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Toeslag IR cabine en sauna`s ................................................... € 50,00

Installatie en levering spa ........................................................ € 300,00

Leveringen Belgie en Duitsland op aanvraag

Manco meldingen binnen 24 uur na ontvangst
Aantal colli dient bij aflevering te worden gecontroleerd

Verder zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

Prolako Zwembadplezier
Zwembaden  -  Spa´s  -  Sauna´s

Toeslag Spa`s .......................................................................... € 100,00

(Nederland met uitzondering Waddeneilanden)

Garantie Gre, Intex en Bestway verloopt via de betreffende poolservice
KIJK HIERVOOR OP BLZ 122 _ 123  OF BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

Prolako Donkerbroek
Herenweg 105
8435 WR Donkerbroek

Telefoon. + 31  (0) 516 492 202
Fax.  + 31  (0) 516 491 925

Web-site.  www.prolako.nl
E-Mail.  j.poortman@prolako.nl

Zwembaden en toebehoeren franco leverening Nederland
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Introductie zwembaden

Opblaasbaar, zelfdragend zwembad Zwembad met buizen

Wat is een opbouwzwembad?
Een opbouwzwembad is een gesloten structuur gevuld met 
schoon en behandeld water en bedoeld om in te zwemmen. Het 
wordt geplaatst boven de grond. Het zwembad is opgebouwd 
uit meerdere technische onderdelen, zoals de wand, de staan-
ders en de randen In het algemeen wordt het verkocht in de 
vorm van een kit, samen met een ladder en een filtratiesysteem

Uitleg van de onderdelen
• Structuur: Ondersteuning of wand om de druk van het water 

te dragen (staal, hout, PVC)
• Onderprofielen: kunststof profielen om de wand van het 

zwembad in te zetten
• Bovenprofielen: kunststof profielen om de liner vast te zetten 

op de wand
• Liner: een dichte ‘zak’, doorgaans voorgefabriceerd in de 

fabriek, van PVC gemaakt volgens de vorm en de afmetingen 
van het zwembad

• Rail van een liner: soepele inkeping aan de bovenkant van 

de liner waardoor de liner aan de bovenkant van de wand 
opgehangen kan worden. In dit geval komt de hoogte van de 
liner precies overeen met de hoogte van het bassin, zodat 
men de liner niet hoeft aan te passen, zoals bij een liner met 
een overlap (zie hieronder)

• Liner overlap: een liner zonder rail, maar met overlap. In 
dit geval dient de liner te worden glad getrokken tijdens de 
installatie, en te worden vastgezet met de bovenprofielen om 
te voorkomen dat er plooien komen op de bodem en de wand 
van het zwembad

• Rand: aankleding bovenop de gehele wand van het zwembad 
• Staanders: verticale staanders
• Afwerkrand: lijst die de aansluitingen van de randstukken 

omsluit of bedekt
• Filtratiesysteem: geheel van middelen aangepast aan het 

volume van het te behandelen water, doorgaans bestaande 
uit een pomp, een filter met zijn filtrerende medium (patroon, 
zand...), een inlaatsysteem, een aanzuigsysteem om het 
water aan de oppervlakte aan te zuigen (skimmer) en eventu-
ele hydraulische verbindingen.

Verschillende soorten zwembaden

Zwembad met houten bekleding

Rond zwembad met houten bekleding Ovaal zwembad met houten bekleding

Zwembad met stalen wand in verschillende vormen

Rond zwembad Ovaal zwembad met zichtbare 
zijsteunen

Zwembad met stalen wand met 
houten aanblik

Zwembad in de vorm van een 8

Ovaal zwembad met ondersteuning 
onder het zwembad
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Een handmatige stofzuiger (wordt op 
de skimmer aangesloten)

Een automatisch en auto-
noom systeem (werkt op 
elektriciteit en heeft twee 
onafhankelijke motoren, één 
voor aanzuiging en de ander 
voor het voortbewegen).

Een venturi-systeem (door 
tegendruk wordt aanzuiging 
mogelijk) 

Een automatische robot type 
« joker » (functioneert op 
het vermogen van de pomp, 
een motor van ¾ pk is nodig 
voor het functioneren van dit 
apparaat) 

Handmatige reiniging Automatische reiniging

reinigingssystemen
Er zijn verschillende manieren om het zwembad te reinigen, afhankelijk van het type zwembad en filtratiesysteem.

installatie van een bassin
Nu we de verschillende type zwembaden hebben gezien, gaan 
we de installatie in grote lijnen van dichtbij bekijken.

De basisprincipes
Een opbouwzwembad dient te worden geïnstalleerd op een 
vlak, stabiel, horizontaal en waterpas terrein
• In het geval dat het terrein hellend is, dient men materie weg 

te halen en in geen geval materie toe te voegen
• Nooit een zwembad opzetten als het te hard waait
• Het zwembad dient te worden opgezet door tenminste twee 

volwassenen

Geheugensteuntje: 1.000 liter = 1 m3 = 1.000 kg
Plaats: Een zonnige en windvrije plek, ruimte reserveren voor 
water en electriciteitstoevoer.

Het is noodzakelijk dat de instructies voor het installeren van 
een opbouwzwembad precies worden opgevolgd; is dit niet het 
geval, dan vervalt de garantie.

Let op: sommige modellen hebben een versterking onder 
het zwembad, waarbij er uitsparingen gemaakt dienen te 
worden in het oppervlak waarop het zwembad geïnstal-
leerd wordt.

filtersystemen
Geheel van middelen aangepast aan het volume van het te 
behandelen water, doorgaans bestaande uit een pomp, een 
filter met zijn filtrerende medium (patroon, zand...), een inlaatsy-
steem, een aanzuigsysteem om het water aan de oppervlakte 
aan te zuigen (skimmer) en eventuele hydraulische verbindin-
gen. Doorgaans zijn er verschillende functies mogelijk op een 
filtersysteem (middels de regelklep)

Er zijn twee type filtratiesystemen voor opbouwzwembaden:

Werking van de filtersystemen
Een zandfilter bestaat uit verschillende elementen
• de motor (het zwarte onderdeel op de foto)
• het vat (het witte onderdeel)
• de regelklep (het onderdeel bovenop de ton)

Het zandfilter heeft meerdere functies :
Filtratie: het water wordt aangezogen door de Skimmer,gaat 

door een filter (zand), en wordt gefilterd teruggeworpen in het 
zwembad via de terugkeerbuis(-zen).

Backwash: de backwash heeft als doel het water in het filter 
te laten circuleren, in tegenovergestelde richting als wanneer 
het zandfilter op de positie ‘filtreren’ is ingesteld, met als doel 
de onzuiverheden los te krijgen van het filtrerende medium, 
doorgaans het zand. De backwash dient te worden uitgevoerd 
op het moment dat het filter verzadigd is, wat kan worden afge-
lezen van de manometer. Normaal gesproken staat de wijzer 
in het groene gedeelte; op het moment dat deze in het oranje 
gedeelte staat, betekent het dat het debiet van het water in het 
filter vertraagd is doordat het filter vol zit met onzuiverheden.

Spoelen: wordt doorgaans uitgevoerd na de backwash, om het 
vervuilde water in het filter af te voeren via de uitgang ‘waste’.

Circulatie: het water circuleert zonder door het filter te gaan. 
Hierdoor worden de producten die het water behandelen snel 
door het water verspreid (niet aanwezig op een regelklep met 4 
posities)
Waste: met deze functie wordt het water in het bassin aange-
zogen en vervolgens afgevoerd via de uitgang ‘waste’ zonder 
door het filter te gaan. Deze functie zal worden gebruikt om 
het niveau van het water te laten zakken na forse regenbuien, 
die voor een verhoogd waterniveau gezorgd hebben, of bij het 
schoonmaken van een vervuild bassin met een bezem.

Het cartridgefilter beschikt niet over meerdere functies. Men 
hoeft alleen maar de patroon regelmatig schoon te maken en te 
vervangen.

Zandfilters Patroonfilters 
(Cartridge)
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Veelgestelde vragen
Wordt het aangeraden om een betonnen plaat te laten stor-
ten om het zwembad op te installeren?

Elk bovengronds zwembad moet worden geïnstalleerd op een 
vlakke, stabiele, horizontale en waterpas ondergrond. Het is 
wel aan te raden om een betonnen plaat te laten storten voor 
zwembaden met een stalen wand en voor die met een stalen 
wand en houten bekleding.

Is het mogelijk een bovengronds zwembad in te graven?
Dit is inderdaad mogelijk, maar alleen bij zwembaden met een 
stevige wand en volgens bepaalde criteria. De fabrikant zal de 
garantie alleen laten gelden als de ingraving is gedaan volgens 
deze aanwijzingen. Houdt u er verder rekening mee dat de 
sokkel van het filtratiesysteem zich op hetzelfde niveau dient te 
bevinden als de bodem van het zwembad; en dat de ladder die 
geleverd is bij het bovengrondse zwembadpakket, geen ladder 
is voor een ondergronds zwembad. Verder wijzen we u erop dat 
gedeeltelijk of geheel ingegraven zwembaden voorzien dienen 
te worden van beveiligingsapparatuur om de toegang tot het 
zwembad te beperken. Voor wat betreft het wel of niet moeten 
aanvragen van een bouwvergunning voor een ingegraven 
zwembad, adviseren wij u navraag te doen bij uw gemeente.

Wat is een filtersysteem dat los staat van het zwembad?
Dit is een filtersysteem dat niet aan de wand van het zwem-
bad vast zit, zoals een gemotoriseerde patroonskimmer. Een 
losstaand filtersysteem kan een zandfilter zijn, omdat deze 
immers niet aan de wand van het zwembad bevestigd is.

Wat is het verschil tussen een zandfilter en een patroonfilter?
Het verschil tussen deze twee type zuiveringsinstallaties is 
het filtrerende medium: in een zandfilter is het het zand dat 
als filtrerend medium fungeert en in een patroonfilter is het de 
patroon.

Waar dient een zoutelectrolyse voor?
Het zoutelectrolysesysteem zorgt voor een desinfectiebe-
handeling van het zwembadwater, dat samen gaat met elk 
type accessoire (warmtepomp, elektrische of zonne- verwar-
mingssysteem…). Het fungeert in samenspel met de fysieke 
behandeling (filtratie + reiniging) en chemische behandeling 
(pH, anti-algenmiddel, vlokkenmiddel).

Hoe mijn zwembad schoon te maken? 
Er bestaan verschillende methodes: De handmatige reiniging 
waardoor de bodem en de wanden van het zwembad schoon-
gemaakt kunnen worden, over het algemeen bestaande uit 
een stofzuiger, een steel, slangen en een borstel. De automa-
tische reiniging waardoor enkel de bodem van het zwembad 
gereinigd kan worden, over het algemeen bestaande uit een 
robot die aan het filtratiesysteem is verbonden. De automa-
tische en autonome reiniging waardoor de bodem en/of de 
wanden volgens de verschillende modellen schoongemaakt 
kunnen worden, over het algemeen bestaande uit een robot 
die onafhankelijk van het filtersysteem functioneert (wordt 
direct op elektriciteit aangesloten).

Hoe kan ik het water van mijn zwembad opwarmen?
Er bestaan verschillende middelen (die enkel functioneren 
met een filtersysteem dat onafhankelijk van het zwembad 
staat): 

• De solar verwarming, een geldbesparend en ecologisch mid-
del om het water van uw zwembad op te warmen dankzij de 
warmte van de zon. 

• De electrische verwarming, een praktisch middel om het 
water van uw zwembad op te warmen dankzij een weerstand 

• De warmtepomp, een erg efficiënt en zuinig middel om het 
water van uw zwembad op te warmen door thermische uitwis-
selingen. 

Hoe kan ik mijn zwembad winterklaar maken?
Als uw zwembad een stalen wand heeft of een stalen en hou-
ten wand en indien het is voorzien van een skimmer, dan zijn 
dit de etappes die gevolgd dienen te worden om uw zwembad 
winterklaar te maken:
1)  wachten totdat de temperatuur van het water onder de 

15°C is gekomen.
2)  het water laten zakken tot onder de skimmer (vierkante 

opening bovenaan het zwembad).
3)  de inlaatbuis afdichten met de winterstop.
4)  winterprodukten in uw zwembad doen.
5)  vlotters in uw bassin doen (zoals artikel met referentie 

AR108 op onze internetsite) zodat ijs op de vlotters kristal-
liseert en niet op de stalen wand.

6)  een winterafdekzeil op uw zwembad leggen.
7)  elementen zoals de slangen en het filtersysteem loskoppe-

len; ze droogmaken en vervolgens droog opbergen.

We raden af om zelfdragende zwembaden en buizenzwem-
baden winterklaar te maken, deze modellen dienen gedemon-
teerd en opgeborgen te worden aan het eind van de zomer.

Venturi systeem

Nadat er een tuinslang 
op de stofzuigerkop is 
aangesloten, opent men 
de waterkraan. Door 
drukontlading vindt er 
aanzuiging plaats door 
het venturi effect.

Handmatige stofzuiger

De stofzuiger wordt 
aangesloten op de 
skimmer De reini-
ging vindt plaats 
door aanzuiging 
van het filtratiesy-
steem.

TYPE VENTURY

Werking van de handmatige stofzuigers

Let op: bij ovale zwembaden met stalen wand en eventu-
eel houten bekleding,waarbij er geen zichtbare zijsteunen 
aanwezig zijn, maar waarbij de ondersteuning onder het 
zwembad onder de grond loopt, dienen er uitsparingen 
gemaakt te worden voor deze ondersteuning in de beton-
nen plaat.
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Is het mogelijk de patroonfilter van mijn zwembad te vervangen door een zandfilter? 
Daarvoor dient u te kijken wat voor gaten u in de wand van het zwembad heeft. Indien uw zwembad een vierkant gat heeft 
met daaronder een rond gat, kunt u de gemotoriseerde patroonskimmer vervangen door een skimmer + terugkeerbuis, samen 
referentie AR100, een zandfilter naar keuze en slangen met de referentie AR2100. Indien uw zwembad twee ronde gaten heeft, 
vervangt u de bestaande aansluitingen door 2 aansluitingen met referentie AR503, een zandfilter naar keuze en slangen met de 
referentie AR2100.

Om de skimmer aan het zandfilter te verbinden, heeft u slangen nodig (ref. AR2100)
Tot slot: de slangen op het zandfilter aansluiten.

zwembad voorzien 
van een gemoto-
riseerde patroon-

skimmer (ref. AR125)

Als de gemotoriseerde 
patroonskimmer er een-
maal van af is gehaald, 

ziet u de twee gaten in de 
stalen wand

Voorbeeld van een 
bevestigde skimmer 

en terugkeerbuis

Onderdeel dat de verbin-
ding gaat vormen tussen 

het zwembad en het 
zandfilter



7

De meeste zwembaden van San Marina, Gre en Starpool kun-
nen worden ingegraven. Vraag hiervoor uw Gre dealer.

Belangrijk
Voordat u begint met het plaatsen of welke werkzaamheden 
dan ook op het terrein, dient u de gemeente of de desbetref-
fende instantie daarvan op de hoogte te stellen en kennis te 
nemen van de benodigde vergunningen voor een dergelijke 
verrichting.

Plaats
• Het terrein waarop het zwembad wordt geïnstalleerd moet 

vast en compact zijn (niet installeren op zachte of aangevulde 
grond). De oppervlakte moet glad en zuiver waterpas zijn, 
zonder gaten, onkruid, wortels of stenen die de liner kunnen-
beschadigen. 

• Zoek een zonnige plaats uit, in de nabijheid van een water-
afvoer, een wateraansluiting en een aansluiting voor elektra 
(230 volt). Let op dat er geen ondergrondse leidingen ter 
plaatse lopen. Bescherm het zwembad tegen wind en plaats 
het zo mogelijk niet onder bomen (de bladeren vervuilen het 
zwembad ). 

• Niet installeren onder hoogspanningskabels. Denk eraan dat 
de filterinstallatie op het zelfde niveau geplaatst zal moeten-
worden als de bodem van het zwembad.

Voorbereiding van het terrein
• Markeer de plaats waarop we het zwembad gaan installe-

ren. Wanneer het zwembad rond is, zal de diameter van het 
gat ca 1 meter meer moeten bedragen dan de diameter van 

uw zwembad. Wanneer het zwembad ovaal is, zal het gat 1 
meter langer en 2 meter breder moeten zijn dan de afmetin-
gen van het bad.

• Houdt bij plaatsing rekening met de skimmer, inlaat en de 
trap. De diepte dient 15 cm meer te zijn dan de hoogte van 
uw zwembad (als uw zwembad 1.20 m hoog is, zal de diepte 
1.35 m moeten zijn).

• Zorg voor een platform van beton, dikte 15 cm met wapening, 
welke volkomen vlak en waterpas dient te zijn. Om te voorko-
men dat de liner beschadigt dient u beschermend vilt op de 
betonplaat te leggen.

Slotinstallatie
• Ga over tot het monteren van het zwembad, en volg daarbij 

nauwkeurig de instructies van de gebruiksaanwijzing. Sluit 
de filterinstallatie aan met een harde PVC buis. Hierna het 
zwembad met water vullen.

• Met tape de wanden aan de buitenzijde bekleden met 20 mm 
polystyreenplaat (tempex).

• Na controle de ruimte tussen het zwembad en talud afvul-
len met gestabiliseerd zand (150 kg cement per m³ compact 
gemaakt fijn, en weinig vochtig zand). Het gestabiliseerde 
zand, gelijkmatig gefaseerd rond de omtrek verdelen. Ga 
in etappes te werk, bijvoorbeeld 30 cm bij 30 cm, zodat het 
gestabiliseerde zand correct wordt gestort. Van deze hande-
ling zal de toekomst en levensduur van uw bad afhangen, 
i.v.m. eventuele beschadigingen door schommelingen in het 
grondwaterpeil.

Het zwembad nooit zonder water laten staan

Ingraven van Gre zwembaden
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Arizona

• 3 modellen leverbaar
• Verschillende maten
• Bouwstenen
• Liner haakprofiel
• Zandfilter 8,0 m3/h
• Skimmer
• RVS Trap
• Randsteen meerprijs

rechthoek romaanse trap

Half rond

Zandfileter  Artnr. SPK4008 RVS trap  Artnr. AR1170
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prijzen inclusief BTW

Prijslijst Consumenten verkoopprijs

Business Park Friesland West 19d 8466 SL HEERENVEEN
AQUA-fun

ABN-AMRO bank
BTW-nr.
KvK-nr.

: 59.49.47.979
: 810888415B01
: 01068710

Telefoon
Fax
Website
E-mail

: 0513 - 41 28 12
: 0513 - 41 80 37
: www.aqua-fun.info
: info@aqua-fun.info

incl. BTWZwembaden
Bouwkundige baden

Zwembad Arizona Deluxe set met Romaanse trap 1000BKE-M34243
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL met inlooptrap. Wordt gebouwd op een betonnen 
plaat. Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 80/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie Brillant 8020 20m3/h, incl. zand, skimmer RVS incl. 2 verlengingen, 3 
inlaten RVS, 3 wanddoorvoeren RVS en polyester inlooptrap.
Inclusief transportkosten. Afmeting: 1000 x 500 x 150 cm.
Zwembad Arizona Deluxe set met Romaanse trap 800BKE-M34242
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL met inlooptrap. Wordt gebouwd op een betonnen 
plaat. Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 80/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie Brillant 6514 14m3/h, incl. zand, skimmer RVS incl. 1 verlenging, 2 inlaten 
RVS, 2 wanddoorvoeren RVS en polyester inlooptrap.
Inclusief transportkosten. Afmeting: 800 x 400 x 150 cm.
Zwembad Arizona met Romaanse trap 1000BKE-M34241
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL met inlooptrap. Wordt gebouwd op een betonnen 
plaat. Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 60/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie SPK5012 12m3/h, incl. zand, skimmer WK 3000 incl. 1 verlenging, 2 inlaten 
BK15, 2 wanddoorvoeren EL04 en polyester inlooptrap. Inclusief transportkosten. Afmeting: 1000 x 
500 x 150 cm.
Zwembad Arizona met Romaanse trap 800BKE-M34240
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL met romaanse inlooptrap. Wordt gebouwd op een 
betonnen plaat. Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 60/100 effen blauw met 
haakprofiel, bodemvilt, filterinstallatie SPK4008 8m3/h, incl. zand, skimmer WK 3000 incl. 1 
verlenging, 2 inlaten BK15, 2 wanddoorvoeren EL04 en polyester inlooptrap. Inclusief 
transportkosten. Afmeting: 800 x 400 x 150 cm.
Zwembad Arizona Deluxe set éénzijdig rond 800BKE-M34237
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL éénzijdig rond. Wordt gebouwd op een betonnen 
plaat. Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 80/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie Brillant 6514 14m3/h, incl. zand, skimmer RVS incl. 1 verlenging, 2 inlaten 
RVS, 2 wanddoorvoeren RVS en RVS trap ASIS316 4 treden.
Inclusief transportkosten. Afmeting: 800 x 400 x 150 cm.
Zwembad Arizona Deluxe set éénzijdig rond 700BKE-M34236
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL éénzijdig rond. Wordt gebouwd op een betonnen 
plaat. Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 80/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie Brillant 6514 14m3/h, incl. zand, skimmer RVS incl. 1 verlenging, 2 inlaten 
RVS, 2 wanddoorvoeren RVS en RVS trap ASIS316 4 treden.
Inclusief transportkosten. Afmeting: 700 x 350 x 150 cm.
Zwembad Arizona éénzijdig rond 800BKE-M34227
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL, éénzijdig rond. Wordt gebouwd op betonnen plaat. 
Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 60/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie SPK4008 8m3/h, incl. zand, skimmer WK 3000 incl. 1 verlenging, 2 inlaten 
BK15, 2 wanddoorvoeren EL04 en RVS trap ASIS304 4 treden. Incl. transportkosten Afmeting: 800 
x 400 x 150 cm.
Zwembad Arizona éénzijdig rond 700BKE-M34226
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL, éénzijdig rond. Wordt gebouwd op betonnen plaat. 
Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 60/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie SPK4008 8m3/h, incl. zand, skimmer WK 3000 incl. 1 verlenging, 2 inlaten 
BK15, 2 wanddoorvoeren EL04 en RVS trap ASIS304 4 treden. Incl. transportkosten Afmeting: 700 
x 350 x 150 cm.
Zwembad Arizona éénzijdig rond 600BKE-M34225
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL, éénzijdig rond. Wordt gebouwd op betonnen plaat. 
Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 60/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie SPK4008 8m3/h, incl. zand, skimmer WK 3000 incl. 1 verlenging, 2 inlaten 
BK15, 2 wanddoorvoeren EL04 en RVS trap ASIS304 4 treden. Incl. transportkosten Afmeting: 600 
x 300 x 150 cm.

• 3 modellen leverbaar
• Verschillende maten
• Bouwstenen
• Liner haakprofiel
• Zandfilter 8,0 m3/h
• Skimmer
• RVS Trap
• Randsteen meerprijs
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Island

• Houten ombouw, geïmpregneerd
• RVS binnentrap
• Houten buitentrap
• Zandfilter 3,5 of 5,5 m3/h
• Overlap liner 30/100 of 40/100
• 6 maten model rond
• 4 maten model ovaal
• DVD
• Beits

* 15 jaar garantie op constructie
* 2 jaar garantie op de techniek

Artnr. KitnPoV732

Overlap liner Artnr. FPROV730

Afwerkkap boven Trap Montage trap

Zandfilter Artnr. AR7051 Beits
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prijzen inclusief BTW

incl. BTWZwembaden
Bouwkundige baden

Zwembad Arizona Deluxe set 1000 €  10.795,00BKE-M34234
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL. Wordt gebouwd op een betonnen plaat. Bad wordt 
geleverd met XXL blokken, standaard liner 80/100 effen blauw met haakprofiel, bodemvilt, 
filterinstallatie Brillant 8020 20m3/h, incl. zand, skimmer RVS incl. 1 verlenging, 2 inlaten RVS, 2 
wanddoorvoeren RVS en RVS trap ASIS316 4 treden.
Inclusief transportkosten. Afmeting: 800 x 400 x 150 cm.
Zwembad Arizona Deluxe set 800 €  8.495,00BKE-M34233
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL. Wordt gebouwd op een betonnen plaat. Bad wordt 
geleverd met XXL blokken, standaard liner 80/100 effen blauw met haakprofiel, bodemvilt, 
filterinstallatie Brillant 6514 14m3/h, incl. zand, skimmer RVS incl. 1 verlenging, 2 inlaten RVS, 2 
wanddoorvoeren RVS en RVS trap ASIS316 4 treden.
Inclusief transportkosten. Afmeting: 800 x 400 x 150 cm.
Zwembad Arizona Deluxe set 600 €  6.695,00BKE-M34232
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL. Wordt gebouwd op een betonnen plaat. Bad wordt 
geleverd met XXL blokken, standaard liner 80/100 effen blauw met haakprofiel, bodemvilt, 
filterinstallatie SPK6116 14m3/h, incl. zand, skimmer RVS incl. 1 verlenging, 2 inlaten RVS, 2 
wanddoorvoeren RVS en RVS trap ASIS316 4 treden.
Inclusief transportkosten. Afmeting 600 x 350 x 150 cm.
Zwembad Arizona standaard set 1000 €  7.695,00BKE-M34224
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL standaard set. Wordt gebouwd op een betonnen 
plaat. Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 60/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie SPK5012 12m3/h, incl. zand, skimmer WK 3000 incl.1 verlenging, 2 inlaten 
BK15, 2 wanddoorvoeren EL04 en RVS trap ASIS304 4 treden.
Inclusief transportkosten. Afmeting: 1000 x 500 x 150 cm.
Zwembad Arizona standaard set 800 €  5.895,00BKE-M34223
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL standaard set. Wordt gebouwd op een betonnen 
plaat. Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 60/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie SPK4008 8m3/h, incl. zand, skimmer WK 3000 incl.1verlenging , 2 inlaten 
BK15, 2 wanddoorvoeren EL04 en RVS trap ASIS304 4 treden. 
Inclusief transportkosten. Afmeting: 800 x 400 x 150 cm.
Zwembad Arizona standaard set 600 €  4.595,00BKE-M34222
Bouwkundig zwembad van D&W Europool XXL standaard set. Wordt gebouwd op een betonnen 
plaat. Bad wordt geleverd met XXL blokken, standaard liner 60/100 effen blauw met haakprofiel, 
bodemvilt, filterinstallatie SPK4008 8m3/h, incl. zand, skimmer WK 3000 incl.1 verlenging, 2 inlaten 
BK15, 2 wanddoorvoeren EL04 en RVS trap ASIS304 4 treden. 
Inclusief transportkosten. Afmeting: 600 x 350 x 150 cm.
Styropor rechte blokken €  35,95BKE-M34201
D&W Europool XXL Styropor blokken recht. Materiaal Polstrol P.S.E, dichtheid 30kg/m3. Kleur wit. 
Eenvoudig stapelbaar. Benodigd beton 130 liter/m2. 
Prijzen inclusief transport. Afmeting: 125 x 25 x 50 cm.

