

Hur gick det till?
 ”En rysk affärsman äger en av lägenheterna i One Hyde Park och letade rätt på oss. Han

anser att amerikaner likställer spa med en balja med bubbel och vill ha en tydlig europeisk
design i huset han bygger. Där kommer våra rostfria bassänger in i bilden. Att få en
designorder till världens mest kända postnummer är häftigt bara det”, säger Robert
Brauns.

Bland de övriga projekten märks också leveransen av två bassänger åt norska marinen.

”De är slitstarka eller huligansäkra om du så vill. Man ska kunna tappa en tung syretub
utan att det blir någon åverkan. De tuffa pojkarna har våra bassänger som sin lekstuga,
och ska de öva i full stridsmundering måste de veta att materialet håller”, säger Torbjörn
Frantsi.

Flera av Steelpools kunder återfinns i ’high end-segmentet’, men företaget står på flera
ben.

”Vi behöver nödvändiga mat på bordet-affärer också, och då räcker det inte med ett
antal lyxprojekt som dessutom ofta har en tendens att flyta över den tilltänkta
installationstiden”, förklarar Torbjörn Frantsi.

Det är en av anledningarna till att Steelpool har investerat i en produkt för temporära
pooler, som tidigare använts på kortbane-VM i simning i både Göteborg och Hongkong.

”Med hjälp av den kan vi skapa tillfälliga badhus till kommuner. Det kan komma väl till
pass när en kommun måste stänga sitt badhus och behöver en tillfällig
överbryggningsmöjlighet tills det nya badhuset är färdigställt. I samarbete med Peab har vi
exempelvis både renoverat en simbassäng i Heby och uppfört ett tillfälligt badhus i
Ängelholm – i en före detta matbutik, säger Robert Brauns.

Han upplever att han har hittat en ny sorts balans i livet som egenföretagare. Dessutom
har han uppfyllt en av de punkter som länge funnits på hans ’bucket list’.

”För ett par år sedan sa jag till min fru Annika att en vacker dag ska jag vara med på
entreprenörsidan i Dagens industri.”
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