Styropor radius blokken €  43,95BKE-M34202
D&W Europool  XXL Styropor blokken radius. Materiaal Polstrol P.S.E, dichtheid 25kg/m3. Kleur wit. 
Eenvoudig stapelbaar. Benodigd beton 130 liter/m2. 
Prijzen inclusief transport. Afmeting: 125 x 25 x 50 cm.

Houten / Houtdecor zwembaden
Zwembad La Palma ovaal 460 €  3.195,00351273
Houten zwembad La Palma, ovaal,van Cerland. Hoogte van het bad is 120 cm. De La Palma 
beschikt over een zandfilter 5,37 m3/h, skimmer, inspuiter, RVS binnen trap en een afneembare 
houten buitentrap. Liner dikte is 50/100 en de inhoud is 10.850 liter. De grenen wanden zijn 
bederfwerend gemaakt. Garantie: 10 jaar op houten structuur (excl. natuurlijke vervormingen). 
Afmeting 460 x 300 x 120 cm.
Zwembad Hawaii ovaal 930 €  9.295,00KITNPOV911
De serie Hawaii van Gre pool heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geimpregneerd houten bekleding. Dat geeft een stabiel zwembad wat geen last heeft van de 
werking van het hout. Wordt compleet geleverd met RVS trap, houten buitentrap, zandfilter 7,5 m3/h, 
zand, skimmer, grondvilt, bodemstofzuiger (AR20681), beits en blauwe haakliner met decorrand 
75/100. Garantie op constructie 15 jaar. Inhoud 43.580 liter Afmeting: 930 x 515 x 132 cm.

• Houten ombouw, geïmpregneerd
• RVS binnentrap
• Houten buitentrap
• Zandfilter 3,5 of 5,5 m3/h
• Overlap liner 30/100 of 40/100
• 6 maten model rond
• 4 maten model ovaal
• DVD
• Beits
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Island
Artnr. KitnP352

• Houten ombouw
• RVS binnentrap
• Houten buitentrap
• Cartridge installatie 3,8 m3/h
• Overlap liner 30/100
• 3 maten model rond
• Hoogte 90 of 120 cm
• DVD

* 15 jaar garantie op constructie
* 2 jaar garantie op de techniek

Houten buitentrap Beits Overlap liner 

Montage trap Afwerkkap boven
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prijzen inclusief BTW

Zwembaden
Houten / Houtdecor zwembaden

Zwembad Hawaii ovaal 820KITNPOV811
De serie Hawaii van Gre pool heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geïmpregneerd houten bekleding. Dat geeft een stabiel zwembad wat geen last heeft van de 
werking van het hout. Wordt compleet geleverd met RVS trap, houten buitentrap, zandfilter 7,5 m3/h, 
zand, skimmer, grondvilt, bodemstofzuiger (AR20681), beits en blauwe haakliner met decorrand 
75/100. Garantie op constructie 15 jaar. Inhoud 37.550 ltr. Afmeting: 820 x 520 x 132 cm.
Zwembad Hawaii ovaal 750KITNPOV731
De serie Hawaii van Gre pool heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geïmpregneerd houten bekleding. Dat geeft een stabiel zwembad, wat geen last heeft van de 
werking van het hout. Het zwembad wordt compleet geleverd met RVS trap, houten buitentrap, 
zandfilter 7,5 m3/h, zand, skimmer, grondvilt, bodemstofzuiger(AR20681), beits en blauwe haakliner 
met decorrand 75/100. Garantie op constructie 15 jaar. Inhoud 28.050 liter. Afmeting: 750 x 425 x 132 
Zwembad Hawaii ovaal 640KITNPOV611
De serie Hawaii van Gre pool heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geïmpregneerd houten bekleding. Dat geeft een stabiel zwembad, wat geen last heeft van de 
werking van het hout. Wordt compleet geleverd met RVS trap, houten buitentrap, zandfilter 7,5 m3/h, 
zand, skimmer, grondvilt, bodemstofzuiger (AR20681), beits en blauwe haakliner met decorrand 
75/100. Garantie op constructie 15 jaar. Inhoud 23.230 ltr. Afmeting: 640 x 425 x 132 cm.
Zwembad Island ovaal 815KITNPOV812
De serie Island van San Marina pool ® heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geïmpregneerde houten constructie. Dat geeft een stabiel zwembad, wat geen last heeft van de 
werking van het hout. Wordt compleet geleverd met RVS trap, houten buitentrap, zandfilter 5,5 m3/h, 
zand, grondvilt, beits, skimmer en blauwe haakliner 40/100. Garantie op constructie 15 jaar. Inhoud 
33.690 ltr. Afmeting: 815 x 510 x 120 cm.
Zwembad Island ovaal 745KITNPOV732
De serie Island van San Marina pool ® heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geïmpregneerde houten bekleding. Dat geeft een stabiel zwembad, wat geen last heeft van de 
werking van het hout. Wordt geleverd met blauwe haakliner 40/100, RVS trap, houten buitentrap, 
zandfilter 5,5 m3/h, zand, skimmer en beits. Garantie op constructie 15 jaar. Inhoud 25.180 ltr. Afmeting: 
745 x 420 x 120 cm.
Zwembad Island ovaal 635KITNPOV612
De serie Island van San Marina pool ® heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geïmpregneerde houten constructie. Dat geeft een stabiel zwembad, wat geen last heeft van de 
werking van het hout. Wordt geleverd met blauwe haakliner 40/100, RVS trap, houten buitentrap, 
zandfilter 3,5 m3/h, zand, skimmer en beits. Garantie op constructie 15 jaar. Inhoud 20.890 ltr. Afmeting: 
635 x 420 x 120 cm.
Zwembad Island ovaal 535KITNPOV502
De serie Island van San Marina pool ® heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geïmpregneerde houten bekleding. Dat geeft een stabiel zwembad, wat geen last heeft van de 
werking van het hout. Wordt geleverd met blauwe haakliner 40/100, RVS trap, houten buitentrap, 
zandfilter installatie 3,5 m3/h, zand, skimmer en beits. Garantie op constructie 15 jaar. Inhoud 14.000 ltr. 
Afmeting: 535 x 345 x 120 cm.
Zwembad Island rond 580KITNP552
De serie Island van San Marina pools ® heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geïmpregneerde houten bekleding. Dat geeft een stabiel zwembad, wat geen last heeft van de 
werking van het hout. Wordt geheel compleet geleverd met RVS trap, houten buitentrap, zandfilter 
installatie 3,5 m3/h, zand, skimmer, beits en haakliner 40/100. Garantie op constructie 15 jaar. Inhoud 
24.940 ltr. Afmeting: 580 x 120 cm.
Zwembad Island rond 490KITNP462
De serie Island van San Marina pool ® heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geïmpregneerde houten bekleding. Dat geeft een stabiel zwembad, wat geen last heeft van de 
werking van het hout. Wordt geleverd met blauwe haakliner 40/100, RVS trap, houten buitentrap, 
zandfilter installatie 3,5 m3/h, zand, skimmer en beits. 15 jaar garantie op constructie. Inhoud 17.450 ltr. 
Afmeting 490 x 120 cm.
Zwembad Island rond 390 (zandfilter)KITNP352
De serie Island van San Marina Pool heeft als basis een stalen wand, met daarom heen een houten 
bekleding. Daardoor is er een zeer stabiel zwembad ontstaan, wat geen last heeft van de werking 
van het hout. Het zwembad wordt geheel compleet geleverd met RVS trap, houten buitentrap, 
zandfilter 3,5 m3/h, grondvilt, beits en liner 30/100 (overlap). Inhoud 23.281 liter. 15 jaar garantie op 
constructie. Afmeting 390 x 120 cm.
Zwembad Island rond 340 (zandfilter)KITNP302
De serie Island San Marina Pool ® heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geïmpregneerde houten bekleding. Daardoor is er een zeer stabiel zwembad ontstaan, wat geen 
last heeft van de werking van het hout. Het zwembad wordt geleverd met blauwe liner 30/100 
(overlap). RVS trap, houten buitentrap, zandfilter 3,5 m3/h, zand, skimmer, beits. Garantie op 
constructie 15 jaar. Inhoud 7.418 liter. Afmeting: 350 x 90 cm.

• Houten ombouw
• RVS binnentrap
• Houten buitentrap
• Cartridge installatie 3,8 m3/h
• Overlap liner 30/100
• 3 maten model rond
• Hoogte 90 of 120 cm
• DVD

Afwerkkap boven
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Artnr. Kit460W

• Houtdecor
• Zandfilter 3,5 m3/h
• Trap 2 x 4 treden
• Overlap liner 30/100
• Staanders 12 cm
• Liggers 15 cm
• 3 maten model rond
• 1 maat model ovaal

* 2 jaar garantie op fabricage fouten

Pacific

Liner FPR460W Artnr. KIT500W

Trap Zandfilter Artnr. AR700 Skimmer
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prijzen inclusief BTW

incl. BTWZwembaden
Houten / Houtdecor zwembaden

Zwembad Island rond 390 (motorskimmer)   2.395,00KITNP352C
De serie Island van San Marina Pool ® heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geimpregneerde houten bekleding. Daardoor is er een zeer stabiel zwembad ontstaan, wat geen last 
heeft van de werking van het hout. Het zwembad wordt geleverd met blauwe liner 30/100 (overlap), 
RVS trap, houten buiten trap, Skimmerfilter 3,8 m³/h, zand, skimmer, beits. Garantie op constructie 
15 jaar. Inhoud 10.102 liter. Afmeting: 390 x 120 cm.
Zwembad Island rond 340 (motorskimmer)   1.995,00KITNP302C
De serie Island San Marina Pool ® heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geimpregneerde houten bekleding. Daardoor is er een zeer stabiel zwembad ontstaan, wat geen last 
heeft van de werking van het hout. Het zwembad wordt geleverd met blauwe liner 30/100 (overlap), 
RVS trap, houten buitentrap, cartridgefilter 3,8 m³/h, skimmer, beits .Inhoud 7.418 liter. Garantie op 
constructie 15 jaar. Afmeting: 340 x 90 cm.
Zwembad Island rond 280 (zandfilter)   2.395,00KITNP242
De serie Island van San Marina Pool ® heeft als basis een stalen wand, met daar omheen een 
geimpregneerde houten bekleding. Daardoor is er een zeer stabiel zwembad ontstaan, wat geen last 
heeft van de werking van het hout. Het zwembad wordt geleverd met blauwe liner 30/100 (overlap), 
RVS trap, houten buitentrap, zandfilter 3,5 m³/h, zand, skimmer, beits. Garantie op constructie 15 
jaar.  Inhoud 4.750 liter. Afmeting: 280 x 120 cm.
Zwembad Island rond 280 (motorskimmer)   2.195,00KITNP242C
De serie Island van San Marina Pool heeft als basis een stalen wand, met daarom heen een houten 
bekleding. Daardoor is er een zeer stabiel zwembad ontstaan, wat geen last heeft van de werking 
van het hout. Het zwembad wordt geheel compleet geleverd met RVS trap, houten buitentrap, 
cartridgefilter 3,8 m³/h, grondvilt, beits en liner 30/100 (overlap). 15 jaar garantie op constructie. 
Inhoud 4.750 liter.  Afmeting 280 x 120 cm.
Zwembad Mauritius ovaal 915   3.395,00KITPROV918W
De serie Mauritius van Gre pool. Het ideale zwembad als u het boven of in de grond wilt plaatsen. 
Wordt geheel compleet geleverd met  trap 2 x 4 treden met platform, zandfilter installatie 7,5 m³/h, 
skimmer, zandkleur liner 40/100 met haakprofiel, grondfolie en afwerkkappen. De stalen delen zijn 
verzinkt en gecoat en voorzien van houtdecor 8 schorren. Twee jaar garantie op fabricage fouten. 
Inhoud 43.595 liter. Afmeting: 915 x 470 x 132 cm.
Zwembad Mauritius ovaal 730   2.695,00KITPROV738W
De serie Mauritius van Gre pool. Het ideale zwembad als u het boven of in de grond wilt plaatsen. 
Wordt geheel compleet geleverd met  trap 2 x 4 treden met platform, zandfilter installatie 5,5 m³/h, 
skimmer, zandkleur liner 40/100 met haakprofiel,  grondfolie en afwerkkappen. De stalen delen zijn 
verzinkt en gecoat en voorzien van houtdecor. 6 schorren. Twee jaar garantie op fabricage fouten. 
Inhoud 28.217 liter. Afmeting: 730 x 375 x 132 cm.
Zwembad Mauritius ovaal 610   2.295,00KITPROV618W
De serie Mauritius van Gre pool. Het ideale zwembad als u het boven of in de grond wilt plaatsen. 
Wordt geheel compleet geleverd met  trap 2 x 4 treden met platform, zandfilter installatie 5,5 m³/h, 
skimmer, zandkleur liner 40/100 met haakprofiel, grondfolie en afwerkkappen.De stalen delen zijn 
verzinkt en gecoat en voorzien van houtdecor. 4 schorren. Twee jaar garantie op fabricage fouten. 
Inhoud 23.281 liter. Afmeting: 610 x 375 x 132 cm.
Zwembad Mauritius rond 550   1.995,00KITPR558W
De serie Mauritius van Gre pool kunt u zowel ingebouwd als bovengronds plaatsen. Wordt geleverd 
met een zandkleur liner 40/100 met haakprofiel, trap 2 x 4  treden met plaform, zandfilter installatie 
5,5 m³/h, skimmer, grondfolie en afwerkkappen. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat en voorzien 
van houtdecor. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 27.798 liter. Afmeting: 550 x 132 cm.

Zwembad Mauritius rond 460   1.695,00KITPR458W
De serie Mauritius van Gre pool kunt u zowel ingebouwd als bovengronds plaatsen. Wordt geleverd 
met een zandkleur liner 40/100 haakprofiel, trap 2 x 4 treden met platform, zandfilter installatie        
5,5 m³/h, skimmer, grondfolie en afwerkkappen. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat en voorzien 
van houtdecor. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 19.444 liter. Afmeting: 460 x 132 cm.

Zwembad Pacific ovaal 500   1.395,00KIT500W
De serie Pacific van San Marina pool ®  kan zowel  ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. 
Het zwembad wordt geleverd met een overlap liner 30/100 in zandkleur. De stalen delen zijn verzinkt 
en gecoat en voorzien van een houtdecor. Wordt geheel compleet geleverd met trap 2 x 4 treden, 
zandfilter installatie 3.5m³/h en skimmer. Inhoud 17.450 liter. Twee jaar garantie op fabricage fouten. 
Afmeting 500 x 300 x 120 cm.
Zwembad Pacific rond 460   1.195,00KIT460W
De serie Pacific van San Marina pool ®  kan zowel  ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. 
Het zwembad wordt geleverd met een overlap liner 30/100 in zandkleur. De stalen delen zijn verzinkt 
en gecoat en voorzien van een houtdecor. Wordt geheel compleet geleverd met trap 2 x 4 treden, 
zandfilter installatie 3.5m³/h en skimmer. Inhoud 17.450 liter. Twee jaar garantie op fabricage fouten. 
Afmeting 460 x 120 cm.

• Houtdecor
• Zandfilter 3,5 m3/h
• Trap 2 x 4 treden
• Overlap liner 30/100
• Staanders 12 cm
• Liggers 15 cm
• 3 maten model rond
• 1 maat model ovaal
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• Steendecor
• Haakliner 40/100
• Zandfilter 5,0 m3/h
• Trap 2 x 4 treden
• Grondzeil
• Skimmer
• Staanders 12 cm
• Liggers 15 cm
• Afwerkkappen

* 2 jaar garantie op fabricage fouten

Liner FPROV918W Grondzeil Trap AR1100 Zandfilter AR1400

Skyathos

Artnr. KITPR558P

Artnr. KitProV918P
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prijzen inclusief BTW

incl. BTWZwembaden
Houten / Houtdecor zwembaden

Zwembad Pacific rond 350KIT350W
De serie Pacific van San Marina pool ® kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. 
Het zwembad wordt geleverd met een overlap liner 30/100 in zandkleur. De stalen delen zijn verzinkt 
en gecoat en voorzien van een houtdecor. Wordt geheel compleet geleverd met trap 2 x 4 treden, 
zandfilter installatie 3.5m3/h en skimmer. Inhoud 10.102 liter. Twee jaar garantie op fabricagefouten. 
Afmeting 350 x 120 cm.
Zwembad Pacific rond 240KIT240W
De serie Pacific van San Marina pool ® kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. 
Het zwembad wordt geleverd met een overlap liner 30/100 in zandkleur. De stalen delen zijn verzinkt 
en gecoat en voorzien van een houtdecor. Wordt geheel compleet geleverd met trap 2 x 4 treden, 
zandfilter installatie 3.5m3/h en skimmer. Twee jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 4.750 liter. 
Afmeting 240 x 120 cm.
Wood Grain Pool54462GS
Na het monteren kunt u na 120 minuten gebruik maken van het zwembad. Ook zijn deze 
zwembaden voorzien van een metalen frame met een kunststof houtdecor. Wordt geleverd met 
filterpomp 9,4m3/h, ladder, grondkleed, afdekkleed, schoonmaakset en DVD. Garantie 1 jaar. Inhoud 
19.156 liter. Afmeting 508 x 124 cm

Zwembad stalenwand
Zwembad Skyathos ovaal 915KITPROV918P
Serie Skyathos van Gre Pool heeft een hoogte van 132 cm. Kan ingebouwd worden en als 
bovengronds zwembad worden geplaatst. Wordt geleverd met een liner zandkleur 40/100 met 
haakprofiel, trap, zandfilter installatie 7,5 m3/h, skimmer, grondvilt, afwerkkappen en schoor. Voorzien 
van steendecor. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 43.595 liter. Afmeting: 915 x 470 x 
132 cm.
Zwembad Skyathos ovaal 730KITPROV738P
Serie Skyathos van Gre Pool heeft een hoogte van 132 cm. Kan ingebouwd worden en als 
bovengronds zwembad worden geplaatst. Wordt geleverd met een liner zandkleur 40/100 met 
haakprofiel, trap, zandfilter installatie 5,5 m3/h, skimmer, grondvilt, afwerkkappen en schoor. Voorzien 
van steendecor. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 28.217 liter. Afmeting: 730 x 375 x 
132 cm.
Zwembad Skyathos ovaal 610KITPROV618P
Serie Skyathos van Gre Pool heeft een hoogte van 132 cm. Kan ingebouwd worden en als 
bovengronds zwembad worden geplaatst. Wordt geleverd met een liner zandkleur 40/100 met 
haakprofiel, trap, zandfilter installatie 5,5 m3/h, skimmer, grondvilt, afwerkkappen en schoor. Voorzien 
van steendecor. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 23.281 liter. Afmeting: 610 x 375 x 
132 cm.
Zwembad Skyathos rond 460KITPR458P
Serie Skyathos van Gre Pool heeft een hoogte van 132 cm en kunt u zowel ingebouwd als 
bovengronds plaatsen. Wordt geleverd met een liner in zandkleur 40/100 (haakprofiel), trap, 
zandfilterinstallatie 5,5 m3/h, skimmer, grondzeil en afwerkkappen. Voorzien van steendecor. Twee 
jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 19.444 liter. Afmeting: 460 x 132 cm.

Zwembad Skyathos rond 550KITPR558P
Serie Skyathos van Gre Pool is 132 cm hoog en kunt u zowel ingebouwd als bovengronds plaatsen. 
Wordt geleverd met een liner in zandkleur 40/100 (haakprofiel), trap, zandfilter installatie 5,5 m3/h, 
skimmer, grondzeil en afwerkkappen. Voorzien van steendecor. Twee jaar garantie op fabricage 
fouten. Inhoud 27.798 liter. Afmeting: 550 x 132 cm.

Zwembad Haiti ovaal 1000KITPROV10288
De serie Haiti van Gre Pool heeft een hoogte van 132 cm. Kan zowel ingebouwd worden als 
bovengronds geplaatst worden. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap, 
zandfilter installatie 7,5 m3/h, skimmer, grondfolie en afwerkkappen, zonder schoor. Twee jaar 
garantie op fabricagefouten. Inhoud 56.111 liter. Afmeting: 1000 x 550 x 132 cm.

Zwembad Haiti ovaal 915KITPROV9188
De serie Haiti van Gre Pool heeft een hoogte van 132 cm. Kan zowel ingebouwd worden als 
bovengronds geplaatst worden. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap, 
zandfilter installatie 7,5 m3/h, skimmer, grondfolie en afwerkkappen, zonder schoor. Twee jaar 
garantie op fabricagefouten. Inhoud 43.595 liter. Afmeting: 915 x 470 x 132 cm.

• Steendecor
• Haakliner 40/100
• Zandfilter 5,0 m3/h
• Trap 2 x 4 treden
• Grondzeil
• Skimmer
• Staanders 12 cm
• Liggers 15 cm
• Afwerkkappen
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• Zandfilter 5,5 of 7,5 m3/h
• Kinderveilige trap
• Haak liner 50/100 mozaïek
• Grondvilt
• Winterkleed
• Schoonmaakset
• Staanders 15 cm
• Liggers 18 cm
• Afwerkkappen boven en onder

Schoor Afwerkkap boven Afwerkkap onder Grondvilt

* 2 jaar garantie op fabricage fouten

Moonlight

Artnr. KITPR6560

KitProV8160

Zandfilter AR1400 Schoonmaakset AR2064 Kinderveilige trap AR1160
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Zwembad Haiti ovaal 810KITPROV8188
De serie Haiti van Gre Pool heeft een hoogte van 132 cm. Kan zowel ingebouwd worden als 
bovengronds geplaatst worden. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap, 
zandfilter installatie 5,5 m3/h, skimmer, grondfolie en afwerkkappen, zonder schoor. Twee jaar 
garantie op fabricagefouten. Inhoud 34.474 liter. Afmeting: 810 x 470 x 132 cm.

Zwembad Haiti ovaal 730KITPROV7388
De serie Haiti van Gre Pool heeft een hoogte van 132 cm. Kan zowel ingebouwd worden als 
bovengronds geplaatst worden. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap, 
zandfilter installatie 5,5 m3/h, skimmer, grondfolie en afwerkkappen, zonder schoor. Twee jaar 
garantie op fabricagefouten. Inhoud 28.217 liter. Afmeting: 730 x 375 x 132 cm.

Zwembad Haiti ovaal 610KITPROV6188
De serie Haiti van Gre Pool heeft een hoogte van 132 cm. Kan zowel ingebouwd worden als 
bovengronds geplaatst worden. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap, 
zandfilter installatie 5,5 m3/h, skimmer, grondfolie en afwerkkappen, zonder schoor. Twee jaar 
garantie op fabricagefouten. Inhoud 23.281 liter. Afmeting: 610 x 375 x 132 cm.

Zwembad Moonlight ovaal 915KITPROV9160
De serie Moonlight van Starpool wordt geleverd met een liner 50/100 met tegelmotief, haakprofiel, 
kindveilige trap (AR1160), zandfilter installatie 7,5 m3/h type AR 1400, zand, skimmer, grondvilt, 
winterkleed, bodemstofzuigerset AR2064 en afwerkkappen boven. De wanden zijn uitgevoerd in de 
kleur turquoise. Twee jaar garantie op fabricagefouten. 8 schorren. Inhoud 39.123 liter. Afmeting: 
915 x 470 x 120 cm.
Zwembad Moonlight ovaal 810KITPROV8160
De serie Moonlight van Starpool wordt geleverd met een liner 50/100 met tegelmotief, haakprofiel, 
kindveilige trap (AR1160), zandfilter installatie 7,5 m3/h type AR 1400, zand, skimmer, grondvilt, 
winterkleed, bodemstofzuigerset AR2064 en afwerkkappen boven. De wanden zijn uitgevoerd in de 
kleur turquoise. Twee jaar garantie op fabricagefouten. 6 schorren. Inhoud 33.631 liter. Afmeting: 
810 x 470 x 120 cm.
Zwembad Moonlight ovaal 730KITPROV7360
De serie Moonlight van Starpool wordt geleverd met een liner 50/100 met tegelmotief, haakprofiel, 
kindveilige trap (AR1160), zandfilter installatie 7,5 m3/h type AR 1400, zand, skimmer, grondvilt, 
winterkleed, bodemstofzuigerset AR2064 en afwerkkappen boven. De wanden zijn uitgevoerd in de 
kleur turquoise. Twee jaar garantie op fabricagefouten. 6 schorren. Inhoud 25.323 liter. Afmeting: 
730 x 375 x 120 cm.
Zwembad Moonlight ovaal 610KITPROV6160
De serie Moonlight van Starpool wordt geleverd met een liner 50/100 met tegelmotief, haakprofiel, 
kindveilige trap (AR1160), zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR 1350, zand, skimmer, grondvilt, 
winterkleed, bodemstofzuigerset AR2064 en afwerkkappen boven.De wanden zijn uitgevoerd in de 
kleur turquoise. Twee jaar garantie op fabricagefouten. 4 schorren. Inhoud 20.893 liter. Afmeting: 
610 x 375 x 120 cm.
Zwembad Moonlight rond 640KITPR6560
De serie Moonlight van Starpool wordt geleverd met een prachtig gedecoreerde liner 50/100 met 
tegelmotief, haakprofiel, kindveilige trap (AR1160), zandfilter installatie 7,5 m3/h type AR 1400, zand, 
skimmer, grondvilt, winterkleed, bodemstofzuigerset AR2064 en dubbele afwerkkappen boven en 
onder. De wanden zijn uitgevoerd in de kleur grijs. Twee jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud  
33.778 liter. Afmeting: 640 x 120 cm.
Zwembad Moonlight rond 550KITPR5560
De serie Moonlight van Starpool wordt geleverd met een prachtig gedecoreerde liner 50/100 met 
tegelmotief, haakprofiel, kindveilige trap (AR1160), zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR 1350, zand, 
skimmer, grondvilt, winterkleed, bodemstofzuigerset AR2064 en dubbele afwerkkappen boven en 
onder.De wanden zijn uitgevoerd in de kleur turquoise. Twee jaar garantie op fabricagefouten.  
Inhoud 24.944 liter. Afmeting: 550 x 120 cm.
Zwembad Moonlight rond 460KITPR4560
De serie Moonlight van Starpool wordt geleverd met een prachtig gedecoreerde liner 50/100 met 
tegelmotief en haakprofiel, kindveilige trap (AR1160), zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR 1350, 
zand, skimmer, grondvilt, winterkleed, bodemstofzuigerset AR2064 en dubbele afwerkkappen boven 
en onder.De wanden zijn uitgevoerd in de kleur turquoise. Twee jaar garantie op fabricagefouten. 
Inhoud 17.450 liter. Afmeting: 460 x 120 cm.
Zwembad Moonlight rond 350KITPR3560
De serie Moonlight van Starpool wordt geleverd met een prachtig gedecoreerde liner 50/100 met 
tegelmotief en haakprofiel, kindveilige trap (AR1160), zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR 1350, 
zand, skimmer, grondvilt, winterkleed, bodemstofzuigerset AR2064 en dubbele afwerkkappen boven 
en onder. Inhoud 10.102 liter. De wanden zijn uitgevoerd in de kleur turquoise. Twee jaar garantie 
op fabricagefouten. Afmeting: 350 x 120 cm.

• Zandfilter 5,5 of 7,5 m3/h
• Kinderveilige trap
• Haak liner 50/100 mozaïek
• Grondvilt
• Winterkleed
• Schoonmaakset
• Staanders 15 cm
• Liggers 18 cm
• Afwerkkappen boven en onder
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• Zandfilter 5,5 of 7,5 m3/h
• Haak liner 40/100
• Trap 2 x 4 treden met platform
• Grondzeil
• Staanders 12 cm
• Liggers 15 cm
• Afwerkkappen boven en onder

* 2 jaar garantie op fabricage fouten

Afwerkkap boven Afwerkkap onder Grondzeil

Artnr. KitPr558

Atlantis

Zandfilter AR1350 Trap AR1115 Liner FPR558

Artnr. KITPROV918
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Zwembad stalenwand

Zwembad Moonlight rond 240KITPR2460
De Serie Moonlight van Starpool wordt geleverd met een prachtig gedecoreerde liner 50/100 met 
tegelmotief en haakprofiel, kindveilige trap (AR1160), zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR 1350, 
zand, skimmer, grondvilt, winterkleed, bodemstofzuigerset AR2064 en dubbele afwerkkappen boven 
en onder. De wanden zijn uitgevoerd in de kleur turquoise. Twee jaar garantie op fabricagefouten.  
Inhoud 4.750 liter. Afmeting: 240 x 120 cm.
Zwembad Atlantis ovaal 1000KITPROV1028
De serie Atlantis van Gre Pool heeft een diepte van 132 cm. Het ideale zwembad als u het boven de 
grond of in de grond wilt plaatsen. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap 
2 x 4 treden met platform,  zandfilter installatie 7,5 m3/h type AR1400, zand, skimmer en grondfolie 
afwerkkappen boven en onder. Inhoud  56.111 liter. 8 schorren. 2 jaar garantie op fabricagefouten. 
Afmeting: 1000 x 550 x 132 cm.
Zwembad Atlantis ovaal 915KITPROV918
De serie Atlantis van Gre Pool heeft een diepte van 132 cm . Het ideale zwembad als u het boven 
de grond of in de grond wilt plaatsen. Wordt geheel compleet geleverd met  trap 2 x 4 treden met 
plaform, zandfilter installatie 7,5 m3/h type AR1400, zand, skimmer, blauwe liner 40/100 met 
haakprofiel, grondfolie en afwerkkappen boven en onder. Inhoud 43.595 liter. 8 schorren. Twee jaar 
garantie op fabricagefouten. Afmeting: 915 x 470 x 132 cm.
Zwembad Atlantis ovaal 810KITPROV818
De serie Atlantis van Gre Pool heeft een diepte van 132 cm. Het ideale zwembad als u het boven de 
grond of in de grond wilt plaatsen. Wordt geheel compleet geleverd met  trap 2 x 4 treden met 
platform, zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR1350, zand, skimmer, blauwe liner 40/100 met 
haakprofiel, grondfolie en afwerkkappen boven en onder. Inhoud 34.474 liter. 6 schorren. Twee jaar 
garantie op fabricagefouten. Afmeting: 810 x 470 x 132 cm.
Zwembad Atlantis ovaal 730KITPROV738
De serie Atlantis van Gre Pool heeft een diepte van 132 cm. Het ideale zwembad als u het boven de 
grond of in de grond wilt plaatsen. Wordt geheel compleet geleverd met trap 2 x 4 treden met 
platform, zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR1350, zand, skimmer, blauwe liner 40/100 met 
haakprofiel, grondfolie en afwerkkappen boven en onder. Inhoud  28.217 liter. Twee jaar garantie op 
fabricage fouten. 6 schorren. Afmeting: 730 x 375 x 132 cm.
Zwembad Atlantis ovaal 610KITPROV618
De serie Atlantis van Gre pool heeft een diepte van 132 cm. Het ideale zwembad als u het boven de 
grond of in de grond wilt plaatsen. Wordt geheel compleet geleverd met  trap 2 x 4 treden met 
platform. zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR1350, zand, skimmer, blauwe liner 40/100 met 
haakprofiel, grondfolie en afwerkkappen boven en onder. Inhoud  23.281 liter. 4 schorren. Twee jaar 
garantie op fabricage fouten. Afmeting: 610 x 375 x 132 cm.
Zwembad Atlantis rond 550KITPR558
De serie Atlantis van Gre pool heeft een diepte van 132 cm. Het ideale zwembad als u het boven de 
grond of in de grond wilt plaatsen. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap 
2 x 4 treden met platform, zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR1350, zand, skimmer, grondfolie en 
afwerkkappen boven en onder. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat. Inhoud 27.798 liter. Twee 
jaar garantie op fabricage fouten. Afmeting: 550 x 132 cm.
Zwembad Atlantis rond 460KITPR458
De serie Atlantis van Gre pool heeft een diepte van 132 cm. Het ideale zwembad als u het boven de 
grond of in de grond wilt plaatsen. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap 
2 x 4 treden met platform, zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR1350, zand, skimmer, grondfolie  en 
afwerkkappen boven en onder. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat. Inhoud 19.444 liter. Twee 
jaar garantie op fabricage fouten. Afmeting: 460 x 132 cm.
Zwembad Varadero ovaal 915KITPROV9170
De serie Varadero van Gre pool, het ideale zwembad als u het boven de grond of in de grond wilt 
plaatsen. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap 2 x 4 treden met 
platform, zandfilter installatie 5,5 m3/h type AR1350, grondfolie en afwerkkappen boven. De stalen 
delen zijn verzinkt en gecoat. Inhoud 39.123 liter. 8 schorren. Twee jaar garantie op fabricage 
fouten. Afmeting: 910 x 375 x 120 cm.
Zwembad Varadero ovaal 810KITPROV8170
De serie Varadero van Gre pool, het ideale zwembad als u het boven de grond of in de grond wilt 
plaatsen. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap 2 x 4 treden, zandfilter 
installatie 5,5 m3/h type AR1350, grondfolie en afwerkkappen boven. De stalen delen zijn verzinkt en 
gecoat, 6 schorren. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 33.631 liter. Afmeting: 810 x 470 
x 120 cm.
Zwembad Varadero achtvorm 710KITPROV7070
De serie Varadero achtvorm van Gre pool, het ideale zwembad als u het boven de grond of in de 
grond wilt plaatsen. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap 2 x 4 treden, 
zandfilterinstallatie 3,5 m3/h type AR1300  en grondfolie. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat. 
Inhoud 27.872 liter. Zwembad zonder schorren. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Afmeting: 
710 x 475 x 120 cm.

• Zandfilter 5,5 of 7,5 m3/h
• Haak liner 40/100
• Trap 2 x 4 treden met platform
• Grondzeil
• Staanders 12 cm
• Liggers 15 cm
• Afwerkkappen boven en onder
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Fidji

• Zandfilter 3,8 m3/h
• Trap 2 x 4 treden
• Overlap liner 30/100 rond
• Overlap liner 40/100 ovaal
• Staanders 12 cm breed
• Liggers 15 cm breed
• 3 maten model rond
• 2 maten model ovaal

* 2 jaar garantie op fabricage fouten

Artnr. Kit610eCo

Artnr. KIT350ECO

Trap AR1100 Zandfilter AR700 Liner FPROV500
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Zwembad Varadero achtvorm 640KITPROV6270
De serie Varadero achtvorm van Gre pool, het ideale zwembad als u het boven de grond of in de 
grond wilt plaatsen. Wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap 2 x 4 treden, 
zandfilter installatie 3,5 m3/h en grondfolie. Inhoud 20.652 liter. Zwembad zonder schorren. Twee 
jaar garantie op fabricage fouten. Afmeting: 640 x 390 x 120 cm.

Zwembad Varadero achtvorm 500KITPROV4870
De serie Varadero achtvorm van Gre pool kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. 
Het zwembad wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap 2 x 4 treden, 
zandfilter installatie 3,5 m3/h type AR1300 en grondfolie. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat. 
Zwembad zonder schorren. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 13.696 liter. Afmeting 
500 x 340 x 120 cm.
Zwembad Varadero rond 300KITPR3070
De serie Varadero van Gre pool kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. Het 
zwembad wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap 2 x 4 treden, zandfilter 
installatie 3,5 m3/h type AR1300, en grondfolie. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat. Inhoud 
7.418 liter.Twee jaar garantie op fabricage fouten. Afmeting: 300 x 120 cm.

Zwembad Varadero rond 240KITPR2470
De serie Varadero van Gre pool kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. Het 
zwembad wordt geleverd met een blauwe liner 40/100 met haakprofiel, trap 2 x 4 treden, zandfilter 
installatie 3,5 m3/h type AR1300 en grondfolie. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat.Twee jaar 
garantie op fabricage fouten Inhoud 4.750 liter. Afmeting: 240 x 120 cm.

Zwembad Fidji ovaal 710KIT730ECO
De serie Fidji van San Marina pool ® kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. De 
stalen delen zijn verzinkt en gecoat, hierdoor is een lange levensduur verzekerd. Wordt geheel 
compleet geleverd met een blauwe liner 40/100 type overlap, trap 2 x 4 treden, zandfilter installatie 
3.5m3/h type AR700, zand en skimmer. Twee jaar garantie op fabricage fouten. 6 schorren. Inhoud 
25.323 liter. Afmeting: 710 x 375 x 120 cm.
Zwembad Fidji ovaal 610KIT610ECO
De serie Fidji van San Marina pool ® kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. De 
stalen delen zijn verzinkt en gecoat, hierdoor is een lange levensduur verzekerd. Wordt geheel 
compleet geleverd met liner 40/100 overlap, trap 2 x 4 treden, zandfilter installatie 3.5m3/h type 
AR700, zand en skimmer. 4 schorren. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 20.893 liter. 
Afmeting: 610 x 375 x 120 cm.
Zwembad Fidji ovaal 500KIT500ECO
De serie Fidji van San Marina pool ® kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. De 
stalen delen zijn verzinkt en gecoat, hierdoor is een lange levensduur verzekerd. Wordt geheel 
compleet geleverd met liner 30/100 overlapliner, trap 2 x 4 treden, zandfilter installatie 3.5m3/h type 
AR700, zand en skimmer. 4 schorren. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 14.550 liter  
Afmeting: 500 x 300 x 120 cm.
Zwembad Fidji rond 550KIT550ECO

Zwembad Fidji rond 460KIT460ECO

Zwembad Fidji rond 350KIT350ECO

Zwembad Bora Bora ovaal 610KITPROV613
De serie Bora Bora van Gre pool. Speciaal bedoeld voor montage bovengronds. Het zwembad wordt 
geleverd met een blauwe liner 30/100 overlap, trap 2 x 4 treden, cartouche installatie 3,8 m3/h type 
AR125 en afwerkkappen boven. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat, hierdoor is een lange 
levensduur verzekerd. 6 schorren. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 20.893 liter. 
Afmeting: 610 x 375 x 120 cm.

De serie Fidji van San Marina pool ® kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. De 
stalen delen zijn verzinkt en gecoat, hierdoor is een lange levensduur verzekerd. Wordt geheel compleet 
geleverd met liner 30/100 overlap, trap 2 x 4 treden, zandfilter installatie 3.5m3/h type AR700, zand en 
skimmer. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 24.944 liter. Afmeting: 550 x 120 cm. 

De serie Fidji van San Marina pool ® kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. 
De stalen delen zijn verzinkt en gecoat, hierdoor is een lange levensduur verzekerd. Wordt 
geheel compleet geleverd met liner 30/100 overlap, trap 2 x 4 treden, zandfilter installatie 3.5m3/h 
type AR700, zand en skimmer. Inhoud 17.450 liter. Twee jaar garantie op fabricage fouten. 
Afmeting: 460 x 120 cm.   

De serie Fidji van San Marina pool ® kan zowel ingebouwd als bovengronds worden geplaatst. 
De stalen delen zijn verzinkt en gecoat, hierdoor is een lange levensduur verzekerd. Wordt 
geheel compleet geleverd met liner 30/100 overlap type AR700, trap 2 x 4 treden, zandfilter 
installatie 3.5m3/h, zand en skimmer. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 10.102 liter. 
Afmeting: 350 x 120 cm.   

• Zandfilter 3,8 m3/h
• Trap 2 x 4 treden
• Overlap liner 30/100 rond
• Overlap liner 40/100 ovaal
• Staanders 12 cm breed
• Liggers 15 cm breed
• 3 maten model rond
• 2 maten model ovaal
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Bora Bora

• Cartridge filter 3,8m³ /h
• Trap 2 x 4 treden
• Overlap liner 30/100
• Staanders 12 cm breed
• Liggers 15 cm breed
• 2 maten model rond
• 2 maten model ovaal

* 2 jaar garantie op fabricage fouten

Artnr. KitProV613

Artnr. KITPR453

Cartouche installatie AR125 Trap AR1100 Liner FPROV610
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Zwembad Bora Bora ovaal 500KITPROV503
De serie Bora Bora van Gre Pool. Speciaal bedoeld voor montage bovengronds. Het zwembad 
wordt geleverd met een blauwe liner 30/100 overlap, trap 2 x 4 treden, cartouche installatie 3,8 m3/h 
type AR125 en afwerkkappen boven. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat, hierdoor is een lange 
levensduur verzekerd. 4 schorren. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 14.550 liter. 
Afmeting: 500 x 300 x 120 cm.
Zwembad Bora Bora rond 460KITPR453
De serie Bora Bora van Gre pool. Speciaal bedoeld voor montage bovengronds. Het zwembad wordt 
geleverd met een blauwe liner 30/100 overlap, trap 2 x 4 treden, cartouche installatie 3,8 m3/h type 
AR 125 en afwerkkappen boven. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat. Twee jaar garantie op 
fabricage fouten. Inhoud 17.450 liter. Afmeting 460 x 120 cm.

Zwembad Bora Bora rond 350KITPR353
De serie Bora Bora van Gre pool. Speciaal bedoeld voor montage bovengronds. Wordt geleverd met 
een blauwe liner 30/100 overlap, trap 2 x 4 treden, cartouche installatie 3,8 m3/h AR125 en 
afwerkkappen boven. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat. Twee jaar garantie op fabricage 
fouten. Inhoud 10.102 liter. Afmeting 350 x 120 cm.

Zwembad splasure
Zwembad Sunshine rond 450KITWPR45W
De serie Sunshine van San Marina Pools ® heeft een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. De 
Sunshine serie is een zwembad voor wie optimaal zwemplezier wil voor een scherpe prijs. Het 
ideale zwembad als u het boven de grond wilt plaatsen. Het zwembad wordt geleverd met houtdecor 
print aan de buitenzijde, blauwe liner 20/100 overlap, catrouchefilter 2m3/h type AR121en trap. Twee 
jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 12.710 liter. Afmeting 450 x 90 cm.
Zwembad Sunshine rond 350KITWPR35W
De serie Sunshine van San Marina Pools ® heeft een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. De 
Sunshine serie is een zwembad voor wie optimaal zwemplezier wil voor een scherpe prijs. Het 
ideale zwembad als u het boven de grond wilt plaatsen. Het zwembad wordt geleverd met houtdecor 
print aan de buitenzijde, blauwe liner 20/100 overlap, catridgefilter 2m3/h type AR121en trap. Twee 
jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 7.690 liter. Afmeting 350 x 90 cm
Zwembad Carib rond 450KITWPR450
De serie Cabrib van San Marina Pools ® heeft een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Het is een 
zwembad voor wie optimaal zwemplezier wil voor een scherpe prijs. Het ideale zwembad als u het 
boven de grond wilt plaatsen. Het zwembad wordt geleverd met een blauwe liner 20/100 overlap, 
trap 2 x 3 treden. Cartouche filter 2m3/h type AR121. Twee jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 
12.710 liter. Afmeting 450 x 90 cm.
Zwembad Carib rond 350KITWPR350
De Carib van San Marina Pools ® heeft een uitstekende prijs kwaliteit-verhouding. Het is een 
zwembad voor wie optimaal zwemplezier wil voor een scherpe prijs. Het ideale zwembad als u het 
boven de grond wilt plaatsen. Het zwembad wordt geleverd met een blauwe liner 20/100 overlap, 
trap 2 x 3 treden. Cartouchefilter 2m3/h type AR121. Twee jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 
7.690 liter. Afmeting 350 x 90 cm.
Zwembad Carib rond 300WPR300

Zwembad kinder
Zwembad Junior achthoekig 360KITY35
De serie Junoir van Gre Pool, type KITY35, is een stalen gecoat frame zwembad wat speciaal is 
bedoeld om snel en eenvoudig te worden opgebouwd. Het zwembad is uitgevoerd met een 
cartouche filter 2,0 m3/h type AR121, aftap plug en liner gewapend folie tweezijdig 60/100. Twee jaar 
garantie op fabricagefouten. Inhoud 6.325 liter. Afmeting: 360 x 360 x 75 cm.

Zwembad Junior achthoekig 300SETY31
De serie Junior van Gre pool, type SETY31 is een stalen gecoat frame kinderzwembad wat speciaal 
is bedoeld om snel en eenvoudig op te kunnen bouwen. Wordt als complete set geleverd incl. 
bodemstofzuiger (Y10) en cover. Met aftap plug. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 
2.850 liter. Afmeting: 300 x 300 x 50 cm.

De serie Carib van San Marina Pools ® heeft een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Het ideale 
zwembad als u het boven de grond wilt plaatsen. Het zwembad wordt geleverd met een blauwe liner 
20/100 overlap. De stalen delen zijn verzinkt, hierdoor is een lange levensduur verzekerd. Boven-
rand is van blauw kunststof. Wordt zonder pomp geleverd. Twee jaar garantie op fabricagefouten. 
Inhoud 3.958 liter. Afmeting: 300 x 62 cm.  

• Cartridge filter 3,8m³ /h
• Trap 2 x 4 treden
• Overlap liner 30/100
• Staanders 12 cm breed
• Liggers 15 cm breed
• 2 maten model rond
• 2 maten model ovaal
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Carib

• Cartridge installatie 2,0 m3/h, 12 volt
• (behalve bij de WPR300 )
• Overlap liner 20/100
• Trap
• Kunststof bovenrand
• 3 verschillende maten
• Model rond
• Hoogte 62 of 90 cm

* 2 jaar garantie op fabricage fouten

Artnr. KitWPr450

Artnr. WPR300

Intern Catridge filter AR121E Trap AR109
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prijzen inclusief BTW

incl. BTWZwembaden
Zwembad kinder

Zwembad Junior zeshoekig 230   79,95SETY290
De serie Junoir van Gre Pool  type SETY290, is een stalen gecoat frame kinderzwembad wat 
speciaal is bedoeld om snel en eenvoudig te worden opgebouwd. Wordt als complete set geleverd 
incl. bodemstofzuiger (Y10) en cover. Met aftap plug. Twee jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 
1.550 liter. Afmeting: 230 x 230 x 50 cm.

Zwembad Junior zeshoekig 215E   99,95SETWET232
De serie Junior van Gre Pool, type SETWET232,  is een stalen gecoat frame kinderzwembad wat 
speciaal bedoeld is om snel en eenvoudig te worden opgebouwd.  Wordt als complete set geleverd 
incl. bodemstofzuiger Y10, cover en zonnescherm. Twee jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 
1.200 liter. Afmeting: 215 x 215 x 45 cm.

Zwembad Junior zeshoekig 160E   59,95SETY28
De serie Junior van Gre Pool, type SET Y28, is een stalen gecoat frame kinderzwembad wat 
speciaal bedoeld is om snel en eenvoudig te worden opgebouwd.  Wordt als complete set geleverd 
incl. bodemstofzuiger (Y10) en cover. Met aftap plug. Twee jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 
600 liter. Afmeting: 160 x 160 x 40 cm.

Zwembad Junior zeshoekig  160   69,00Y28
De serie Junior van Gre Pool, type Y28 is een zeshoekig kinderzwembad met een stalen gecoat 
frame dat speciaal is bedoeld om snel en eenvoudig te worden opgebouwd. Kan direct op het gras 
worden gemonteerd. Met aftap plug. Twee jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 600 liter. 
Afmeting: 160 x 160 x 40 cm.

Zwembad Junior vierkant 125   49,00Y25
De serie Junior van Gre Pool, type Y25 is een vierkant kinderzwembad en heeft een stalen gecoat 
frame dat speciaal is bedoeld om snel en eenvoudig te worden opgebouwd. Kan direct op het gras 
worden gemonteerd. Met aftap plug. Twee jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 500 liter. 
Afmeting: 125 x 125 x 35 cm.

Zwembaden Frame pools
Ultra Frame pool rechthoekig 732   1.349,0054478GS
Rechthoekige Ultra Frame Pool van Intex heeft een diepte van 132 cm.  U kunt al na 60 minuten 
gebruik maken van het zwembad. Dit zwembad is voorzien van een metalen frame. Wordt geleverd 
met filterpomp 5,7m³/h  (56636GS), ladder, grondkleed, afdekkleed, luxe schoonmaakset, hangende 
skimmer, volleybalset en DVD.  Garantie op fabricage fouten 1 jaar.  Inhoud 31.805 liter. Afmeting 
732 x 366 x 132 cm.
Ultra Frame pool rechthoekig  549   979,0054482GS
Rechthoekige Ultra Frame Pool van Intex heeft een diepte van 132 cm.  U kunt al na 60 minuten 
gebruik maken van het zwembad. Dit zwembad is voorzien van een metalen frame. Wordt geleverd 
met filterpomp 5,7m³/h (56636GS), ladder, grondkleed, afdekkleed, luxe schoonmaakset, hangende 
skimmer, volleybalset en DVD.  Garantie op fabricage fouten 1 jaar.  Inhoud 17.203 liter. Afmeting 
549 x 274 x 132 cm.
Steel Pro™ Frame Pool rechthoekig 414   279,0056195GS
Steel Pro™ Frame Pool van Bestway heeft een diepte van 100 cm. Ze zijn gemakkelijk te monteren 
en ook weer te demonteren. De zwembaden zijn voorzien van een metalen frame, gegalvaniseerd 
en gecoat, en hebben een mooie liner. Zowel volwassenen als kinderen hebben in Bestway ® pools 
veel zwemplezier. Wordt geleverd met filterpomp 1,3 m³/h type 58145GS, reparatieset en DVD. 1 
jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 8.048 liter. Afmeting 414 x 216 x 100 cm.
Ultra Frame pool rond 488   669,0054452GS
Rechthoekige Ultra Frame Pool van Intex heeft een diepte van 122 cm.  U kunt al na 45 minuten 
gebruik maken van het zwembad. Dit zwembad is voorzien van een metalen frame. Wordt geleverd 
met filterpomp 5,7m³/h (56636GS), ladder, grondkleed, afdekkleed, schoonmaakset, hangende 
skimmer en DVD.  Garantie op fabricage fouten 1 jaar. Inhoud 19.156 liter. Afmeting 488 x 122 cm.

Metal Frame pool rond 457 x 122   389,0056946GS
Metal Frame Pool van Intex heeft een diepte van 122 cm. Het zwembad is gemakkelijk te monteren 
en te demonteren. U kunt al na 45 minuten gebruik maken van het zwembad. Deze zwembaden zijn 
voorzien van een metalen frame en worden geleverd met DVD, filterpomp 3,4m³/h type 56638GS,  
ladder, grondkleed, afdekkleed, schoonmaakset en hangende skimmer.1 jaar garantie op 
fabricagefouten. Inhoud 16.805 liter. Afmeting 457 x 122 cm

• Cartridge installatie 2,0 m3/h, 12 volt
• (behalve bij de WPR300 )
• Overlap liner 20/100
• Trap
• Kunststof bovenrand
• 3 verschillende maten
• Model rond
• Hoogte 62 of 90 cm
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Junior

• Gecoat stalen frame
• Aftapplug
• Cover *
• Bodemstofzuiger *
• Zonnescherm (SETWET232)
• Eenvoudige montage
• Liner

* Alleen bij type SETY28, SETY290, SETY31 

* 2 jaar garantie op fabricage fouten Achthoekig SETY29Zeshoekig Y28Vierkant Y25

Aftapdop V616 Pinnen stalen frame V616 Bodemstofzuiger Y10



ZW
em

bAden

29

prijzen inclusief BTW

incl. BTWZwembaden
Zwembaden Frame pools

Metal Frame pool rond 457 x 107   359,0056949GS
Metal Frame Pool van Intex heeft een diepte van 107 cm. Het zwembad is gemakkelijk te monteren 
en te demonteren. U kunt al na 45 minuten gebruik maken van het zwembad. Deze zwembaden zijn 
voorzien van een metalen frame en worden geleverd met DVD, filterpomp 3,4m³/h type 56638GS,  
ladder, grondkleed, afdekkleed, schoonmaakset en hangende skimmer.1 jaar garantie op 
fabricagefouten. Inhoud 14.614 liter. Afmeting 457 x 107 cm
Metal Frame pool rond 457 x 91   329,0056942GS
Metal Frame Pool van Intex heeft een diepte van 91 cm. Het zwembad is gemakkelijk te monteren 
en te demonteren. U kunt al na 45 minuten gebruik maken van het zwembad. Deze zwembaden zijn 
voorzien van een metalen frame en worden geleverd met DVD, filterpomp 3,4m³/h type 56638GS,  
ladder, grondkleed, afdekkleed, schoonmaakset en hangende skimmer.1 jaar garantie op 
fabricagefouten. Inhoud 12.422 liter. Afmeting 457 x 91 cm
Steel Pro™ Frame Pool rond 356   229,0056198GS
Steel Pro™ Frame Pool van Bestway heeft een diepte van 100 cm. Ze zijn gemakkelijk te monteren 
en ook weer te demonteren. De zwembaden zijn voorzien van een metalen frame, gegalvaniseerd 
en gecoat, en hebben een mooie liner. Zowel volwassenen als kinderen hebben in Bestway ® pools 
veel zwemplezier. Wordt geleverd met filterpomp 1,3m³/h type 58145GS, reparatieset en DVD. 1 
jaar garantie op fabricage fouten. Inhoud 6.320 liter. Afmeting 356 x  102 cm.
Metal Frame pool rond 366   149,0056996GS
Metal Frame Pool van Intex heeft een diepte van 76 cm. Het zwembad is gemakkelijk te monteren 
en te demonteren. U kunt al na 30 minuten gebruik maken van het zwembad. Deze zwembaden zijn 
voorzien van een metalen frame en worden geleverd met DVD, filterpomp 2m³/h type 58604GS. 1 
jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 6.503 liter. Afmeting 366 x 76 cm

Metal Frame pool rond 305   129,0056999GS
Metal Frame Pool van Intex heeft een diepte van 76 cm. Het zwembad is gemakkelijk te monteren 
en te demonteren. U kunt al na 30 minuten gebruik maken van het zwembad. Deze zwembaden zijn 
voorzien van een metalen frame en worden geleverd met DVD, filterpomp 2m³/h type 58604GS. 1 
jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 4.485 liter. Afmeting 305 x 76 cm

Metal Frame pool rechthoekig 300   130,0058981
Metal Frame Pool van Intex heeft een diepte van 75 cm. Het zwembad is gemakkelijk te monteren 
en te demonteren. U kunt al na 30 minuten gebruik maken van het zwembad. Deze zwembaden zijn 
voorzien van een metalen frame. In de liner is een aansluiting aanwezig voor een filterpomp, 
geadviseerde filterpomp 2m³/h type 58604GS. 1 jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 3.834 liter. 
Afmeting 300 x 200 x 75 cm
Metal Frame pool rechthoekig 260   105,0058980
Metal Frame Pool van Intex heeft een diepte van 65 cm. Het zwembad is gemakkelijk te monteren 
en te demonteren. U kunt al na 30 minuten gebruik maken van het zwembad. Deze zwembaden zijn 
voorzien van een metalen frame. In de liner is een aansluiting aanwezig voor een filterpomp, 
geadviseerde filterpomp 2m³/h type 58604GS. 1 jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 2.282 liter. 
Afmeting 260 x 160 x 65 cm
Metal Frame pool rechthoekig 220   95,0058983
Metal Frame Pool van Intex heeft een diepte van 60 cm. Het zwembad is gemakkelijk te monteren 
en te demonteren. U kunt al na 30 minuten gebruik maken van het zwembad. Deze zwembaden zijn 
voorzien van een metalen frame. In de liner is een aansluiting aanwezig voor een filterpomp, 
geadviseerde filterpomp 2m³/h type 58604GS. 1 jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 1.662 liter. 
Afmeting 220 x 150 x 60 cm

Zwembaden Easyset pools
Zwembad Holiday rond 450   895,00KITHP451
De serie Holiday van Gre Pool mag gerust een topproduct worden genoemd. De liner 76/100 is 
gemaakt van PVC met wapening. Deze serie wordt geleverd met een zandfilter installatie, welke 
borg staat voor een prima waterkwaliteit. Het zwembad wordt als complete set geleverd, met 
zandfilterinstallatie 3,5m³/h type AR1300, zand, skimmer, trap 2 x 4 treden met platform en 
luchtpomp.Twee jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 13.970 liter. Afmeting: 450 x 125 cm.
Easy Set pool 549   459,0056417GS
Easy set Pool van Intex heeft een diepte van 107 cm. Het zwembad is zeer eenvoudig op te zetten 
zonder dat gereedschap nodig is. Na 30 minuten kunt u gebruik maken van het zwembad. Het 
zwembad wordt geleverd met filterpomp 5,7m³/h type 56636GS, ladder, grondkleed, afdekkleed, 
schoonmaakset en DVD. 1 jaar garantie op fabricagefouten. Inhoud 19.247 liter. Afmeting 547 x 107 
cm

• Gecoat stalen frame
• Aftapplug
• Cover *
• Bodemstofzuiger *
• Zonnescherm (SETWET232)
• Eenvoudige montage
• Liner

* Alleen bij type SETY28, SETY290, SETY31 



30

Inflate Your Fun™

Steel pro frame pool

• Model rond of rechthoek
• Steel Pro Frame
• Filterpomp 12 volt (58145GS)
• DVD
• Zandkleur

* 2 jaar garantie op fabricage fouten

Artnr. 56915Gs

Cartridge reiniger Artnr. 58219 Cartridge Type 2 Artnr. 58094 Filterpomp Artnr. 58145GS
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incl. BTWZwembaden
Zwembaden Easyset pools

Easy Set pool 457   169,0056412GS
Easy set Pool van Intex heeft een diepte van 91 cm. Het zwembad is zeer eenvoudig op te zetten 
zonder dat gereedschap nodig is. Na 15 minuten kunt u gebruik maken van het zwembad. Het 
zwembad wordt geleverd met filterpomp 3,4m³/h type 56638GS en DVD. 1 jaar garantie op 
fabricagefouten. Inhoud 10.681 liter. Afmeting 457 x 91 cm

Easy Set pool 366 x 91   119,0056932GS
Easy set pool van Intex heeft een diepte van 91 cm. Het zwembad is zeer eenvoudig op te zetten 
zonder dat gereedschap nodig is. Na 10 minuten kunt u gebruik maken van het zwembad. Het 
zwembad wordt geleverd met filterpomp 2,2m³/h type 58604GS en DVD. 1 jaar garantie op 
fabricagefouten. Inhoud 6.734 liter. Afmeting 366 x 91 cm

Easy Set pool 366 x 76   89,9556422GS
Easy set pool van Intex heeft een diepte van 76 cm. Het zwembad is zeer eenvoudig op te zetten 
zonder dat gereedschap nodig is. Na 10 minuten kunt u gebruik maken van het zwembad. Het 
zwembad wordt geleverd met filterpomp 2,2m³/h type 58604GS en DVD. 1 jaar garantie op 
fabricagefouten. Inhoud 5.621 liter. Afmeting 366 x 76 cm

Easy Set pool 305   69,9556922GS
Easy set pool van Intex heeft een diepte van 76 cm. Het zwembad is zeer eenvoudig op te zetten 
zonder dat gereedschap nodig is. Na 10 minuten kunt u gebruik maken van het zwembad. Het 
zwembad wordt geleverd met filterpomp 2,2m³/h type 58604GS en DVD. 1 jaar garantie op 
fabricagefouten. Inhoud 3.853 liter. Afmeting 305 x 76 cm

Fast Set pool 305   69,9557194
Fast set pool van Bestway heeft een diepte van 76 cm. Het zwembad wordt geleverd met DVD, 
filterpomp 1,2m³/h type 58146GS en een reparatieset. Bestway  pools hebben vele grote voordelen 
Het bad is op eenvoudige wijze op te zetten zonder dat er gereedschappen voor nodig zijn. Na het 
opzetten kunt u al na 10 minuten gebruik maken van het zwembad. 1 jaar garantie op 
fabricagefouten. Inhoud 3.853 liter. Afmeting 305 x 76 cm
Fast pool  305 (zonder pomp)   39,9557009A
Het zwembad wordt geleverd met DVD en  reparatieset. Het zwembad heeft een doorzichtige 
opblaasbare bovenrand. Ook zijn deze zwembaden erg geschikt voor kleinere tuinen. Zowel 
volwassenen als kinderen hebben in een Bestway ® pools veel zwemplezier. 1 Jaar garantie op 
fabricagefouten. Inhoud 3.853 liter. Afmeting 305 x 76 cm

Easy Set pool 244   59,9556972GS
Easy set pool van Intex heeft een diepte van 76 cm. Het zwembad is zeer eenvoudig op te zetten 
zonder dat gereedschap nodig is. Na 10 minuten kunt u gebruik maken van het zwembad. Het 
zwembad wordt geleverd met filterpomp 2,2m³/h type 58604GS en DVD. 1 jaar garantie op 
fabricagefouten. Inhoud 2.419 liter. Afmeting 244 x 76 cm

Buiten douche
Solar douche aluminium, 32 liter   539,00AR1130
Deze solar douche heeft een mooi design met een luxe uitstraling. Door een koppeling van uw 
tuinslang aan de solar douche kan de douche in gebruik worden genomen. Deze is voorzien van 
koud en warm water. Solar douche 32 liter is gemaakt van aluminium. Het is een staand model, 
inclusief 2 verstuivers, tapkraan en koud en warm waterkraan. 2 jaar garantie op fabricagefouten. 
Afmeting 210 cm hoog.
Solar douche 20 liter   469,00AR1040
Gre geeft uw zwembadplezier een stukje extra luxe. Door de douche bij uw zwembad te plaatsen 
kunt uw na of voor het zwemmen een heerlijke douche nemen.Tevens koud en warm water. 
Eenvoudig aan te sluiten. Staand model, inclusief 2 kranen. Soepel reservoir zwart PVC van 20 liter 
2 Kranen (warm water en koud water).Bevestiging op de vloer met 6 schroeven. 2 jaar garantie op 
fabricagefouten. Afmeting 158 x 33 x 26 cm
Solar douche 35 liter   299,00AR1035
Deze solar douche heeft een mooi design met een luxe uitstraling. Door een koppeling van uw 
tuinslang aan de solar douche kan de douche in gebruik worden genomen. Deze is voorzien van 
koud en warm water. De solardouche is gemaakt van zwart kunststof. 2 jaar garantie op 
fabricagefouten. Tankinhoud 35 liter. Afmeting  210 x 14 cm.

• Model rond of rechthoek
• Steel Pro Frame
• Filterpomp 12 volt (58145GS)
• DVD
• Zandkleur
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Metal frame pool

• Metal Frame Pool
• Diverse maten
• Pomp 12 Volt

Artnr. 58411

Zandfilter Artnr. 56672 Led licht Artnr. 56688

Artnr. 56996Gs
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incl. BTWZwembaden
Buiten douche

Solar douche 30 liter   249,00AR1030
Deze solar douche heeft een mooi design met een luxe uitstraling. Door een koppeling van uw 
tuinslang aan de solar douche kan de douche in gebruik worden genomen. Deze is voorzien van 
koud en warm water. De solar douche is gemaakt van zwart kunststof. 2 jaar garantie op 
fabricagefouten. Tankinhoud 30 liter. Afmeting 210 x 18 cm.

Solar douche gebogen 20 liter   229,00AR10250
Deze gebogen solar douche heeft een mooi design met een luxe uitstraling. Door een koppeling van 
uw tuinslang aan de solar douche kan de douche in gebruik worden genomen. De solardouche is 
gemaakt van zwart kunsstof. 2 jaar garantie op fabricage fouten. Tank inhoud 20 liter. Afmeting 210 
x 15 cm

Zwembad douche   42,95AR104
Gre geeft uw zwembadplezier een stukje extra luxe. Door de douche bij uw zwembad te plaatsen 
kunt uw na of voor het zwemmen een heerlijke douche nemen. Door middel van een tuinslang op 
eenvoudige wijze aan te sluiten. Staat op standaard. De buitendouche is gemaakt van aluminium. 2 
jaar garantie op fabricage fouten. Afmeting 160 cm

Pompen zandfilters en jetstreams
Jet Stream Kit   1.895,00AR850
Jet Stream Kit van Espa kan boven het waterniveau worden geinstaleerd. Zelfaanzuigend tot 4 m 
hoogte. Waterverplaatsing > 40m³. Ook geschikt voor zoutwater. Ingebouwde terugslagklep. 
Bespaart de kosten van een ondergronds technische ruimte. Wordt als complete set geleverd: Espa 
Nadorself 300m, inbouwkit voor linerbaden, slang, koppelstukken 75 mm, elektrische kast. 2 jaar 
garantie op fabricagefouten.
Filterinstallatie voor in de grond 12 m³/h met schakelkast   2.195,00AR1600
Starpool zandfilter installatie 1 cv. Complete set, zandfilter, pomp en 6 weg wisselklep. Voor privé 
zwembaden, welke buiten staan wordt het advies gegeven een turn-over van 4 à 5 te nemen. 
Capaciteit 12,0 m³/hr. Schakelkast, zekering en grondplaat. Polyester grondkist met deksel en 
kranen 50 mm lijmverbinding. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Excl zand (korrel 0.4-0.8 mm). 
Geschikt voor in de grond.
Zandfilter 12m³/h   1.119,00AR1500
Gre zandfilter installatie AR1500. Complete set, zandfilter, pomp en 6 weg wisselklep. Aansluiting 
38mm. Voor privé zwembaden, welke buiten staan wordt het advies gegeven een turn-over van 4 à 
5 te nemen. Capaciteit 12 m³/h. Inhoud zandfilter 135 kg, korrel 0,4 - 0,8 mm, doorsnee tank 480 
cm, pomp 820 watt / 230 volt en grondplaat. Twee jaar garantie op fabricagefouten.

Zandfilter 11,5m³/h   739,00AR725
Zandfilter San Marina AR725 complete set, prefilter, pomp 1190 watt / 230 volt en 6 weg wisselklep. 
Aansluiting 38 mm. Voor het zandfilter wordt geadviseerd kwarts-kristalzand te gebruiken met een 
korrel grootte van 0,4 tot 0,8 mm. Capaciteit 11,5 m³/h, inhoud zandfilter 100 kg. Wordt geleverd 
inclusief grondplaat. Twee jaar garantie op fabricage fouten.

Zandfilter 9,5m³/h   669,00AR720
Zandfilter San Marina AR720 complete set, prefilter, pomp 820 Watt / 230 Volt en 6 weg wisselklep. 
Aansluiting 38 mm. Voor het zandfilter wordt geadviseerd kwarts-kristalzand te gebruiken met een 
korrelgrootte van 0,4 tot 0,8 mm. Capaciteit 9,5 m³/h, inhoud zandfilter 80 kg. Wordt geleverd 
inclusief grondplaat. Twee jaar garantie op fabricage fouten.

Zandfilter 7,5m³/h   539,00AR715
Zandfilter van San Marina  AR715 complete set, prefilter, pomp 790 Watt / 230 Volt en 6 weg 
wisselklep. Aansluiting 38 mm. Voor het zandfilter wordt geadviseerd kwarts-kristalzand te gebruiken 
met een korrelgrootte van 0,4 tot 0,8 mm. Capaciteit 7,5 m³/h, inhoud zandfilter 70 kg. Wordt 
geleverd inclusief grondplaat. Twee jaar garantie op fabricage fouten.

Zandfilter 6m³/h   399,00AR710
Zandfilter van San Marina  AR710 complete set, prefilter, pomp 630 Watt / 230 Volt en 6 weg 
wisselklep. Aansluiting 38 mm. Voor het zandfilter wordt geadviseerd kwarts-kristalzand te gebruiken 
met een korrelgrootte van 0,4 tot 0,8 mm. Capaciteit 6 m³/h, inhoud zandfilter 40 kg. Wordt geleverd 
inclusief grondplaat. Twee jaar garantie op fabricage fouten.

• Metal Frame Pool
• Diverse maten
• Pomp 12 Volt
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Accessoires

• Solar douche
• Warm en koud water
• Tank inhoud 20 liter
• PVC

CARTRIDGE FILTER
Artnr. Ar 86

DIGITALE TIJDKLOK
Artnr. Ar2091

ZWEMBADVERLICHTING
Artnr. Ar20660

THERMOMETER
Artnr. Ar105
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prijzen inclusief BTW

incl. BTWZwembaden
Pompen zandfilters en jetstreams

Zandfilter 5m3/hAR7051
Zandfilter van San Marina AR7051 complete set, prefilter, pomp 480 Watt / 230 Volt en 5 weg 
wisselklep. Aansluiting 38 mm. Voor het zandfilter wordt geadviseerd kwarts-kristalzand te gebruiken 
met een korrelgrootte van 0,4 tot 0,8 mm. Capaciteit 5 m3/h, inhoud zandfilter 40 kg. Wordt geleverd 
inclusief grondplaat. Twee jaar garantie op fabricage fouten.

Zandfilter 4m3/hAR700
Zandfilter van San Marina AR700 complete set, pomp 260 Watt / 230 Volt en 4 weg wisselklep. 
Aansluiting 38 mm. Voor het zandfilter wordt geadviseerd kwarts-kristalzand te gebruiken met een 
korrelgrootte van 0,4 tot 0,8 mm. Capaciteit 4m3/h, inhoud zandfilter 25 kg. Wordt geleverd inclusief 
grondplaat. Twee jaar garantie op fabricage fouten.

Zandfilter pomp Intex 8 m3/h56672
Dit zandfilter van Intex heeft een capaciteit van 8 m3/h en is geschikt voor zwembaden tot 
maximaal 40m3. Het zandfilter is voorzien van 6 weg klep systeem, voorfilter. Aansluiting 38 mm.  
De tank heeft een inhoud voor 50 kg zand. Twee jaar garantie op fabricage fouten.

Houten ombouw voor de zandfilter installatieARNP30
Houten ombouw voor het beschermen van uw zandfilterinstallatie. Installatie is goed bereikbaar door 
de bovenklep en de twee deuren aan de voorzijde. Behuizing wordt als bouwpakket geleverd, 
inclusief vlonder. Aan de achterzijde zijn de aanvoergaten aanwezig. Gemaakt van geïmpregneerd 
hout. Twee jaar garantie op fabricage fouten. Afmetingen binnen: 107 x 73 x 90 cm, afmetingen 
buiten: 117 x 85 x 99 cm.
Pomp Iris 750AR820
Pomp van Espa, 11,5 m3/h, type Iris 750 is geschikt voor kleine prive- zwembaden. Geluidsarme 
motor. Geen contact tussen motoras en water, mechanische dichting direct op de waaier. 
Onderhoudsvrije kogellagers. Zelfaanzuigend tot 4 m hoogte. Verhoogd rendement. Geschikt voor 
zoutwater. Verbruik 0,66 kW. Vervangingspomp van Gre o.a. AR1500 en AR725.

Pomp Niper2 450AR810
Pomp van Espa, 9,0 m3/h, type Niper2 450 is geschikt voor kleine prive- zwembaden. Geen contact 
tussen motoras en water, mechanische dichting direct op de waaier. Onderhoudsvrije kogellagers. 
Zelfaanzuigend tot 2 m hoogte. Aanzuiging zelfrichtend. Geschikt voor zoutwater. Verbruik 0,43 kW. 
Vervangingsprodukt van Gre AR1350, AR1400, AR720 en AR715.

Pomp Niper1 350AR800
Pomp van Espa, 5,5 m3/h, type Niper1 350 is geschikt voor kleine prive- zwembaden. Geen contact 
tussen motoras en water, mechanische dichting direct op de waaier. Onderhoudsvrije kogellagers. 
Zelfaanzuigend tot 2 m hoogte. Aanzuiging zelfrichtend. Geschikt voor zoutwater. Verbruik 0,27 kW. 
Vervangingsprodukt van Gre AR1300, AR710 en AR7051.

Filterzand 0,4 tot 0.8 mm 25 kgAR2001
Filterzand voor vervanging van het zand in alle zandfilters. Diameter van het zand 0,4 mm tot 0,8 
mm. Wordt geleverd in zakken van 25 kg. Gre adviseert een vulling van 75% van het filtervat. 
Raadpleeg de instructie van de zandfilters voor de benodigde hoeveelheid.

Slangenset voor zandfilters, diameter 38 mmAR2100
Slangenset voor alle Gre en San Marina zandfilters. Complete slangenset van 38 mm. Bestaande 
uit: aanvoerslang 350 cm, afvoerslang 350 cm, slang tussen pomp en filter 50 cm en 
bevestigingsmateriaal. Slang is niet geschikt voor gebruik in de grond.

Drijfslang diameter 38 mm, per meterAR910
Universele drijfslang 38 mm. Te bevestigen door middel van slangklemmen. Niet geschikt voor in de 
grond. Diameter 38 mm. Rol 100 meter (verkoop per meter).

4 wegklep universeelAR690
Universele vervangingsklep voor Gre en San Marina zandfilters. 4 standen: filter, backwash, close 
en circulatie. Wordt o.a. gebruikt voor de AR1300 en AR7200. Wordt geleverd zonder 
aansluitstukkken en manometer. Een jaar garantie op fabricage fouten.

• Solar douche
• Warm en koud water
• Tank inhoud 20 liter
• PVC
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Zandfilters

• Complete set
• 6 of 4 weg klep
• Grondplaat
• Exclusief Zand (0.4-0.8mm)

Artnr. Ar720 10m3/h
Artnr. Ar725 12m3/h
Voor een goede werking van een zandfilter moet men rekening 
houden met een verhouding 1:5, bv bij een zwembad van 25m3 
is een zandfilter met tenminste 5m3 inhoud nodig. 

Artnr. Ar715 8m3/h

Artnr. Ar710 6m3/h

Artnr. Ar7051 5m3/h

Artnr. Ar700 4m3/h

ZAND Artnr. Ar2001
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incl. BTWZwembaden
Pompen zandfilters en jetstreams

6 wegklep universeelAR790
Universele vervangingsklep voor Gre en San Marina zandfilters. Standen: filter, rinse, backwash, 
close, waste en circulatie. Wordt geleverd zonder aansluitstukkken en manometer. Een jaar garantie 
op fabricage fouten.

Ring voor zandfilterAR508
Universele ring voor het zandfilter. Voor bevestiging van een 4 of 6 weg klep op de bovenzijde van 
het vat. Geschikt voor alle Gre en San Marina zandfilters. Wordt geleverd inclusief spanbout en 
exclusief afdichtingsrubber (los bestelbaar).

ManometerAR506
Universele manometer en ontluchtingsventiel, aansluiting voor o.a. Gre zandfilter installaties. 
Geschikt voor o.a. universele ring voor het zandfilter. Wordt tevens gebruikt bij de AR700, AR7051, 
AR710, AR715, AR720, AR725, AR1300, AR1350, AR1400, AR1500, AR1550 en AR1600.

Seal IrisAR802
Een mechanische dichting (422+502) van de zwembadpomp Iris (AR820).

Seal NiperAR801
Een mechanische dichting van de zwembadpomp Niper (AR800/AR810).

Pompen, filters cartouche
Cartridgefilter cleaner58219
Schoonmaaktool speciaal voor het reinigen van cartridge filters van elk merk. Kan eenvoudig 
worden aangesloten op de tuinslang. Kenmerken: eenvoudig in gebruik, helpt bij het zuiver houden 
van het zwembadwater, reinigt het filter ook tussen de lamellen.

Motorskimmer  3,8 m3/h met cartridge 12 VoltAR125
Gre cartridge filterinstallatie. Complete set met skimmer en inlaat. Deze filters zijn speciaal gemaakt 
voor zwembaden die het waterniveau medium/ laag hebben. Gemakkelijk in gebruik te nemen. Het 
advies is om het filter eens in de twee weken te vervangen. Capaciteit 3,8 m3  per uur, cartridge type 
AR 82, 0,475 m2, 12 Volt. 2 jaar garantie.

Intern cartridge filter 3,8 m3/h 12 VoltAR124
Gre cartridge filterinstallatie. Complete set, skimmer en inlaat (DRIJVEND). Deze filters zijn speciaal 
gemaakt voor zwembaden die het waterniveau medium/ laag hebben. Gemakkelijk in gebruik te 
nemen. Het advies is om het filter eens in de twee weken te vervangen. Capaciteit 3,8 m3 per uur, 
cartridge type AR 82, combinatie skimmer en inlaat. 12 V. 2 jaar garantie.

Intern cartidge filter 2,0 m3/h 12 VoltAR121E
Gre cartridge filterinstallatie wordt intern gemonteerd. Voor privé zwembaden. Capaciteit 2,0 m3/h, 
cartridge type AR 86. Speciaal voor de Magic pool. Combinatie skimmer en inlaat, 
12 V. Twee jaar garantie op fabricagefouten.

Filterpomp Intex 5,5 m3/h 12 Volt56636GS
Filterpomp 12 Volt 5,5 m3/h reinigt het water m.b.v. een cartridgefilter (59900). Geschikt voor de Easy 
set ® pool en Frame pool model 549 cm, ovaal Frame pool model 610 / 732 / 853 x 366 cm. 
Gemakkelijk te monteren. Slangaansluiting 32 mm. 1 jaar garantie op fabricagefouten.
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incl. BTWZwembaden
Pompen, filters cartouche

Filterpomp Intex 3,0m³/h 12 Volt   62,9556638GS
Filterpomp 12 Volt 3,0m³/h reinigt het water dmv een cartridgefilter (59900). Geschikt voor de Easy 
set ® pool en Frame pool model 549 cm. Gemakkelijk te monteren.
Slangaansluiting 32 mm. 1 jaar garantie op fabricage fouten.

Filterpomp Intex 2,0 m³/h 12 Volt   44,9558604GS
Filterpomp 12 Volt 2,0 m³/h reinigt het water mbv een cartridge (59900). Geschikt voor de Easy set 
® pools model 244/ 305/366 cm en Frame pool model 305/366 cm. Gemakkelijk te monteren.
Slangaansluiting 32 mm. 1 jaar garantie op fabricagefouten.

Filterpomp Bestway 1,3 m³/h 12 Volt   29,9558145GS
Filterpomp 58145GS is 12 Volt, 1,3 m³/h.
Deze filterpomp reinigt het water mbv een cartridge (58094).
Geschikt voor de Fast Set ® pools model 244/305/366 cm en  Frame pool model 305/366 cm.
Slangaansluiting 32 mm. 1 jaar garantie op fabricagefouten.

Cartridge voor intern filter  AR120   17,95AR80
Gre vervangingscartridge voor filter type AR 120, 4 m³/h.
Voor buiten- en inhangfilter.
Afmeting: Diameter 6,9 cm, binnen diameter 2,7 cm en hoogte 24,6 cm. Oppervlakte cellulose.

Cartridge voor skimmer AR125 en cartridge filter AR118 en AR124   49,95AR82
Gre vervangingscartridge voor filter type AR125 / AR124 / AR118. Voor buiten- en inhangfilter.
Afmeting: Diameter 11,8 cm, Binnen diameter 3,8 cm en hoogte 24,6 cm. Oppervlakte 1,26 m² 
polyester.

Set van 3 filtermatjes voor intern filter van AR122   14,95AR84
Gre Filtermatjes voor filter type AR 122, 2m³/h.
Diameter 15,0 cm  
Set van 3 filtermatjes.

Set van 3 filtermatjes voor intern filter van  AR127   13,95AR840
Gre filtermatjes voor filter type AR 127, 2m³/h.
Diameter 13,5 cm  
Set van 3 filtermatjes.

Cartridge voor intern filter  AR123   29,95AR85
Gre vervangingscartridge voor filter type AR 123, 4m³/h.
Cartridge voor buiten- en inhangfilter
Afmeting: Diameter 10,7 cm, binnen diameter 5,6 cm en hoogte 20,3 cm. Oppervlakte 0,75 m².

Cartridge voor cartridge filter AR121 en AR118   39,95AR86
Gre vervangingscartridge voor filter type AR121 en AR118, 2m³/h.
Cartridge voor buiten- en inhangfilter.
Afmeting: diameter 11,9 cm, binnen diameter 3,8 cm en hoogte 17,3 cm. Oppervlakte 0,67 m² 
polyester.

Cartridge voor filter AR118IMP of Askol   32,95AR89
Gre vervangingscartridge voor de Askol en AR118IM06. Afmeting: Diameter 10,7 cm. Binnen 
diameter 0,50 cm en Hoogte 20,1 cm

Filtercartridges (type A)   3,9559900
Cartridge type A. Vervangings cartridge voor filter type 58603/58604/56637/56638/56635/56636 
(244-549)
Elke twee weken cartridge vervangen.
Hoogte 20 cm, doorsnee 10,7 cm
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Pompen, filters cartouche

Filtercartridges 610 Type B   7,9559905
Cartridge type B. Vervangingscartridge voor filter type 56633/56634/56621/54611/54612. Elke twee 
weken het cartridge vervangen. Hoogte 15,3 cm, doorsnee 14,5 cm

Filter Bestway type 1   3,9558093
Filter Bestway type 1 is geschikt voor filterpomp type 58145GS en 59146GS (1,3 m³/h). De filters 
worden per 2 verpakt. 
Advies: Elke twee weken cartridge vervangen.
Hoogte 9 cm, doorsnee 8 cm.

Filter Bestway type 3   6,9558012
Filter Bestway type 3 is geschikt voor filterpomp type 58122GS. De filters zijn per stuk verpakt.
Advies: Elke twee weken cartridge vervangen.
Hoogte 20,3 cm en doorsnee 10,6 cm.

Spa Filter Speedy pool   8,950775241
Vervangingsfilter voor een Speedy Pool Spa. Afmeting: 11cm doorsnee, 10,5 cm hoog, gat 5 cm

Filter speedy pool 367/396   8,950775082
Filter voor de speedy pool type 367/396. De filters zijn per 2 stuks verpakt. Doorsnee 11 cm en 
hoogte 9,7 cm. Diameter gat is 5 cm.

Drijfslang diameter 32 mm, per meter   3,95AR900
Universele drijfslang. Te bevestigen door middel van slangklemmen. Niet geschikt voor in de grond. 
Diameter 32 mm.
Rol 100 meter. Prijs/verkoop per meter.

Zomerkleden (solar)
Vaste oproller telescopisch 4-5 meter   345,00AR555
Zomerkleed roller Eclipse Basic, speciaal voor inbouwzwembad. Voor het oprollen van het 
zomerkleed. Maat is verstelbaar. Maximaal 4,00 meter. De as is van aluminium en de basis RVS. 
Het model is zeer laag, hoogte 32 cm. Geschikt voor alle zomerkleden. Verrijdbaar (OPTIONEEL).

Zomerkleed ovaal 1000   209,00CPROV1020
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor een ovaal zwembad met afmeting: 1000 x 550 cm.

Zomerkleed ovaal  915   179,00CPROV915
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor ovaal zwembad van 915 x 470 cm.

Zomerkleed ovaal 810   159,00CPROV810
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor ovaal zwembad van 810 x 470 cm.
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Kleden

GRONDZEIL
115 gr/m2

Diverse maten

ZOMERKLEED
180 / 250 Microns
Anti U.V.
Diverse maten

GRONDVILT
110 gr/m2

Diverse maten

WINTERKLEED
100 gr/m2

Spanbanden
Diverse maten
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Zomerkleden (solar)

Zomerkleed ovaal 730   119,00CPROV730
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor ovaal zwembad van 730 x 375 cm.

Zomerkleed ovaal 610   94,95CPROV610
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor ovaal zwembad van 610 x 375 cm.

Zomerkleed ovaal 500   69,95CPROV505
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor ovaal zwembad van 500 x 300 cm.

Solar cover rechthoekig 549 x 274   26,9559957
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Zorgt er ook voor dat 
niet alle warmte verloren gaat.
Voor rechthoekig zwembad van 549 x 274 cm.

Frame pool cover 410   18,9558107
Afdekzeil voor vierkant zwembad Frame Pool van Bestway. Inclusief bindbandjes en 
waterdoorlatend om ophoping van water op het kleed te voorkomen. Afmeting: 414 x 216 cm.

Zomerkleed rechthoek 660 x 280   89,95CYR660
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor zwembad J.E.T. Pool YR660 (660 x 280 cm).

Zomerkleed rechthoek  530 x 280   69,95CYR530
Zomerkleed 180 microns voor zwembad J.E.T Pool YR530, afmeting: 530 x 280 cm. Een 
zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
zwembadchemie verbruik verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het water 
in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns voor zwembad J.E.T. Pool YR530 (530 x 280 cm
Zomerkleed achtvorm 710   149,00CPROV700
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor zwembad in 8-vorm van 710 x 475 cm.

Zomerkleed achtvorm 640   119,00CPROV600
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor zwembad in 8-vorm van 640 x 390 cm.

Zomerkleed achtvorm 500   69,95CPROV500
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor zwembad in achtvorm van 500 x 340 cm.

Zomerkleed voor elipse 610   74,95CPROV6100
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor een zwembad met opblaasrand van 610 x 366 cm.
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Zomerkleden (solar)

Zomerkleed voor elipse 550   59,95CPROV5490
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor een zwembad met opblaasrand van 550 x 305 cm.

Zomerkleed rond 650   159,00CPR650
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor rond zwembad met een diameter van 650 cm.

Zomerkleed rond 550   119,00CPR550
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns. Voor rond zwembad met een diameter van 550 cm.

Zomerkleed rond 450   79,95CV450
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor zwembad Dreampool 440/450 cm en Magic Pool 550 cm.

Zomerkleed rond 420   69,95CV420
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor zwembad Dreampool 420 cm en Magic Pool 488 cm.

Zomerkleed rond 400   66,95CPR400
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor rond zwembad met diameter 400 cm.

Zomerkleed rond 370   59,95CV375
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor zwembad Dreampool 370 cm en Magic Pool 457 cm.

Zomerkleed rond 350   56,95CV350
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor Dreampool 350/350 cm en Magic Pool 450 cm.

Zomerkleed rond  300   39,95CV300
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor Dreampool 300 cm en Magic Pool 350 cm.

Zomerkleed rond 250   32,95CV250
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. Tevens zal door de structuur van het noppenfolie het 
water in het zwembad sneller opwarmen.
Anti UV, 180 microns, voor Dreampool 250 cm en Magic Pool 350 cm.

Solar cover rond 549   37,9559955
Geschikt voor de Easy set ® / Frame pools.
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Zorgt er ook voor dat 
niet alle warmte verloren gaat.
Voor een rond zwembad met een doorsnee van 549 cm.
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Solar cover rond 457   26,9559954
Geschikt voor de Easy set ® / Frame pools.
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Zorgt er ook voor dat 
niet alle warmte verloren gaat. Voor een rond zwembad met een doorsnee van 457 cm.

Solar cover rond 366   14,9559953
Geschikt voor de Easy set ® / Frame pools.
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Zorgt er ook voor dat 
niet alle warmte verloren gaat. Voor een rond zwembad met een doorsnee van 366 cm.

Solar cover rond 305   9,9559952
Geschikt voor de Easy set ® / Frame pools.
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Zorgt er ook voor dat 
niet alle warmte verloren gaat. Voor een rond zwembad met een doorsnee van 305 cm.

Zomerkleden (covers)
Cover rond 300   34,95CY31
Dit zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. 
0,15 dik voor zwembad J.E.T Pool Y 31, diameter 300 cm.

Cover rond 230   21,95CY290/29
Dit zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. 
Zomerkleed 0,15 dik voor zwembad J.E.T Pool Y 29, 290 en WET 230, diameter 230 cm.

Cover rond 160   12,95CY28
Dit zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik aan zwembadchemie verminderen. 
Zomerkleed 0,15 dik voor zwembad J.E.T Pool Y 28, diameter 160 cm.

Cover rond 200   21,95CY26/200
Een zomerkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembadwater. Hierdoor kunt u het 
verbruik van zwembadchemie verminderen. 
Zomerkleed 0,15 dik voor zwembad J.E.T Pool Y26 en WET 200, afmeting: 200 x 200 cm

Deluxe pool cover 549   45,9557900
Een afdekkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Hierdoor kunt u het 
zwembadchemie verbruik verminderen.
Deluxe pool cover met een diameter van 549 cm en een overhang van 20 cm is geschikt voor de 
Frame pool.

Deluxe pool cover 488   39,9557901
Een afdekkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Hierdoor kunt u het 
zwembadchemie verbruik verminderen.
Deluxe pool cover met een diameter van 488 cm en een overhang van 20 cm is geschikt voor de 
Frame pool.

Frame pool cover 457   13,9558901
Een afdekkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Hierdoor kunt u het 
zwembadchemie verbruik verminderen.
Frame Pool Cover met een diameter van 457 cm en een overhang van 41cm is geschikt voor de 
Frame pool.
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Frame pool cover 366   11,9558411
Een afdekkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Hierdoor kunt u het 
zwembadchemie verbruik verminderen.
Frame Pool Cover met een diameter van 366 cm en een overhang van 41 cm is geschikt voor de 
Frame pool.

Frame pool cover 305   8,9558406
Een afdekkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Hierdoor kunt u het 
zwembadchemie verbruik verminderen.
Frame Pool Cover met een diameter van 305 cm en een overhang van 33 cm is geschikt voor de 
Frame pool.

Easy Set Pool 457 cover   11,9558920
Een afdekkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Hierdoor kunt u het 
zwembadchemie verbruik verminderen.
Easy Set Pool Cover met een diameter van 457 cm en een overhang van 30 cm is geschikt voor de 
Easy Set Pool/Fast Set Pool.

Easy Set Pool 366 cover   9,9558919
Een afdekkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Hierdoor kunt u het 
zwembadchemie verbruik verminderen.
Easy Set Pool Cover met een diameter van 366 cm en een overhang van 30 cm is geschikt voor de 
Easy Set Poo/Fast Set Pool.

Easy Set Pool 305 cover   6,9558938
Een afdekkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Hierdoor kunt u het 
zwembadchemie verbruik verminderen.
Easy Set Pool Cover met een diameter van 305 cm en een overhang van 30 cm is geschikt voor de 
Easy Set Pool/Fast Set Pool.

Easy Set Pool 244 cover   4,9558939
Een afdekkleed draagt bij aan het minder vuil worden van uw zwembad water. Hierdoor kunt u het 
zwembadchemie verbruik verminderen.Easy Set Pool Cover met een diameter van 244 cm en een 
overhang van 30 cm is geschikt voor de Easy Set Pool/Fast Set Pool.

Pool cover rechthoekig 305/262   6,9558412
Het afdekzeil houdt bladeren en ander vuil uit uw zwembad.
Afdekzeil voor de Frame Pool rechthoek, 305 x 183 cm of 262 x 175 cm. Overhang van 51 cm.

Grondkleden
Grondvilt 1000   179,00MPROV1100
Grondvilt MPROV1100, geschikt voor alle ovale zwembaden van 1000 x 550 cm. Grondvilt 110 
gr/m² van Gre is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel ingebouwd als opgebouwd. 
Beschermt de liner. Afmeting wit vilt: 1100 x 600 cm.

Grondvilt  915   139,00MPROV915
Grondvilt MPROV915, geschikt voor alle ovale zwembaden van 915 x 470 cm. Grondvilt 110 gr/m² 
van Gre is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel ingebouwd als opgebouwd. Beschermt 
de liner. Afmeting: 950 x 500 cm.

Grondvilt 810   119,00MPROV810
Grondvilt MPROV810, geschikt voor alle ovale zwembaden van 780 x 400 cm,  810 x 470 cm, 710 x 
475 cm. Grondvilt 110 gr/m² van Gre is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel 
ingebouwd als opgebouwd. Beschermt de liner. Afmeting: 825 x 500 cm.
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Grondvilt  730   94,95MPROV730
Grondvilt MPROV730, geschikt voor alle ovale zwembaden van 660 x 280 cm, 730 x 375 cm, 640 x 
390 cm. Grondvilt 110 gr/m² van Gre is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel 
ingebouwd als opgebouwd. Beschermt de liner. Afmeting:750 x 400 cm.

Grondvilt  610   79,95MPROV610
Grondvilt MPROV610, geschikt voor alle ovale zwembaden van 530 x 280 cm, 610 x 375 cm, 500 x 
340 cm. Grondvilt 110 gr/m² van Gre is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel 
ingebouwd als opgebouwd. Beschermt de liner. Afmeting wit vilt: 625 x 400 cm.

Grondvilt  500   74,95MPROV500
Grondvilt MPROV500, geschikt voor ovaal zwembad van 500 x 300 cm.  Grondvilt 110 gr/m² van 
Gre is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel ingebouwd als opgebouwd. Beschermt de 
liner. Afmeting wit vilt: 525 x 325 cm.

Grondvilt 640   119,00MPR650
Grondvilt MPR650, geschikt voor alle ronde zwembaden van  640 cm. Grondvilt 110 gr/m² van Gre 
is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel ingebouwd als opgebouwd. Beschermt de liner. 
Afmeting wit vilt: 650 x 650 cm.

Grondvilt  550   92,95MPR550
Grondvilt MPR550, geschikt voor alle ronde zwembaden van  550 cm. Grondvilt 110 gr/m² van Gre 
is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel ingebouwd als opgebouwd. Beschermt de liner. 
Afmeting wit vilt: 550 x 550 cm.

Grondvilt 450   59,95MPR450
Grondvilt MPR450, geschikt voor alle ronde zwembaden van 440, 450 en 460 cm. Grondvilt 110 
gr/m² van Gre is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel ingebouwd als opgebouwd. 
Beschermt de liner. Afmeting wit vilt: 450 x 450 cm.

Grondvilt  400   49,95MPR400
Grondvilt MPR400, geschikt voor alle ronde zwembaden van  350 / 360 / 400 cm. Grondvilt 110 
gr/m² van Gre is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel ingebouwd als opgebouwd. 
Beschermt de liner.  Afmeting wit vilt: 400 x 400 cm.

Grondvilt 350   44,95MPR350
Grondvilt MPR350, geschikt voor alle ronde zwembaden van  300 en 350 cm. Grondvilt 110 gr/m² 
van Gre is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel ingebouwd als opgebouwd. Beschermt 
de liner. Afmeting wit vilt: 350 x 350 cm.

Grondvilt  250   24,95MPR250
Grondvilt MPR250, geschikt voor alle ronde zwembaden van  240 cm. Grondvilt 110 gr/m² van Gre 
is speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden, zowel ingebouwd als opgebouwd. Beschermt de liner. 
Afmeting wit vilt: 250 x 250 cm.

Grondfolie 550   88,95TPR550
Grondfolie TPR550 is geschikt voor alle ronde zwembaden van Gre welke in of op de grond worden 
opgezet. Beschermt de liner. Geschikt voor Magic pool, JET pool en Dreampool serie rond 550. 
Groene grondfolie, 165 g/m². Afmeting: 600 x 600 cm.

Grondfolie 450   54,95TPR450
Grondfolie TPR450 is geschikt voor alle ronde zwembaden van Gre welke in of op de grond worden 
opgezet. Beschermt de liner. Geschikt voor Magic pool, JET pool en Dreampool serie rond 
440/450/460. 
Groene grondfolie 115g/m². Afmeting: 500 x 500 cm.
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Grondfolie 350/400   44,95TPR400/350
Grondfolie TPR400/350 is geschikt voor alle ronde zwembaden van Gre welke in of op de grond 
worden opgezet. Beschermt de liner. Geschikt voor Magic pool, JET pool en Dreampool serie rond 
350/360/400.
Groene grondfolie: 115g/m².  Afmeting: 400 x 400 cm.

Pool Floor Protector   9,9558220
Bescherm de onderzijde van uw zwembad of spa met deze Pool Floor Protector. Deze tegels van 
polythyleen vallen als puzzelstukken in elkaar. Rotvrij, extra dik en geschikt voor alle afmetingen 
zwembaden en spa's. Afmeting per stuk 50 x 50 cm. 8 stuks per verpakking.

Grondfolie 244-457   15,9558932
Grondfolie  van Easy pools is speciaal gemaakt voor de zwembaden welke in of op de grond worden 
opgezet.
Beschermt de liner. Geschikt voor Easy set / Frame pools
Geschikt voor baden van 244/305/366/457 cm.
Afmeting: 488 x 488 cm

Winterkleden
Winterkleed  rechthoekig 900   1.249,00CIPVC900
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke  in de grond zijn 
ingebouwd. 550 g/m², afmeting: 900 x 500 cm.

Winterkleed rechthoekig  800   949,00CIPVC800
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de grond zijn 
ingebouwd. 550 g/m², afmetingen: 800 x 400 cm.

Winterkleed rechthoekig 700   749,00CIPVC700
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de grond zijn 
ingebouwd. 550 g/m², afmetingen: 700 x 350 cm.

Winterkleed rechthoekig  600   549,00CIPVC600
Deze winterkleden zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de grond zijn ingebouwd. 
550 g/m², afmetingen: 600 x 300 cm.

Winterkleed ovaal  1000   159,00CIPROV1001
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. Geschikt voor KITPROV1028 en 10288. 100 
g/m², afmetingen: 1115 x 660 cm.

Winterkleed ovaal  915   119,00CIPROV911
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. Geschikt voor de KITNPOV 911, KITPROV 
9160 / 9188 / 9188W / 918W / 918. 100 g/m², afmetingen: 1030 x 560 cm.

Winterkleed ovaal  810 of achtvorm 710   109,00CIPROV821
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. Geschikt voor de KITNPROV 811 / 812, 
KITOV81 en KITPROV 8188 / 818 / 7070 / 8160. 100 g/m², afmeting 930 x 560 cm.
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Winterkleed ovaal  730 of achtvorm 640   89,95CIPROV731
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. Geschikt voor de KITNPROV 731/ 732, 
KITPROV 7338W / 7388 / 738W / 738 / 7370 / 739 / 7360 en KIT730ECO. 100 g/m², afmeting: 820 x 
460 cm.

Winterkleed ovaal  610  of achtvorm 500   79,95CIPROV611
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband.  Geschikt voor de KITNPOV611/ 612 / 615, 
KITPROV 6188W / 6188 / 618W / 618 / 6170 / 613 / 619 / 6160 / 6270 en KIT610ECO. 100 g/m², 
afmeting 680 x 460 cm

Winterkleed ovaal 500   54,95CIPROV501
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. Geschikt voor KITNPOV 502 en 
KITPROV503. 100 g/m², afmeting: 610 x 410 cm.

Winterkleed rond  640   119,00CIPR651
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. Geschikt voor de KITNP 551/ 552 en KITPR 
658 / 659 / 6560. 100 g/m², afmeting: diameter 730 cm.

Winterkleed rond 550   83,95CIPR551
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. geschikt voor de KITNP 461 / 552, KITPR 
458W / 558 / 5570 / 5590 / 5560, KIT550ECO. 100 g/m², afmeting: diameter 640 cm.

Winterkleed rond  460/450   69,95CIPR451
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. Geschikt voor de KIT 458W / 458 / 4570 / 453 
/ 459 / 4560, KIT 460ECO / 460W  en KITWPR450. 100 g/m², afmeting: diameter 540 cm.

Winterkleed rond 400   54,95CIPR401
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. Geschikt voor de KITNP351/ 352A / 352. 100 
g/m², afmeting: diameter 480 cm.

Winterkleed rond  360/350   47,95CIPR351
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. Geschikt voor de KIT 350ECO / 350W, KITPR 
3560 / 3570/ 353, 3550, KITWPR350 en KITNP302A / 302. 100 g/m², afmeting: diameter 440 cm.

Winterkleed rond 300   39,95CIPR301
Deze winterkleden van Gre zijn speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven 
opgebouwd, de Dreampool serie. Inclusief spanband. Geschikt voor KITPR 3070 en KITNP241. 100 
g/m², afmeting: diameter 380 cm.

Winterkleed rond 240   34,95CIPR241
Winterkleed rond, diameter 330 cm voor KITPR 2460 / 2470. Deze winterkleden van Gre zijn 
speciaal gemaakt voor de Gre zwembaden welke in de winter blijven opgebouwd, de Dreampool 
serie. Inclusief spanband. Geschikt voor KITPR 2460/2470. Dikte 100 g/m². Afmeting: diameter 330 
cm.
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Trappen

KINDERVEILIGE TRAP 
Artnr. Ar1160

Artnr. Ar1170

Artnr. Ar1140

Artnr. Ar1100

• Opbouw trap 
• Inbouw trap
• Gegalvaniseerd en gelakt 
• RVS
• Anti slip treden 
• Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 treden
• Verkrijgbaar in diverse hoogtes
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Winterdrijver   10,95AR108
Winterdrijver is koppelbaar en wordt diagonaal of in de lengte richting van het zwembad geplaatst en 
geeft hierdoor bij ijsvorming het water de mogelijkheid om uit te zetten, zonder uw zwembad te 
beschadigen. Afmeting: 50 cm. Voor het aantal stuks de lengte van uw zwembad delen door 50, min 
2 stuks.

Afsluitstop 2"   3,95AR1084
Stop voor het afdichten 's winters van de inlaat en de bodemstofzuiger aansluiting. Verkrijgbaar in 
meerdere maten. Afmeting: 2".

Afsluitstop 1 3/4"   2,95AR1083
Stop voor het afdichten `s winters van de inlaat en de bodemstofzuiger aansluiting. Verkrijgbaar in 
meerdere maten.
Afmeting 1 3/4 ".

Afsluitstop 1 1/2"   2,95AR1082
Stop voor het afdichten `s winters van de inlaat en de bodemstofzuiger aansluiting. Verkrijgbaar in 
meerdere maten. Afmeting: 1 1/2 ".

Afsluitstop 1 1/4"   1,95AR1081
Stop voor het afdichten `s winters van de inlaat en de bodemstofzuiger aansluiting. Verkrijgbaar in 
meerdere maten. Afmeting: 1 1/4 ".

Trappen
Trap RVS 4 treden   229,00AR1180
Trap voor inbouwzwembaden, standaard met ankerring. Deze mooie RVS trap is voorzien van 4 
treden, RVS AISI304, met een breedte van 50 mm. De buizen hebben een diameter van 43 mm.

Trap RVS 3 treden   259,00AR1170
Trap voor inbouwzwembad, standaard geleverd met ankerring. Deze mooie RVS trap is voorzien 
van 3 anti slip treden. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. RVS AISI304 3 treden met 
een breedte van 50 mm. Buizen met diameter 43 mm.

Trap RVS 3 treden (speciaal voor zoutelectrolyse)   269,00AR1171
Trap voor inbouwzwembaden, bij uitstek geschikt voor baden met zoutelectrolyse. Standaard 
geleverd met ankerring. Deze mooie RVS trap is voorzien van 3 treden, RVS AISI316, met een 
breedte van 50 mm. Buizen zijn 43 mm.

RVS trap ankerscharnier   129,00AR1185
Inbouwstuk (paar) voor RVS ladder, met scharnier voor het opklappen van de trap.

RVS ankervlak voor zwembadtrap   59,95AR1186
Ankervlak voor de trap voor inbouwzwembaden.
Geschikt voor o.a. AR1170, AR1171 en AR1172.
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Bodemstofzuigers
Artnr. Ar208201

• Reinigt bodem en wanden
• 18 meter kabel
• Trolley
• Geschikt voor zwembaden max. 80 m2

• Capaciteit 16 m3/h
• Afstandsbediening alleen bij type AR208202

Artnr. AR 2068 Artnr. AR20641 Artnr. AR210 Artnr. AR206 Artnr. AR20640 Artnr. AR20642
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Steigertrap RVS 7 Treden   499,00AR1191
Zwemtrap voor o.a. montage op steiger.
7 treden.

Steigertrap RVS 5 Treden   429,00AR1190
Zwemtrap voor o.a. montage op steiger.
5 treden.

Trap 2 x 4 treden met platform voor opzetbad   399,00AR11680
Trap voor opbouwzwembaden.  Geschikt voor baden met een diepte van 120 cm. 2 x 4 treden met 
platform.

Trap design 130/140 cm   279,00AR1165
Luxe design opbouwtrap, kindvriendelijk met verwijderbare voorzijde. De trap is van wit kunststof en 
heeft een hoogte van 130/140 cm. Tevens heeft de trap een platform en 2 x 4 anti slip treden.

Trap  132 cm   199,00AR1160
Luxe opbouwtrap met verwijderbare voorzijde en kindvriendelijk. Gegalvaniseerd en gelakt, voorzien 
van een platform. 2 x 4 Anti slip treden, kleur trap blauw/wit. Hoogte 132 cm.

Blister met 2 doppen voor trappen   9,95AR205
Trap doppen. 
Set met reserve / vervangings doppen voor Gre trappen, opbouw.             
Type AR1160, AR1115, AR 1140 en AR1100.

Pool ladder 132 cm   59,9558975
Ladder type 58975 is een opbouwtrap die geschikt is voor wanden met een hoogte van 132 cm. De 
trap heeft blauwe plastic treden en een stalen frame. 2 x 4 treden met platform.

Pool ladder 122 cm   54,9558974
Ladder type 58974 is een opbouwtrap die geschikt is voor wanden met een hoogte van 122 cm. De 
trap heeft blauwe plastic treden en een stalen frame. 2 x 4 treden met platform.

Pool ladder 107 cm   42,9558973
Ladder type 58973 is een opbouwtrap die geschikt is voor wanden met een hoogte van 107 cm. De 
trap heeft blauwe plastic treden en een stalen frame. 2 x 3 treden.

Pool ladder 91 cm   36,9558972
Ladder type 58972 is een opbouwtrap die geschikt is voor wanden met een hoogte van 91 cm. De 
trap heeft blauwe plastic treden en een stalen frame. 2 x 3 treden.

Pool ladder 76 cm   26,9558043NL
Ladder Type 58043NL is een opbouw trap die geschikt is voor wanden met een hoogte van 76 cm. 
De treden zijn van blauw plastic en het frame van staal.  2 x 2 treden.
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Bodemstofzuigers Automatisch

Automatische bodemstofzuiger Robot Evolution Plus   2.495,00AR208202
Automatische bodemstofzuiger Robot Evolution Plus reinigt de bodem en wanden en is voorzien van 
18 meter kabel. Wordt geleverd inclusief afstandsbediening en trolley. De Evolution Plus werkt apart 
van het filtersyteem met een capaciteit van 16 m3/h. Voor zwembaden tot 80 m².

Automatische bodemstofzuiger Robot Evolution   1.995,00AR208201
Automatische bodemstofzuiger Robot Evolution wordt niet aan de filterpomp bevestigd maar bevat 2 
eigen motoren van 12 Volt. Reinigt niet alleen de bodem maar ook de wanden tot aan het 
oppervlakte en na elke schoonmaak ronde schakelt hij zichzelf automatisch uit, inclusief trolley. Voor 
zwembaden tot 80 m².

Vervangingsrollers voor bodemstofzuigers   89,95AR3009
Vervangingsrollers voor bodemstofzuigers AR208201 en AR208202.

Automatische bodemstofzuiger Robot Pool Runner   999,00AR20810
Automatische bodemstofzuiger Robot Pool Runner alleen geschikt voor zwembaden met een vlakke 
horizontale bodem. De bodemstofzuiger schakelt automatisch uit wanneer hij zijn schoonmaak ronde 
heeft gedaan en beschikt over een eigen uitwasbaar filter. Hoeft dus niet gekoppeld te worden op de 
skimmer van het zwembad. Voor zwembaden tot 60 m².

Automatische bodemstofzuiger Hydroclean   975,00AR20830
Automatische bodemstofzuiger Hydroclean. Wordt geleverd incl. slang. Alleen geschikt voor 
zwembaden met een vlakke horizontale bodem en met een afmeting van 6 x 12 meter. Werkt via 
zandfiltersysteem met een pomp van minimaal 6m³/h.

Automatische bodemstofzuiger   299,00AR20681
Automatische bodemstofzuiger, maakt het zwembad schoon, zonder dat u er omkijken naar heeft. 
Wordt aangesloten op de vacuüm inlaat of op de skimmer van het zwembad. Werkt via het 
zandfiltersysteem van uw zwembad. Reinigt de bodem. Minimaal nodig pomp 3,5m³/h. Inclusief 
slang 10,8 meter (totaal 14 stukken).

Automatische bodemstofzuiger "Joker"   139,00AR2068
Automatische bodemstofzuiger type Joker. De volautomatische bodemstofzuiger van Gre, maakt het 
zwembad schoon, zonder dat u er omkijken naar heeft. Wordt aangesloten op de vacuüm inlaat of 
op de skimmer van het zwembad. Werkt via het zandfiltersysteem van uw zwembad en reinigt de 
bodem. Minimaal nodig pomp 6 m³/h.

Automatische bodemstofzuiger "Small Anaconda"   89,95AR20682
Automatische bodemstofzuiger type Small Anaconda. Deze bodemstofzuiger van Gre, maakt het 
zwembad schoon, zonder dat u er omkijken naar heeft. Wordt aangesloten op de vacuüm inlaat of 
op de skimmer van het zwembad. Werkt via het zandfiltersysteem van uw zwembad en reinigt de 
bodem.
Geschikt voor zandfilter type AR700 en AR1300 met een capaciteit van 3,5 m³/h.
Auto Pool Cleaner   79,9558948
De Auto Pool Cleaner, reinigt de bodem van uw zwembad, zonder dat u er omkijken naar heeft. 
Geschikt voor zwembaden boven de grond. Wordt aangesloten op de vacuüm inlaat of op de 
skimmer van het zwembad. Werkt via het filtersysteem van uw zwembad. Minimaal nodig pomp 7,5 
m³/h.

Automatische bodemstofzuiger Robot Cruiser   1.695,00AR20820
Automatische bodemstofzuiger Robot Cruiser, alleen geschikt voor zwembaden met een vlakke 
horizontale bodem. Schakelt automatisch uit wanneer hij zijn schoonmaakronde heeft gedaan. De 
bodemzuiger beschikt over een filter en hoeft dus niet gekoppeld te worden op de skimmer van het 
zwembad. Eigen motor, reinigt de bodem en wand (30 cm). Voor zwembaden tot 60 m².
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Complete schoonmaakset voor zwembad tot 30m³   199,00AR20642
Complete schoonmaakset.  De set bestaat uit een bodemstofzuiger type Joker (AR2068), een 
telescoopsteel, bodemnet, borstel, thermometer, chloordrijver en teststrips. De Joker wordt 
aangesloten op de skimmer van het bad en heeft, om goed te functioneren, een pomp nodig van 
minimaal 6 m³/h.

Complete schoonmaakset voor zwembad tot 15m²   89,95AR20641
Met deze Gre schoonmaakset kunt u, met behulp van een zandfilter, handmatig de bodem en 
wanden van uw zwembad schoonhouden. De set bestaat uit een stofzuiger met slang, 
telescoopsteel, dieptenet, borstel, chloordrijver, thermometer en teststrips.

Schoonmaakset extra   69,95AR2064
Schoonmaakset die bestaat uit een aluminium telescoopsteel (3 x 1,20 m), stofzuigerslang (6 m en 
doorsnee 38 mm) en een bodemstofzuiger, voor aansluiting op een (zand)filterinstallatie. Kan 
worden aangesloten op de vacuüm inlaat of op de skimmer.

Schoonmaakset standaard   46,95AR1010
Reinigingsset voor zwembaden.  Bodemstofzuiger AR208 is geschikt voor zandfilterinstallatie. Set 
bestaat verder uit: aluminium steel, borstel 25 cm, oppervlaktenet, thermometer.

Schoonmaakkit extra   59,95AR1011
Reinigingsset voor zwembaden, speciaal geschikt voor zwembaden zonder zandfilterinstallatie of 
kinderzwembaden waar gebruik wordt gemaakt van een cartridge filter.
Stofzuiger wordt aangesloten op een tuinslang, door de druk wordt het vuil afgevoerd via een 
bijgeleverde slang. Past op de bijgeleverde steel. Set bestaat uit: bodemstofzuiger Y11, aluminium 
telescoopsteel en oppervlaktenet.
Deluxe Pool Maintenance kit   49,9558947
Kit Deluxe  58947 bestaat uit een bodemstofzuiger met een telescoopsteel van 279 cm. Deze wordt 
aangesloten op een zandfilter met een capaciteit van minimaal 5,5 m³/h. Geschikt voor zwembaden 
met een doorsnee van 549 cm of groter.

Schoonmaakkit standaard   39,95AR20640
Complete schoonmaakset voor kleine zwembaden zonder (zand)filterinstallatie. De set bestaat uit 
een stofzuiger (Y14), aan te sluiten op een tuinslang, schepnet, borstel, steel, thermometer, 
chloordrijver en een testset om de pH- en vrije chloor waarde van het water te meten.

Pool & Spa Vacuüm Kit   26,9558211
Pool & Spa Vacuüm Kit reinigt d.m.v. een handbediende vacuümpomp. De kit heeft een 
verwijderbaar filter, borstel voor het schoonmaken van de wanden en een skimmernet. Lengte 178 
cm.

Pool Maintenance kit   14,9558944
Schoonmaakset 58944 bestaat uit bodemstofzuiger inclusief telescoopsteel van 239 cm. 
Bodemstofzuiger wordt aangesloten op de tuinslang, deze levert de druk voor het opzuigen van het 
vuil. Geschikt voor zwembaden met een doorsnee van 488 cm en kleiner.

Schoonmaak
Telescoopsteel aluminium  120/360   21,95AR103
Een 3-delige aluminium telecoopsteel die uitschuifbaar is van 120 tot 360 cm. Past op alle borstels 
en netjes van Gre.
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Roterende bodemstofzuiger   49,95AR2050
De roterende bodemstofzuiger wordt aan de skimmer bevestigd met een stofzuigerslang. D.m.v. een 
steel kan de bodemstofzuiger handmatig over de bodem worden voortbewogen. Exclusief steel en 
slang.
Afmeting 26 x 15 cm.

Bodemstofzuiger Driehoek   23,95AR208
Bodemstofzuiger type Balaitri wordt aangesloten op het zandfilter van een zwembad d.m.v. een 
slang. Door de driehoekige vorm komt de zware bodemstofzuiger beter in de hoeken. Wordt 
geleverd exclusief steel en slang.

Bodemstofzuiger zwaar voor telescoopsteel   14,95AR206
Bodemstofzuiger zwaar voor gebruik in combinatie met een zandfilter en een telescoopsteel. Wordt 
geleverd exclusief slang en steel.

Bodemstofzuiger ovaal voor telescoopsteel   9,95AR207
Bodemstofzuiger ovaal voor een telescoopsteel en in combinatie met een zandfilter. Wordt geleverd 
exclusief slang en steel.

Borstel voor telescoopsteel groot   9,95AR110
Borstel voor aluminium telescoopsteel. Voor het reinigen van wand en bodem. Universeel 
aansluitstuk voor de aluminium steel type AR103. Borstel is 45 cm groot.

Borstel voor telescoopsteel   5,95AR107
Borstel voor aluminium telescoopsteel AR103. 
Borstel is 25 cm en voor het reinigen van de bodem.
Universeel aansluitstuk voor aluminium steel.

Bodemstofzuigerslang  9 meter   39,95AR2109
Bodemstofzuigerslang voor aansluiting op de skimmer.
Lengte 9 meter, diameter 38 mm.

Bodemstofzuigerslang 6 meter   29,95AR210
Bodemstofzuigerslang voor aansluiting op de skimmer. 
Lengte 6 meter, diameter 38 mm.

Skimmer aansluiting voor bodemstofzuiger   10,95AR505
Universele aansluiting voor bodemstofzuiger op de skimmer. Wordt exclusief slang geleverd. 
Geschikt voor o.a. Gre dreampool. Afmeting: boven 15,9 cm, onder 14,7 cm en hoogte 12,0 cm.

Bodemnet voor telescoopsteel   8,95AR1061
Bodemnet. Te gebruiken in combinatie met aluminium steel AR103 voor het handmatig reinigen van 
de bodem van het zwembad. Voor viezigheid wat op het water ligt, is er een oppervlaktenet te 
verkrijgen.

Oppervlaktenet voor telescoopsteel   5,95AR106
Oppervlaktenet voor aluminium telescoopsteel type AR103 voor het handmatig reinigen van het 
wateroppervlak. Het aansluitstuk is universeel.
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Oppervlaktenet met aluminium steel   14,95AR0
Oppervlaktenet compleet met aluminium steel voor het handmatig reinigen van het wateroppervlak. 
Totale lengte 150 cm. Zeer geschikt voor kinderbaden.

Bodemstofzuiger voor kleine zwembaden tot 10 m³   39,95AR20637
Bodemstofzuiger voor het schoonhouden van de bodem van uw zwembad. Geschikt voor kleine 
zwembaden tot 10 m³. De bodemstofzuiger wordt inclusief steel, 9 meter slang met een diameter 
van 32 mm en nippel geleverd. Bij uitstek geschikt voor Intex en Bestway zwembaden. Wordt 
aangesloten op de pomp. Steel van 2,40 m.

Bodemstofzuiger voor aansluiting op waterslang met aluminium steel   53,95Y15
Bodemstofzuiger voor zwembaden waar geen pomp aanwezig is, of waar gebruik gemaakt wordt 
van een cartridgefilter. Bodemstofzuiger wordt aangesloten op de tuinslang, deze levert de druk voor 
het opzuigen van het vuil, dit wordt opgevangen in het bijgeleverde netje. Inclusief steel.

Bodemstofzuiger voor aansluiting op waterslang zonder aluminium steel   29,95Y11
Bodemstofzuiger voor zwembaden waar geen pomp aanwezig is, of waar gebruik gemaakt wordt 
van een cartridgefilter.Bodemstofzuiger wordt aangesloten op de tuinslang, deze levert de druk voor 
het opzuigen van het vuil, dit wordt opgevangen in het bijgeleverde netje. Exclusief steel.

Bodemstofzuiger voor aansluiting op waterslang met borstel zonder aluminium steel   16,95Y14
Bodemstofzuiger voor zwembaden waar geen pomp aanwezig is, of waar gebruik gemaakt wordt 
van een cartridgefilter. Bodemstofzuiger wordt aangesloten op de tuinslang, deze levert de druk voor 
het opzuigen van het vuil, dit wordt opgevangen in het bijgeleverde netje. Inclusief borstel, exclusief 
steel.

Bodemstofzuiger polypropyleen   18,95Y10
Bodemstofzuiger voor kinderzwembaden waar geen pomp aanwezig is, of waar gebruik gemaakt 
wordt van een cartridgefilter. Bodemstofzuiger wordt aangesloten op de tuinslang, deze levert de 
druk voor het opzuigen van het vuil, dit wordt opgevangen in het bijgeleverde netje. Inclusief steel.

2 filternetjes voor bodemstofzuiger Y10   5,95Y12
Filterzakjes voor de bodemstofzuiger.
Geschikt voor de Y10, Y11, Y14 en Y15.

Toebehoren
Thermometer digitaal   32,95SPA003
Digitale witte drijvende thermometer. Voorzien van een koord en speciaal voor spa en zwembad.

Luxe drijvende thermometer   6,95AR105
Thermometer drijvend. Luxe uitvoering, speciaal voor zwembaden. Kleur blauw. Aan de 
thermometer is een koord bevestigd.

Drijvende thermometer   3,95AR1
Blauwe thermometer, drijvend. Speciaal voor zwembaden. Aan de thermometer is tevens een koord 
bevestigd.
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Verlichting 75 Watt  inclusief transformator 220 Volt/12 Volt   169,00AR20660
Verlichtingsset compleet met diverse kleuren voorzetglazen.
De verlichtingsset van Gre is speciaal geschikt voor de serie Dreampool. Wordt als complete set 
geleverd, inclusief transformator. Wordt geleverd met wit, rood, geel en blauw glas. Voor in- en 
opbouw frame en stalen wandbaden, transformator 220 V/12 V. Inclusief montage beugel.

Pool wand licht LED, 230 volt   79,9556688
Nieuwe LED wandverlichting voor uw opbouwzwembad. U plaatst de units tegenover elkaar aan de 
binnen- en buitenzijde van de zwembadwand. Door magnetische technologie wordt de energie door 
de wand geleid en kunt u de units op elke gewenste plek van de wand plaatsen. Worden de units 
gescheiden, dan komt de binnenunit automatisch bovendrijven.

Drijvende lamp op zonne energie   24,95AR2074
Lamp drijft op het water. Voor een sfeervolle verlichting van uw zwembad.
Hoogte 19 cm, doorsnee 14 cm .
1 Batterij type AA 1,2 V.

Solar-Float Lamp (Bestway)   9,9558111
Solar-Float Lamp 12 Volt is een waterproof solar lamp, die de nacht sfeer geeft.
Plaats de solarlamp in de zon en wanneer de nacht valt gaat hij automatisch aan. Uw tuin of 
zwembad wordt nu sfeervol verlicht. Doorsnee 18 cm.

Schakelkast met twee groepen en timer   299,00AR2067
Schakelkast 
Deze schakelkast heeft twee groepen en een timer

Digitale tijdschakelaar   29,95AR2091
Digitale tijdschakelaar voor elk electrisch apparaat, zodat dit automatisch aan of uitschakelt.  Een 
mooi voorbeeld is een zandfilterpomp. Zowel binnen als buiten te plaatsen.

Zwembad alarm voor kinderen   139,00AR2070
Zwembad alarm. Gre geeft door dit alarm een stukje extra veiligheid aan uw zwembad. Nadat u het 
alarm heeft ingeschakeld, gaat het af als er iets (of iemand) in het water valt. Eenvoudige montage, 
aan / uit schakelaar en speciaal voor stalenwand baden. LET OP! Geen vervanging voor persoonlijk 
toezicht.

Side tray   11,9558957
Handige side tray die je d.m.v. een klem vastklikt op de rand van het zwembad. De tray heeft een 
opstaande rand, voor het veilig neerzetten van b.v. een glas of zonnebril. Onderaan bevinden zich 
nog 4 haken waar de badlakens eventueel kunnen worden opgehangen.

Skimmer + inspuiter   49,95AR100
Skimmer met inspuiter van wit kunststof, met aansluitstuk voor bodemstofzuiger. Geschikt voor 
linerbaden met stalen wand. Aansluiting voor slang 38 mm.

Skimmer mandje   10,95AR500
Vervangingsmandje voor skimmer van Gre AR100 en Dreampool zwembaden.
Afmeting: Bovenzijde 16,3 cm, Onderzijde 11 cm, Hoog 5,5 cm.

Skimmer pakking   16,95AR502
Vervangingspakking voor skimmer van Gre AR100 en Dreampool zwembaden.
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Skimmer klep   12,95AR501
Vervangingsklep voor skimmer van Gre AR100 en Dreampool zwembaden.

Set van 5 filternetjes voor skimmer   14,95Y13
Filternetjes welke om het skimmermandje geplaatst kunnen worden. Setje bestaat uit 5 netjes.

Drijvende skimmer   49,95AR126
Drijvende skimmer speciaal gemaakt voor zwembaden die het water niveau medium/ laag hebben. 
Gemakkelijk in gebruik te nemen. Het advies is om het filter eens in de twee weken te vervangen 
Skimmer geschikt voor o.a. Magic pool voor zand- en cartridge filters. Met aansluitstuk voor 
bodemstofzuiger.

Skimmer   16,9558949
Een luxe skimmer die u kunt plaatsen aan de rand van uw zwembad. Deze skimmer kunt u 
gemakkelijk koppelen aan uw filterpomp van de Easy Set en Metal Frame pools. De skimmer vangt 
bladeren en ander vuil op uit het water, zodat het zwemwater schoon blijft. Het mandje moet wel 
regelmatig leeg worden gemaakt.

Verwarming
Edenpac 3 Warmte pomp 12 kW 60-85m³   5.995,00PSA-W20EDEN
Warmtepomp voor zwembaden van 60 tot 85 m³. Prachtig, doelmatig en geruisloos apparaat wat 
door het gebruik van koelvloeistof R410A (heeft geen invloed op de ozonlaag) geen belasting vormt 
voor het milieu.
Watercondensor van titanium met levenslange garantie tegen corrosie. Conform aan de CE normen. 
Vermogen 12 kW, 230 V.
Warmtepomp 5 CV tot 120m³ Steelheat   6.295,00AR2005
Deze hoogrendement-warmtepomp is de voordeligste manier om uw zwembad te verwarmen. Voor 
1 door de compressor verbruikte kW geeft de warmtepomp 5 kW output. Verwarmt het water tot 28 
graden en is geschikt voor zwembaden tot 120 m³.  Dooi functie.
Afmeting: 67 x 67 x 95 cm.

Warmtepomp 4 CV tot 100 m³, Steelheat   5.695,00AR2004
Deze hoogrendement-warmtepomp is de voordeligste manier om uw zwembad te verwarmen. Voor 
1 door de compressor verbruikte kW geeft de warmtepomp 5 kW output. Verwarmt het water tot 28 
graden en is geschikt voor zwembaden tot 100 m³.  Dooi functie.
Afmeting: 62 x 62 x 80 cm.

Warmtepomp 3 CV tot 80 m³ Steelheat   4.195,00AR2003
Deze hoogrendement-warmtepomp is de voordeligste manier om uw zwembad te verwarmen. Voor 
1 door de compressor verbruikte kW geeft de warmtepomp 5 kW output. Verwarmt het water tot 28 
graden en is geschikt voor zwembaden tot 80 m³.  Dooi functie.
Afmeting: 62 x 62 x 80 cm.

Warmtepomp 4,5 CV tot 120 m³ Comfort heat   4.795,00AR2098
Deze warmtepomp is een zeer voordelige manier om uw zwembad te verwarmen. Voor 1 door de 
compressor verbruikte kW geeft de warmtepomp 3 kW output. Verwarmt het water tot 28 graden en 
is geschikt voor zwembaden tot 120 m³.  Dooi functie.
Afmeting: 101 x 36 x 130 cm.

Warmtepomp 3 CV tot 90m³ Comfort Heat   3.495,00AR2097
Deze warmtepomp is een zeer voordelige manier om uw zwembad te verwarmen. Voor 1 door de 
compressor verbruikte kW geeft de warmtepomp 3 kW output. Verwarmt het water tot 28 graden en 
is geschikt voor zwembaden tot 90 m³.  Dooi functie.
Afmeting: 85 x 30 x 96 cm.
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Warmtepomp 2 CV tot 60 m³ Comfort Heat   2.395,00AR2096
Deze warmtepomp is een zeer voordelige manier om uw zwembad te verwarmen. Voor 1 door de 
compressor verbruikte kW geeft de warmtepomp 3 kW output. Verwarmt het water tot 28 graden en 
is geschikt voor zwembaden tot 60 m³.  Dooi functie.
Afmeting: 80 x 30 x 96 cm.

Warmtepomp 1 CV tot 30 m³ Comfort Heat   1.695,00AR2095
Deze warmtepomp is een zeer voordelige manier om uw zwembad te verwarmen. Voor 1 door de 
compressor verbruikte kW geeft de warmtepomp 3 kW output. Verwarmt het water tot 28 graden en 
is geschikt voor zwembaden tot 30 m³.  Dooi functie.
Afmeting: 59 x 25 x 80,5 cm.

Warmtepomp 1/2 CV tot 10 m³ Comfort Heat   1.049,00AR2094
Deze warmtepomp is een zeer voordelige manier om uw zwembad te verwarmen. Voor 1 door de 
compressor verbruikte kW geeft de warmtepomp 3 kW output. Verwarmt het water tot 28 graden en 
is geschikt voor zwembaden tot 10 m³.  Dooi functie.
Afmeting: 59 x 25 x 80,5 cm.

Electrische verwarming 3 kW   429,00AR20750
Electrische verwarming geschikt voor zwembaden en spa`s tot 10 m³. De 3 kW, 220 V verwarming 
heeft minimaal een pomp nodig van 2,5 m³/h en is eenvoudig aan te sluiten tussen uw pomp en de 
inspuiter van uw bad. De verwarming heeft een ingebouwde thermostaat.

Solarverwarming voor San Marina / Gre zwembaden   239,00AR2069
Solarverwarming is geschikt voor zwembaden met een diameter van 350/460 cm of ovaal 580/730 
cm. Materiaal van polypropyleen. Met de solar verwarming kan het zwembadwater met 5 graden 
worden verhoogd. Er moet minimaal  1/3 hp pomp worden gebruikt. Advies om te gebruiken in 
combinatie met de Bypass AR2000.
De solar heeft een afmeting van 600 x 60 cm.
Solarverwarming voor Intex / Bestway zwembaden   99,95AR20691
Solarverwarming is geschikt voor Intex en Bestway zwembaden. Materiaal van polypropyleen. Met 
de solar verwarming kan het zwembadwater met 4 graden worden verhoogd. Er moet minimaal een 
2m³/h pomp worden gebruikt. Advies om te gebruiken in combinatie met de Bypass AR2000.
De solar heeft een afmeting  van 346 x 36 cm.

Bypass voor warmtepomp   159,00AR2000
Bypass voor de warmtepomp. Deze bypass kan uitstekend gebruikt worden bij de solarverwarming. 
Bevat o.a. 3 kogelkranen en 2 aansluitstukken. Afmeting: 48 x 13 cm, hoogte 34 cm.

Liners rond
Liner 0,40 blauw rond haakprofiel 640 x 132 cm   669,00FPR658
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. Dikte 40/100, rond 640 x 132 cm, tbv dreampool.

Liner 0,50 met mozaïek decor rond haakprofiel 640 x 120 cm   799,00FPR656
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan.
Dikte 50/100, rond, met mozaïek decor, 640 x 120 cm, tbv 120 serie.

Liner 0,40 blauw rond haakprofiel 640 x 120 cm   529,00FPR651
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan.
Dikte 40/100, rond 640 x 120 cm, tbv dreampool.
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Liner 0,40 zand rond haakprofiel 550 x 132 cm   429,00FPR558W
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, rond 550 x 132 cm.

Liner 0,40 blauw rond haakprofiel 550 x 132 cm   449,00FPR558
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, rond 550 x 132 cm, tbv dreampool.

Liner 0,50 met mozaïek decor rond haakprofiel 550 x 120 cm   649,00FPR556
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 50/100, rond, met mozaïek decor, 550 x 120 cm, tbv 120 serie.

Liner 0,40 blauw rond haakprofiel  550 x 120 cm   399,00FPR551
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, rond 550 x 120 cm, tbv dreampool.

Liner 0,75 met mozaiek rand rond haakprofiel 500 x 132 cm   999,00F551
Vervangingshaakliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk 
snel en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade 
aan uw liner ontstaan. 
Liner is voorzien van een decorrand, dikte 75/100. Rond 500 x 132 cm.

Liner 0,75 met mozaiek rand rond haakprofiel 460 x 132 cm   729,00F461
Vervangingshaakliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk 
snel en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade 
aan uw liner ontstaan.
Liner is voorzien van een decorrand, dikte 75/100. Geschikt voor een rond bad doorsnee 460 cm 
hoogte 132 cm.
Liner 0,40 blauw rond haakprofiel 460 x 132 cm   309,00FPR458
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, rond 460 x 132 cm, tbv dreampool.

Liner 0,40 zand rond haakprofiel 460 x 132 cm   289,00FPR458W
Vervangingshaakliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk 
snel en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade 
aan uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, rond 460 x 132 cm.

Liner 0,50 met mozaïek decor rond haakprofiel 460 x 120 cm   459,00FPR456
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 50/100, rond, 460 x 120 cm, tbv 120 serie.

Liner 0,40 blauw rond haakprofiel 460 x 120 cm   279,00FPR451
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, rond 460 x 120 cm, tbv dreampool.

Liner 0,30 zand rond overlap 460 x 120 cm   159,00FPR460W
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 30/100, rond 460 x 120 cm.
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Liner 0,30 blauw rond overlap 460 x 120 cm   139,00PSP4550F
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan.
Dikte 30/100, rond 460 x 120 cm, tbv ECO zwembaden.

Liner 0,40 blauw rond haakprofiel  460 x 90 cm   229,00FPR454
Vervanging liner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, rond 460 x 90 cm, tbv dreampool.

Liner 0,20 blauw rond overlap 460 x 90 cm   96,95FSP450
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 20/100, rond 450 x 90 cm.

Liner 0,20 blauw rond overlap 400 x 90 cm   86,95FSP400
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 20/100, rond 400 x 90 cm.

Liner 0,75 met mozaiek rand rond 350 x 120 cm haakprofiel   479,00F351
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Liner is voorzien van een decorrand, dikte 75/100. Geschikt voor een rond bad doorsnee 350, 
hoogte 120 cm.
Liner 0,50 met mozaïek decor rond haakprofiel 350 x 120 cm   339,00FPR356
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan.
Dikte 50/100, rond, 350 x 120 cm, tbv 120 serie.

Liner 0,40 blauw rond haakprofiel  350 x 120 cm   199,00FPR352
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, rond 350 x 120 cm, tbv dreampool.

Liner 0,30 zand rond overlap 350 x 120 cm   99,95FPR350W
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan.
Dikte 30/100, rond 350 x 120 cm.

Liner 0,30 blauw rond overlap 350 x 120 cm   84,95PSP3550F
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 30/100, rond 350 x 120 cm, tbv ECO zwembaden.

Liner 0,40 blauw rond haakprofiel 350 x 90 cm   179,00FPR354
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, rond 350 x 90 cm, tbv dreampool.

Liner 0,20 blauw rond overlap 350 x 90 cm   64,95FSP350
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 20/100, rond 350 x 90 cm.
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Liner 0,40 blauw rond haakprofiel 300 x 120 cm   199,00FPR301
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, rond 300 x 120 cm, tbv dreampool.

Liner 0,20 blauw rond overlap 300 x 90 cm   56,95FSP300
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden,. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk 
snel en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade 
aan uw liner ontstaan. 
Dikte 20/100, rond 300 x 90 cm.

Liner 0,20 blauw rond overlap 300 x 65 cm   51,95FWPR30
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 20/100, rond 300 x 65 cm.

Liner 0,75 met mozaiek rand haakprofiel rond 240 x 120 cm   349,00F241
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Liner is voorzien van een decorrand, dikte 75/100. Geschikt voor een rond bad doorsnee 240, 
hoogte 120 cm.
Liner 0,50 met mozaïek decor rond haakprofiel 240 x 120 cm   229,00FPR246
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 50/100, rond, 240 x 120 cm, tbv 120 serie.

Liner 0,40 blauw rond haakprofiel 240 x 120 cm   149,00FPR241
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan.
Dikte 40/100, rond, 240 x 120 cm, tbv dreampool.

Liners ovaal
Liner 0,40 blauw ovaal haakprofiel 1000 x 550 x 132 cm   989,00FPROV1028
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan.
Dikte 40/100, 1000 x 550 x 132 cm, tbv dreampool.

Liner 0,75 met mozaiek rand ovaal haakprofiel 915 x 470 x 132 cm   1.459,00FOV911
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Liner is voorzien van een decorrand, dikte 75/100. Geschikt voor een bad van 915 x 470 x 132 cm.

Liner 0,40 blauw ovaal haakprofiel 915 x 470 x 132 cm   629,00FPROV918
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, ovaal 915 x 470 x 132 cm.

Liner 0,40 zand ovaal haakprofiel 915 x 470 x 132 cm   629,00FPROV918W
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, ovaal 915 x 470 x 132 cm.
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Liner 0,50 met mozaïek decor ovaal haakprofiel 915 x 470 x 120 cm   879,00FPROV916
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 50/100, ovaal, met mozaïek decor, 915 x 470 x 120 cm, tbv 120 serie.

Liner 0,40 blauw ovaal haakprofiel 915 x 470 x 120 cm   609,00FPROV915
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan.
Dikte 40/100, ovaal 915 x 470 x 120 cm.

Liner 0,75 met mozaiek rand ovaal haakprofiel 810 x 470 x 132 cm   1.339,00FOV811
Vervangingshaakliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk 
snel en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade 
aan uw liner ontstaan. 
Liner is voorzien van een decorrand, dikte 75/100. Geschikt voor een bad van 810 x 470 x 132 cm.

Liner 0,40 blauw ovaal haakprofiel 810 x 470 x 132 cm   569,00FPROV818
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, ovaal 810 x 470 x 132 cm.

Liner 0,50 met mozaïek decor ovaal haakprofiel 810 x 470 x 120 cm   829,00FPROV816
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 50/100, ovaal, met mozaïek decor, 810 x 375 x 120 cm, tbv 120 serie.

Liner 0,40 blauw ovaal haakprofiel 810 x 470 x 120 cm   569,00FPROV810
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, ovaal 810 x 470 x 120 cm.

Liner 0,75 met mozaiek rand ovaal haakprofiel 730 x 375 x 132 cm   1.089,00FOV731
Vervangingshaakliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk 
snel en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade 
aan uw liner ontstaan. 
Liner is voorzien van een decorrand, dikte 75/100. Geschikt voor een bad van 730 x 375 x 132 cm.

Liner 0,40 blauw ovaal haakprofiel 730 x 375 x 132 cm   469,00FPROV738
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan.
Dikte 40/100, ovaal 730 x 375 x 132 cm.

Liner 0,40 zand ovaal haakprofiel 730 x 375 x 132 cm   479,00FPROV738W
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, ovaal 730 x 375 x 132 cm.

Liner 0,50 mozaïek decor ovaal haakprofiel 730 x 375 x 120 cm   739,00FPROV736
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 50/100, ovaal, met mozaïek decor, 730 x 375 x 120 cm, tbv 120 serie.

Liner 0,40 blauw ovaal haakprofiel 730 x 375 x 120 cm   449,00FPROV730
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, ovaal 730 x 375 x 120 cm.
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Liner 0,75 met mozaiek rand ovaal haakprofiel 610 x 375 x 132 cm   899,00FOV611
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Liner is voorzien van een decorrand, dikte 75/100. Geschikt voor een bad van 610 x 375 x 132 cm.

Liner 0,40 blauw ovaal haakprofiel 610 x 375 x 132 cm   429,00FPROV618
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, 610 x 375 x 132 cm, tbv dreampool.

Liner 0,40 zand ovaal haakprofiel 610 x 375 x 132 cm   429,00FPROV618W
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, ovaal 610 x 375 x 132 cm.

Liner 0,50 mozaïek decor ovaal haakprofiel 610 x 375 x 120 cm   599,00FPROV616
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 50/100, ovaal, met mozaïek decor, 610 x375 x 120 cm, tbv 120 serie.

Liner 0,40 blauw ovaal haakprofiel 610 x 375 x 120 cm   389,00FPROV610
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, ovaal 610 x 375 x 120 cm, tbv dreampool.

Liner 0,75 met mozaiek rand ovaal haakprofiel 500 x 300 x 132 cm   779,00FOV511
Vervangingshaakliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk 
snel en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade 
aan uw liner ontstaan. 
Liner is voorzien van een decorrand, dikte 75/100. Geschikt voor een bad van 500 x 300 x 132 cm.

Liner 0,50 met mozaïek decor ovaal haakprofiel 500 x 300 x 120 cm   489,00FPROV506
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 50/100, ovaal, met mozaïek decor, 500 x 300 x 120 cm.

Liner 0,40 blauw ovaal haakprofiel 500 x 300 X 120 cm   329,00FPROV500
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, 500 x 300 cm, tbv Dreampool.

Liners 8 vorm
Liner 0,40 blauw 8-vorm haakprofiel 700 x 450 x 120 cm   589,00FPROV707
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, 8-vorm 700 x 450 x 120 cm.

Liner 0,40 blauw 8-vorm haakprofiel 625 x 375 x 120 cm   489,00FPROV627
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, 8-vorm 625 x 375 x 120 cm.
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Liner 0,40 blauw 8-vorm haakprofiel 500 x 310 x 120 cm   449,00FPROV507
Vervangingsliner speciaal voor Gre zwembaden. Gre kan vanuit het servicecentrum in Frankrijk snel 
en doeltreffend binnen 3 werkdagen een vervangende liner leveren, mocht onverhoopt schade aan 
uw liner ontstaan. 
Dikte 40/100, 8-vorm 500 x 310 x 120 cm, tbv dreampool.

Onderdelen en vervanging
Inlaat en uitlaat   29,95AR507
Universele inlaat en uitlaat voor zwembaden. Regelbaar en afsluitbaar. Geschikt voor universeel 
gebruik. Wordt gebruikt bij de KITSPR, KITWPR serie. Geschikt voor aansluiting 32 en 28 mm.

Inlaat   18,95AR503
Universele inspuiter voor o.a. Gre dreampool.
Geschikt voor linerbad met stalenframe. Aansluiting 32/38 mm.

Veiligheidsklep 32/38 mm slang (kogelkraan)   11,95AR512
Veiligheidsklep (kogelkraan).
32/38 mm slang.

Veiligheidklep voor 38 mm slang   24,95AR504
Universele veiligheidsklep, welke tussen de slang(en) geplaatst kan worden. Geschikt voor o.a. Gre 
dreampool.

Rol teflon tape en 4 slangklemmen 38/32 mm   15,95AR510
Teflontape en 4 slangklemmen. Voor het aansluiten van skimmer en inlaat. 32 en 38 mm.

Koppelstuk voor slang 38 mm inclusief klemmen   15,95AR509
Universeel koppelstuk voor slang 38 mm. Wordt geleverd inclusief slangklemmen.

Verloop 38/32 mm (slang) + 4 slangklemmen 38/32   14,95AR511
2 Verloopstukken van 32 mm naar 38 mm. Geschikt om slang te koppelen. Wordt geleverd incl. 4 
slangklemmen.

Blister met 12 linerbeschermers voor dreampools   4,95AR204
Liner beschermer.
Set liner beschermers voor alle Gre zwembaden uit de serie KITSPR en KITWPR.. Verpakking 
bevat 12 stuks.

Blister met 21 bouten + moeren voor dreampools   10,95AR203
Moeren en bouten.
Set vervangings/reserve moeren en bouten voor alle Gre dreampool zwembaden. Verpakking bevat 
21 stuks.
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Blister 10 pinnen voor metal frame zwembaden + 1 aftapdop   5,95V616
Reserve onderdelen voor de J.E.T. pool junior bestaande uit 10 pinnen en aftapdop. Uitsluitend 
geschikt voor de stalen frame baden.

Blisterkit voor reparatie   4,95V12
Reparatieset voor liners, bevat lijm en pvc strook. Kan uitsluitend op droge oppervlakken worden 
gebruikt.

Reparatieset voor onderwater   4,95AR202
Reparatieset. Plakstrips voor reparatie van uw liner. Kan zelfs onder water gebruikt worden.
Nederlandse gebruiksaanwijzing.

PVC materiaal
PVC knie bocht 50 mm, 45 graden.   2,951419-050045
Knie bocht 50 mm 45 graden. PN16
2x Lijmverbinding.

PVC knie bocht 50 mm, 90 graden   2,951417-050090
Knie bocht 50 mm 90 graden.  PN16
2x Lijmverbinding.

PVC sok 50 mm   1,951430-000040
Sok 50 mm PN16.
2 x Lijmverbinding.

PVC T-stuk 50 mm 90 graden   2,951422-050051
T-stuk 50 mm 90 graden. PN16.
3 x lijmverbinding.

PVC kruisstuk 50 mm   8,951427-050050
Kruisstuk 50 mm. PN16.
4 x lijmverbinding.

PVC lijmkap 50 mm   1,951451-000050
Lijmkap 50 mm. PN16.
1 x lijmverbinding.

PVC draadkap 1/2"   0,951448-000012
Draadkap 1/2",  PN10
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PVC draadkap 3/8"   0,951448-000038
Draadkap 3/8",  PN10

PVC draadkap 3/4   0,951448-000034
Draadkap 3/4",  PN10

PVC draadkap 1"   0,951448-000100
Draadkap 1", PN10

PVC draadkap 1 1/4"   0,951448-000114
Draadkap 1 1/4", PN10

PVC draadkap 1 1/2"   1,951448-000112
Draadkap 1 1/2", PN10

PVC draadkap 2"   3,951448-000200
Draadkap 2",  PN10.

PVC knie 50 x 1 1/4" uitwendig   2,951420-050114
PVC Knie bocht, 50 x 1 1/4". Speciaal geschikt voor zwembaden. Kunnen een druk aan tot 16 bar
spuitgiet, buitendraad, 1 x lijmverbinding  1 x buitendraad

PVC knie 50 x 2" uitwendig   2,951420-050200
PVC knie 50 x 2" uitwendig. Speciaal geschikt voor zwembaden. Kunnen een druk aan tot 16 bar. 
Spuitgiet, buitendraad, 1 x lijmverbinding 1 x buitendraad.

PVC knie 50 x 1 1/2" inwendig   5,951421-050112
PVC Knie 50 x 1 1/2" inwendig speciaal geschikt voor zwembaden, kunnen een druk aan tot 16 bar. 
90 graden.
1x lijmverbinding 1 x binnendraad.

PVC puntstuk 40/50 x 1 1/2"   1,951440-040112
Puntstuk 40/50 x 1 1/2". PN16.
1 x lijmverbinding 1 x buitendraad.

PVC puntstuk 50/63 x 2"   2,251400-050200
Puntstuk 50/63 x  2". PN16.             
1 x lijmverbinding 1 x buitendraad.



ZW
em

bAden

67

prijzen inclusief BTW

incl. BTWZwembaden
PVC materiaal

PVC draadsok 50 x 1 1/2" binnendraad   4,951434-050121
Draadsok PN 10  50 x 1 1/2". PN10.
1 x lijmverbinding 1 x binnendraad.

PVC verloopring 2" x 1"   6,951438-200100
Verloopring 2"x 1". PN16.
1 x binnendraad 1 x buitendraad.

PVC lijmring 50 x 40 mm   1,251446-050040
lijmring 50 x 40 mm. PN 16.
2x lijmverbinding.

PVC lijmring 63 x 50 mm   1,951446-063050
Inlijmring 63 x 50 mm. PN16.
2x Lijmverbinding.

PVC soepele slang 50 mm per meter   7,952005-000051
Soepele PVC slang 50 mm. PN16.
Prijs / verkoop per meter.
Rol 50 meter.

PVC buis 50 mm per meter   5,951400-050016
Grijze PVC buis 50 mm PN16.
Prijs per meter.
Verkoop lengte 5 meter.

PVC buisklem 50 mm   1,951483-000050
Buisklem 50 mm.

PVC koppeling 50 mm 2 delig   7,951464-000050
Koppeling 50 x 50 mm. PN16.
2 x lijmverbinding.

PVC koppeling 50 x 1 1/2" lijmverbinding x binnendraad   8,951503-050112
2 delige koppeling 50 x 1 1/2" PN16.
1 x lijmverbinding 1 x binnendraad.

PVC koppeling 50 x 1 1/2" lijmverbinding x buitendraad   7,951466-050112
2 delige koppeling 50 x 1 1/2" PN16.
1 x lijmverbinding 1 x buitendraad.

PVC slangpilaar  16 x  18 x 16 mm   1,951452-016018
Slangpilaar 16 x 18 x 16 mm. PN16.
1 x lijm.
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Inflatables

• Opblaasbare zwembaden
• Play centers
• Zwembandjes / vesten
• Ride-on 
• Zwemband ringen
• Luchtbedden

• Duikbrillen
• Boten
• Strandbal
• Nudels
• Waterpistolen
• Pompen
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PVC slangpilaar 32 x 34 x 31mm   1,951452-032034
Slangpilaar 32 x 34 x 31 mm. PN16.
1 x  lijm.

PVC slangpilaar (draad) 1" x 34 x 31mm   1,951453-100034
Slangpilaar 1"x 34 x 31 mm. PN16.
1 x buitendraad.

PVC Kijkglas 50 mm   32,95111405
Kijkglas 50 mm. PN16.
Wordt geplaatst na het filter voor controle van het water.
2 x lijmverbinding.

PVC collector 50 mm   49,95ALB-0111342
Collector 50 mm. PN10. 
Wordt geplaatst als verdeelstuk voor de pomp.
4 aansluitpunten 50 mm lijmverbinding.

PVC kogelkraan 50 mm   27,951485-200050
Kogelkraan 50 mm. PN16.
2 x lijmverbinding.

PVC terugslagklep 50 mm   44,951491-000050
Terugslagklep 50 mm. PN16.
2 x Lijmverbinding.
Terugslagklep voorkomt het terug lopen van het water, waardoor de pomp niet meer kan aanzuigen. 
Wordt geplaatst voor de pomp.

PVC vuilvanger incl. zeef 20 mm   79,951490-000020
Vuilvanger incl. zeef,  20 mm.
Met transparant huis.
2 x lijmverbinding. Wordt tussen de leiding geplaatst.

PVC lijm 250cc   10,951000-000250
PVC 16 bar.
Uni 100 lijm met kwast.
Spleetvullende lijm voor het verlijmen van PVC drukleidingen en waterleidingen. Tolerantie 0,2 mm.

Rubberring 50 (Kraagbus)   0,951461-000050
Rubberring voor kraagbus 50 mm.

Rubberring 60 (Kraagbus)   1,501461-000063
Rubberring voor kraagbus 60 mm.
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Assortiment opblaasbaar speelgoed, vloer display   429,0081719B
Assortiment opblaasbaar speelgoed, Display bestaat uit: Boot (61099), Zwembad (51025), Luchtbed 
(44007), Kleine boot (34037), Zwembandjes (32043), Zwemvest (32034), School step (32050), 
Zwemring (36078), Whale on (41036). Prijs is per display.

Strandbal   0,9959020NP
Strandbal gekleurd. Leeftijd: 3+. Afmeting: doorsnee 51cm.

Zwemband river rat   8,9568209
River Rat is een zwarte luchtband met een doorsnee van 122 cm. De luchtband is voorzien van 2 
luchtkamers, bovenzijde 0.35 mm en onderkant 0.40 mm vinyl. Om de River Rat is touw bevestigd. 
Afmeting: 122 x 122 cm.

Zwemband Giant Tire Tube   2,9559252NP
Giant Tire Tube is een mooie zwemband die als motief een autoband heeft. De doorsnede van de 
zwemband is 91 cm en hij is gemaakt van vinyl. Geschikt voor kinderen van 9 jaar en ouder. 
Gewicht 0,4 kg.

Zwemband dieren   2,9958221NP
Big Animal rings. Het assortiment bestaat uit 3 verschillende vrolijke lachende dieren; Giraffe 100 x 
53 cm, Zebra 91 x 56 cm, Schildpad 79 x 58 cm.
Deze opblaasbare zwembanden zijn geschikt voor kinderen van 3-6 jaar. Prijs per stuk.

Zwemband Neon   2,9959262NP
Zwemband Neon Fros Tube is verkrijgbaar in 3 kleuren, roze, geel en groen. Deze worden in een 
mix geleverd. 
Geschikte leeftijd 9+.  Afmeting: doorsnee 91 cm.

Zwemband Lively   1,9959230NP
Lively Printswim rings.
Een leuke zwemband met 3 verschillende designs. Een geschikte zwemband voor kinderen van 3-6 
jaar. Afmeting 51 x 51 cm.

Zwemband vissen   1,9558245NP
Swim Ring
Een leuke zwemband met 2 verschillende designs.
Een geschikte zwemband voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Doorsnee is 61 cm.

Twisty Tubes   5,9556510NP
Twisty Tubes heeft leuke verschillende kleuren. De Tubes zijn gemakkelijk op te blazen. De Twisty 
Tubes worden per 2 stuks geleverd. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Afmeting: 178 x 28 cm.

Krokodil groot 'ride on'   8,9958562NP
Krokodil groot ' ride-on'. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen zich vermaken met deze 3 persoonskrokodil: 
spelen, zwemmen en er lekker op gaan liggen. De krokodil heeft 1 handvat. Afmeting: 203 x 144 cm.

Krokodil 'ride on'   5,9958546NP
Krokodil 'ride-on'. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen zich vermaken met deze krokodil. Ze kunnen ermee 
spelen, zwemmen en er lekker op gaan liggen. De krokodil heeft 1 handvat. Afmeting: 168 x 86 cm.
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Walvis groot 'ride-on'   11,9558561NP
Walvis groot ' ride-on' met 2 handvaten.
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen zich vermaken met deze walvis.
Het zwemmen wordt nu nog leuker met Intex speelgoed.
Afmeting: 193 x 119 cm

Walvis 'ride on'   7,9958523NP
Walvis  'ride-on' met 2 handvaten.
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen zich vermaken met deze walvis.
Het zwemmen wordt nu nog leuker met Intex speelgoed.
Afmeting: 163 x 76 cm.

Zeeschildpad 'ride on'   13,9556524NP
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen zich vermaken met deze eeschilpad, zwemmen of geen lekker relaxen.
Het zwemmen wordt nu nog leuker met intex speelgoed. Inclusief 2 handvatene en reparatieset. 
Afmetingen 191 x 170 cm

Happy haai 'ride-on'   9,9956540NP
Happy haai 'ride-on'. Kinderen van 3 jaar kunnen zich prima vermaken. De haai heeft 2 handvaten. 
Het zwemmen wordt nu nog leuker met het speelgoed van Intex. Afmeting: 171 x 76 cm.

Wally de walrus 'ride-on'   5,9956554NP
Wally de walrus 'ride-on' is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. De walrus heeft aan de zijkanten 
twee stevige handvaten. Afmeting: 124 x 62 cm.

Wave Rider 'ride-on'   7,9556535NP
Wave Rider 'ide-on' is een opblaasbare jetski waar je op kunt zitten. De Wave Rider bevat een 
ingebouwd handvat voorop, zodat je je goed vast kunt houden. Rondom is een brede band waar je 
je voeten op kunt leggen en deze zorgt er tevens voor dat de Wave Rider stabiel blijft. Afmeting: 114 
x 69 cm. Geschikt voor kinderen van 3+.

Waterspeelgoed 'Puffen play'   1,9958590NP
'Puffen play' waterspeelgoed. Leuk assortiment van waterfiguren voor in het zwembad of voor in bad.
Het assortiment bestaat uit: tropische vis, baby schildpad, walvis, blauwe walvis, clownvis, eend, 
schildpad, boot en slak.

Seahawk 2   53,9568346
Seahawk 2 type 68346 is een mooie opblaasbare boot die voor vele doeleinden gebruikt kan 
worden. Gewoon lekker roeien, dobberen of zelfs voor het vissen. De boot is geschikt voor 2 
personen met een max gewicht van 200 kg. Tevens is hij voorzien van 3 luchtkamers, 2 ingebouwde 
handvaten, 2 vishengelhouders, peddelhouder en een ophangsysteem voor een eventuele motor 
(1,1 kW, niet inbegrepen). Afmeting: 193 x 108 x 38 cm.
Boot Explorer 200 set   19,9558331NP
Boot explorer 200 set is geschikt voor 1 volwassene en 1 kind met een totaal gewicht tot 95 kg. De 
geschikte leeftijd is vanaf 6 jaar. De boot is van 0.33 mm vinyl en wordt geleverd met peddels en 
een mini luchtpomp. Afmeting: 185 x 94 x 41 cm.

Kinderbootje   3,9959380NP
Pool Cruiser heeft een assortiment van 3 stuks: vis, raket en piratenschip. Deze pool cruiser is 
geschikt van 3-6 jaar met een max. gewicht van 23 kg. Afmeting: 107 x 69 cm.

Peddels   7,9559623
Deze peddels bestaan uit drie delen en zijn voorzien van een ring die er voor zorgt dat ze op hun 
plaats blijven. Per 2 stuks geleverd.  Afmeting: 122 cm.
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Duikbril   6,9555976
Duikbril geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Wordt geleverd in een mix van 2 kleuren, paars en 
blauw. Hypoallergeen thermoplastic rubber gedeelte zodat het zacht en comfortabel voelt.

Zwembril 'Fun Goggles'   1,9955603
Zwembril in 3 verschillende dierenontwerpen. Maakt het zwemmen onder water nog leuker. 
Verkrijgbaar in een mix van geel, roze en blauw. Voor kinderen van 3 - 10 jaar.

Zwembril 'Play Goggles'   1,2955602
Deze zwembril is geschikt voor kinderen van 3-10 jaar en wordt geleverd  in een mix van 3 kleuren, 
groen, blauw en roze.

Playcenters
Regenboog speelcentrum (zwembad)   59,0057453NP
Speelcentrum voor waterpret. Bevat: zwembad, waterglijbaan, watersproeier, ringspel met 4 
opblaasbare ringen, werpbalspel en rolbalspel, incl.6 ballen. Met reparatiesetje. Afmeting: 297 x 193 
x135 (totaal).

Piratenspeelgoedboot   29,9548663NP
Een opblaasbare boot met vele leuke mogelijkheden. De boot is voorzien van een basketballring 
met 10 ballen en opblaasbaar zwaard en schild. Er zijn zelfs 2 kanonnen aanwezig die echt werken 
met softballen, deze zijn inbegrepen. Geschikt voor kinderen van 3 - 6 jaar. Afmeting 182 x 114 x 86 
cm.

Drijvende basketbalring   5,9558504NP
Een opblaasbare basketbalring die drijft op het water. Erg leuk om samen of alleen een balletje te 
gooien. Hierbij wordt ook een bal van 28 cm geleverd. De diameter is 61 cm en het is geschikt voor 
kinderen vanaf 3+.

Opblaas zwembaden
Familiezwembad 'Swim Center' 305   39,9558484
Een opblaasbaar blauw zwembad wat makkelijk en snel te plaatsen is. De wand bestaat uit drie 
opblaasbare randen. Het zwembad is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Watercapaciteit 999 liter. 
Afmeting: 305 x 183 x 56 cm.

Familiezwembad 'Swim Center' 262   27,9556483
Een opblaasbaar groen zwembad wat makkelijk en snel te plaatsen is. De wand bestaat uit twee 
opblaasbare randen. Het zwembad is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Inhoud 749 liter. 
Afmeting: 262 x 175 x 56 cm.

Familiezwemlbad Tropisch Rif   49,9558485
Familiezwembad Tropisch Rif is een opblaasbaar zwembad met brede zachte wanden voor meer 
comfort bij zitten of loungen. Verder is het zwembad voorzien van 3 luchtkamers met een I-beam 
constructie. Watercapaciteit: 999 Liter. Afmeting: 305 x 183 x 56 cm. Geschikte leeftijd vanaf 6+.

Zwembad 'Family' 269   26,9554006B
Rechthoekig blauw familie zwembad, een opblaasbaar zwembad met een mooie blauwe kleur en 
voorzien van twee opblaasbare kamers. Een ideaal zwembad voor kinderen van 6+. Het zwembad 
heeft een inhoud 982 liter. Afmeting: 269 x 175 x 51 cm.
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Zwembad 'Family' 201   21,9554005B
Een opblaasbaar zwembad met een mooie blauwe kleur en voorzien van twee opblaasbare kamers. 
Een ideaal zwembad voor kinderen van 6+. Het zwembad heeft een water capaciteit van 455 liter. 
Wordt geleverd met reparatieset. Afmeting: 201 x 150 x 51 cm.

Familiezwembad 'Lounge'   39,9556475
Lekker gezellig met vrienden of familie relaxen in uw eigen bad. Een comfortabel zwembad met 4 
ingebouwde opblaasbare zitjes en hoofdkussens. Tevens voorzien van 2 ingebouwde bekerhouders. 
Geschikte leeftijd: 3+. Afmeting 229 x 229 x 66 cm.

Zwembad 'Clearview aquarium'   23,9557471NP
Een opblaasbaar zwembad met 3 luchtkamers. Dit zwembad is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Het zwembad heeft 3 doorzichtige vensters met daarop een vissen design zodat het zwembad op 
een aquarium lijkt. Inhoud 424 liter. Afmeting: 159 x 159 x 50 cm.

Zwembad 'Summer colors'   26,9556495
'Summer Colors' is geschikt voor kinderen en  gemakkelijk en snel te plaatsen. Het opblaasbare 
zwembad heeft leuke kleuren en een speelse vorm. Zowel wanden als vloer is opblaasbaar. 
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Inhoud 466 liter. Afmeting 185 x 180 x 53 cm.

Zwembad 'Sun shade'   24,9556471NP
'Sun shade' is een opblaasbaar zwembad met een vissen design. Het grote voordeel van het 
zwembad is dat het bad een verwijderbaar afdekje heeft dat beschermt tegen de zon. Geschikte 
leeftijd: 3+. Inhoud 388 liter.  Afmeting: 161 x 161 x 114 cm.

Kinderzwembad 'Pinwheel'   43,9556494
Dit opblaasbare ronde zwembad isvoorzien van een opblaasbare bodem voor extra comfort. Het 
zwembad heeft een watercapaciteit van 772 liter. Afmeting: 229 x 56 cm

Kinderzwembad 'Blauw'   43,9557481
Een luxe, opblaasbaar zwembad voorzien van een opblaasbaar bankje dat bevestigd is in het 
zwembad. Met 3 bekerhouders. 
Watercapaciteit: 647 liter. Afmeting: 203 x 56 cm Geschikte leeftijd vanaf 6+.

Zwembad 'Soft Side'   16,9558431NP
'Soft Side' heeft een watercapaciteit van 666 liter.
Het zwembad heeft 3 luchtkamers en is geschikt voor kinderen van 3+. Afmeting: 188 x 46 cm.

Zwembad 'Color splash'   14,9556440NP
'Color Splash' is een opblaasbaar zwembad voorzien van een vrolijk bloemendesign. Het zwembad 
heeft 3 opblaasbare ringen. Watercapaciteit: 481 Liter. Afmeting: 168 x 41 cm. Geschikte leeftijd 
vanaf 3+.

Zwembad 'Beach days snapset'   8,9556451NP
Dit zwembad is geschikt voor kinderen en gemakkelijk en snel te plaatsen. Een leuk design van het 
strand met spelende kinderen maakt het een leuk kinderbad voor kinderen vanaf 3 jaar. Inclusief 
reparatieset Inhoud 370 liter. Afmeting 152 x 25 cm.

Zwembad 'Sunset Glow' groot   8,9957422NP
Een ideaal zwembad voor kinderen van 1-3 jaar. Het zwembad bevat 3 opblaasbare randen in 
diverse kleuren. De vloer is zacht zodat uw kind niet op de harde ondergrond hoeft te zitten. Inhoud 
299 liter.
Afmeting: 147 x 33 cm.
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Zwembad 'Crystal Blue'   6,9958426NP
Zwembad 'Crystal Blue' is een bad dat geschikt is voor kinderen van 3+. Het zwembad is voorzien 
van 3 opblaasbare ringen en het zwembad heeft een inhoud van 288 liter. Afmeting: 147 x 33 cm.

Zwembad 'Sunset Glow' klein   7,9957412NP
Een ideaal zwembad voor kinderen vanaf 1-3 jaar. Het zwembad bevat 3 opblaasbare randen in 
diverse kleuren. De vloer is zacht zodat uw kind niet op de harde ondergrond hoeft te zitten. Inhoud 
136 liter.
Afmeting: 114 x 25 cm.

Opblaas babyproducten
Babyzwembad 'Mushroom'

wembad baby paddestoel

  12,9557407NP

Babyzwembad 'Mushroom' heeft een inhoud van 45 liter. Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 1-
3 jaar. Leuk kinderzwembad met een paddestoel voor de schaduw. Afmeting: 102 x 89 cm.

Babyzwembad 'Sunset Glow' groot   5,9958924NP
Een ideaal zwembadje voor kinderen van 1-3 jaar. Het zwembad bevat 3 opblaasbare ringen in 
diverse kleuren. De vloer is zacht zodat uw kind niet op de harde ondergrond hoeft te zitten. Inhoud 
68 liter. Afmeting 86 x 25 cm.

Babyzwembad 'Sunset Glow' klein   2,9557402NP
Een ideaal zwembadje voor kinderen van 1-3 jaar. Het zwembad bevat 3 opblaasbare ringen in 
diverse kleuren. De vloer is zacht zodat uw kind niet op de harde ondergrond hoeft te zitten. Inhoud 
43 liter.
Afmeting: 61 x 22 cm.

Babyzwembad 'My First Pool'   2,9959409NP
'My First Pool' is een zwembadje met 2 opblaasbare ringen.
Het leuke design op de bodem maakt het voor uw kind nog leuker. Leeftijd: 1-3 jaar. Inhoud 15 liter, 
afmeting: 61 x 15 cm.

Armbandjes Deluxe   1,9958642EU
Deze fel gekleurde zwembandjes zijn geschikt voor kinderen van 3-6 jaar. Ze zijn gemakkelijk 
opblaasbaar en in gebruik te nemen. Ideaal voor uw kind als dit nog moet leren zwemmen.
Afmeting: 23 x 15 cm.

Armbandjes Fun Fish   2,9958652EU
Deze leuke zwembandjes met vissen als design zijn gemakkelijk op te blazen en in gebruik te 
nemen. Geschikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Een veilige manier om uw kind te leren zwemmen. 
Afmeting 23 x 15 cm.

Babyzwemband 'My Baby Float'   6,9956575EU
Om uw baby te laten genieten van het zwemwater kunt u dit op een veilige manier doen met de My 
baby float. Geschikt voor baby's van 1-2 jaar met een max. gewicht van 15 kg. De babyzwemring is 
opblaasbaar en heeft 1 grote ring, hierin zit een kleinere opblaasbare ring met hoofsteun, en in de 
ring zit een zitje waar uw kindje in kan zitten. Afmeting 70 x 70 cm.

Babyzwemband 'Deluxe baby float'   5,9958577EU
Deluxe baby float pool school step 1 is geschikt voor kinderen van 1-2 jaar. De buitenste luchtkamer 
zorgt voor stabiliteit. Aan de binnenste luchtkamer zit een zitje waar het kindje van max. 15 kg in kan 
zitten. Afmeting: 79 x 79 cm.
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Kleuterzwemvest 'Deluxe'   3,9958660EU
Dit zwemvest is gemaakt voor kinderen van 3-6 jaar. Het vest bevat 3 luchtkamers incl. de kraag en 
2 snel bevrijdende schilden. 
Een ideale serie om uw kind veilig te leren zwemmen met de juiste producten.

Luchtbedden / Luchtstoelen / Luchtpompen
Floating Recliner Lounge   25,9558868
Relaxen op het water met deze drijvende lounge. In de vorm van een ligstoel met 2 armleuningen 
met bekerhouders en met 2 luchtkamers. Comfortabel en leuk om te zien, in blauw/wit. Afmeting: 
180 x 135 cm.

Double Fun 2 Persons Lounge   23,9558877
Opblaasbaar loungebed voor 2 personen. Kleurig en comfortabel ontwerp van royale afmetingen. 
Met ingebouwde beker/ijs houders. De toplaag is doorzichtig.
Afmeting: 206 x 157 cm.

Lounge Chair   12,9558870
Een comfortabele opblaasbare relaxstoel met rugleuning die u op 2 verschillende manieren kunt 
gebruiken. Als stoel, maar ook als gerieflijk luchtbed, door de 2 delen open te klappen. Afmeting: 
198 x 94 cm.

King Kool Lounges   7,9958802NP
Met dit luchtbed kunt u lekker loungen op het water. Het luchtbed bevat twee luchtkamers en een 
bekerhouder en is voorzien van arm- en rugleuning. Verkrijgbaar in twee verschillende kleuren, 
blauw of parelmoer. Afmeting: 160 x 85 cm.

Sit 'n Float   7,9558859
Deze opblaasbare zitting heeft een uniek design voor extra plezier. Met 2 handvaten voor de 
stabiliteit en voorzien van 2 luchtkamers en  2 bekerhouders. Transparante bovenzijde en bodem in 
blauw of roze. Afmeting: 152 x 99 cm.

Luchtbed Chique   9,9958890
Comfortabel luchtbed met ingebouwd kussen. In verschillende kleuren ton-sur-ton. 2 Luchtkamers. 
Afmeting: 188 x 71 cm.

Luchtbed Deluxe   6,9959894
Een comfortabel luchtbed in 2 verschillende kleuren. Met transparante bovenzijde en grappige 
gekleurde pockets. Met 2 luchtkamers. Afmeting: 188 x 71 cm.

Luchtbed Economat   2,9959703
Luchtbed Economat is verkrijgbaar in 3 kleuren (roze, geel en blauw) in een mix. Het luchtbed is 
gemaakt van 0.15 mm vinyl.
Afmeting: 183 x 69 cm.

Electrische pomp 230 volt   19,9566620
Eenvoudig en snel uw luchtbed oppompen? Gebruik dan deze electrische pomp en binnen enkele 
minuten is uw luchtbed klaar voor gebruik. De pomp heeft 3 verschillende koppelingen.
Geschikt voor binnenshuis.
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Inflate Your Fun™

Lay-Z-Spa

• Uitvoering ovaal of rond
• 4 - 6 personen
• 80 air jets
• max. temperatuur 40 graden
• Inclusief snoer maar exclusief stekker
• Opblaasbare cover
• Leeftijd 14+

Artnr. 54075
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High-output hand pump   9,9968615
Grote handpomp. De pomp heeft 4 verschillende mondstukken om diverse artikelen binnen enkele 
minuten te kunnen opblazen. Afmeting 48 cm.

Giant bellows Foot pump   8,9968610
Deze voetpomp heeft een groot volume waardoor hij veel lucht kan verplaatsen. Heeft 3 
verschillende nozzles. Afmeting 32 x 32 cm.

Disney Producten
Speelzwembad met glijbaan Mickey   39,9591014
'Mickey' is niet alleen een zwembad maar zorgt er ook voor dat uw kind(eren) urenlang speelplezier 
hebben. Voorzien van een glijbaan, zwembad en watersproeier. Extra comfort vanwege het 
opblaasbare bodemkussen. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Inhoud 236 liter. Afmeting: 231 x 
173 x 74 cm.

Speelzwembad met spel Mickey   29,9591015
Urenlang speel- en zwemplezier met 'Mickey". Dit bad heeft een opblaasbare rand waar ballen 
ingelegd kunnen worden. Meegeleverd worden 4 opblaasbare ringen en 6 ballen. Geschikt voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Afmeting: 160 x 160 x 91 cm.

Zwembad rond Mickey   21,9591009
Gebruiksklaar zwembad met mooie Disney print. Opzetten, vullen met water en klaar! Geschikt voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Watercapaciteit: 749 liter. Afmeting: 183 x 39 cm.

Zwembad rond klein Mickey   8,9991007
Zwembad Mickey rond is voorzien van 3 gelijke opblaasbare ringen. Met grappige print van Mickey 
en vriendjes en geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Afmeting: 122 x 25 cm.

Springkussen Mickey   49,9591012
Een opblaasbaar springkussen geschikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Stevige wanden bieden 
veiligheid. Je kunt niet alleen springen, maar ook nog ringwerpen met de 4 opblaasbare ringen. Max 
gewicht 65 kg. Afmetingen: 152 x 130 cm.

Familie Zwembad Mickey   49,9591008
Royaal familiezwembad geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 2 Opblaasbare ringen met extra brede 
wanden en leuke Disney print. Watercapaciteit: 982 liter. Afmeting: 269 x 175 x 51 cm.

Kinderopblaasboot Mickey   5,9991003
Leuke boot voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Ook de bodem is opblaasbaar voor extra comforten 
voorzien van een kijkvenster. De boot is gemaakt van 0,22 mm vinyl en heeft een afmeting van 102 
x 69 cm.

Babyzwembad Mickey   5,9991018
Klein zembadje voor kinderen vanaf 1 jaar. Het ronde bad is voorzien van 3 gelijke opblaasbare 
ringen met een leuke Disney print. Watercapaciteit: 48 liter. Afmeting: 70 x 30 cm.
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Pool CareVancouver

• Afmeting 183 x 81 cm
• Besturing Balboa
• 9 storm-jets
• Incl. hard cover
• Leverbaar in twee kleuren
• 2 jaar garantie op techniek
• 6 jaar garantie op schaal

Artnr. Ar9022
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Luchtbed  Mickey   4,9991006
Luchtbed Mickey is voorzien van 5 vertikale luchtkamers en een hoofkussen. Deze zijn opblaasbaar. 
Dit luchtbed heeft een leuke print van Mickey en zijn vrienden en kan gebruikt worden op het strand, 
water of thuis. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Afmeting: 137 x 71 cm.

Surfplank Mickey   2,9991005
Surfplank Mickey is geschikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De vrolijke print van Mickey en zijn 
vriendjes maakt het spelen nog leuker. Deze opblaasbare surfplank is voorzien van een touw en 
kijkvenster voor nog meer plezier. Afmeting: 71 x 46 cm.

Zwemring Mickey   2,4991004
Zwemring Mickey is geschikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Deze zwemring heeft een print van 
Mickey en Minnie met al hun vriendjes. Diameter is 56 cm.

Strandbal Mickey   1,9991001
Strandbal Mickey heeft een doorsnede van 51 cm. Op de strandbal staan afbeeldingen van Mickey, 
Minnie, Goofy en Pluto. Deze strandbal is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Zwembandjes Mickey   1,9991002
Zwembandjes Mickey of Minnie voor veiliger zwemmen en spelen in het water. Let op het is geen 
reddingsmiddel. Altijd toezicht houden. De armbandjes hebben een dubbele opblaasbare luchtkamer 
en zijn geschikt voor kinderen van 3-6 jaar. Afmeting: 23 x 15 cm.

Waterspeelgoed
Terminator Water Blaser   9,95LSB005
Swimsportz The Terminator is een pompwaterpistool en heeft een bereik van max. 10 meter.  Het 
waterpistool heeft 2 handgrepen. Speelplezier voor kinderen vanaf 3 jaar.
Niet in de richting van gezicht en/of ogen spuiten. Afmeting 31 x 7 cm.

Eliminator Swimsportz   8,95LES002
Swimsportz The Eliminator is een groot pompwaterpistool en heeft een bereik tot wel max. 10 meter. 
Veel speelplezier voor kinderen vanaf 3 jaar. Niet in de richting van gezicht en/of ogen spuiten. 
Afmeting 60 x 7 cm.

Mini Eliminator Swimsportz   6,99LES912
Swimsportz The Mini Eliminator is een mini pompwaterpistool en heeft een bereik van max. 10 
meter.  Veel speelplezier voor kinderen vanaf 3 jaar. Wordt geleverd in toonbankdisplay, inhoud 12 
stuks. Niet in de richting van gezicht en/of ogen spuiten. Afmeting: 31 x 7 cm.

Pocket Eliminator (verpakt per 2 stuks)   9,95LSM010
Swimsportz The Pocket Eliminator is een pompwaterpistool en heeft een bereik van max. 5 meter. 
Dit pompwaterpistool is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Niet in de richting van gezicht en/of 
ogen spuiten. Wordt geleverd in een verpakking met 2 stuks. Afmeting 26 x 5 cm

Noodles diverse kleuren in display doos   4,95LPN050
Noodles zijn leuk om mee rond te drijven in het zwembad of om mee te spelen. De noodles zijn zeer 
buigzaam en hebben een lengte van 1,60 cm. Speciaal voor in het water. Gemaakt van foam. 
Afmeting 160 x 7 cm.
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Sub Jumpa   49,95LSJ001
Swimsportz Sub Jumpa is uniek in nederland. Bedenk je eigen onderwaterstunts op de vloer naar de 
wand en weer terug. Uren lang speelplezier voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Vraag naar de DVD met de mogelijkheden. Afmeting: 40 x 12,5 x 95 cm.

Whac-A-Mole   19,954401
Whac-A-Mole®. Dit spel is niet alleen leuk maar ook spannend, want als je niet op tijd de mol mept 
met de meegeleverde lichtgewicht houten hamer, dan spuit de mol je nat en verstopt hij zich in zijn 
hol. Gemakkelijk? Probeer het eens en zie hoe nat je wordt. Het spel moet worden aangesloten op 
de tuinslang. Geschikt voor kinderen van 4 jaar en ouder.

Skip 'n' Splash   17,954403
Skip' n' Splash™ het speelgoed van 2010. Gemakkelijk te monteren met behulp van een tuinslang. 
Probeer te springen over de draaiende foambuizen terwijl je wordt nat gespoten door de sproeiers. 
Geschikt voor kinderen van 4 jaar en ouder.

Fitness
Hydrobike Kinesis   2.095,00AQ5002
Hydrobike Kinesis heeft een verstelbare hoogte in het zadel en het handvat. Het is goed voor 
revalidatie na b.v. een kniebandenoperatie, verstuiking of peesletsel. Alle spieren worden gebruikt 
met de hydrobike. Hydrobike Kinesis kan gebruikt worden in zwembaden met de diepte van 110 - 
130 cm.

Hydrorunner   3.195,00AQ5003
De Hydrorunner kan gebruikt worden in zwembaden met een diepte van 130 tot 180 cm. De 
Hydrorunner is gebouwd om te kunnen rennen in het water. De Hydrorunner is ideaal voor aerobic 
groepen, circuit training, therapeutische programma's en voor sport programma's.

incl. BTWPortable spa
Spa

Spa Pool Improve  Montreal   4.295,00AR9024
Vierkante spa met hoogte van 85 cm. Deze spa is uitgerust met 15 storm-Jets en een Waterway 
pomp van 4 pk. Besturing is van het gerenomeerde merk Balboa type GS501. Wordt standaard 
geleverd met ozonator en incl. cover. Is verkrijgbaar in de kleur grijs. Uitgevoerd met een kunststof 
cabinet in de kleur Redwood. 2 jaar garantie op techniek. 10 jaar aflopend op de schaal. Afmeting 
200 x 200 x 85 cm
Spa Pool Improve Vancouver   2.995,00AR9022
Ronde spa met een doorsnee van 183 cm. Deze spa is uitgerust met 7 storm-Jets en een Waterway 
pomp van 4 pk. Besturing is van het gerenomeerde merk Balboa type GS501. Spa wordt geleverd 
incl. cover en is verkrijgbaar in de kleur blauw en wit. Uitgevoerd met een kunststofcabinet in de 
kleur grijs. 2 jaar garantie op techniek. Afmeting: 183 x 81 cm.

Lay- Z- spa (groot model)   699,0054090
De Lay-Z-Spa is een comfortabele opblaasbare spa met vele mogelijkheden. De spa heeft een 
digitaal controlepanel waar de temperatuur( tot max. 40 graden), 80 air- jets en het waterfilter mee 
geregeld kan worden. Geschikt voor 4-6 volwassenen met een min. leeftijd 14+. Incl. opblaasbare 
cover. CE/GS gecertificeerd. 1 jaar garantie op fabricage fouten. Inh. 1200 liter. Afmeting: 286 x 183 
x 91 cm.
Lay-Z-Spa   549,0054075
Comfortabele opblaasbare spa met vele mogelijkheden. De spa heeft een digitaal controlepaneel 
waar de temperatuur, 80 air- jets en het waterfilter mee geregeld kan worden. Geschikt voor 4 
volwassenen. Deze spa kan tot een max. temp van 40 graden. Inh. 900 liter. Wordt geleverd incl. 
aansluitsnoer, doch excl. stekker. Incl. opblaasbare cover, leeftijd 14+. CE/GS gecertifceerd. 
Afmeting 206 x 79 cm.

Toebehoren spa
Spa Life aroma`s display (12 stuks, 4 geuren)   11,95AFE912
Life aroma's zorgen voor een aangename geur. Ze hebben geen effect op producten zoals de pH 
waarde. Voeg 3-4 doppen toe aan  spa of hottub. Diverse geuren in een display, Senduce, Enrich, 
Invigovre en Soothe. Totaal 12 stuks. Inhoud 236 ml.
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Spa Life crystals display (25 stuks assortiment)   2,95LSP025
Crystals Display (25 stuks à 40 gr) Spa Pearls. Deze display heeft diverse geuren: Kiwi, Apple Pear, 
Passion Flower, Vanilla Tuberose en Caribbean Nights. De speciale spa- en badcrystals zorgen 
ervoor dat u zich lekker kunt ontspannen. Prijs per stuk.

Spa Life aromatherapie display (20 stuks assortiment)   5,95LLB500
Aromatherapie display (20 stuks) Spa Scents. Deze display bevat verschillende geuren, Summer 
Melon, Wild Berry, Cool Mint, French Vanilla en Lavender. Plaats het in uw aromatherapiecanister 
en u krijgt een lekker geurtje in uw spa.
Onder normale condities kunt u van 1 Spa Scents 2 weken gebruik maken. Prijs per stuk

Spa Life scum   7,95MSD001
De Spa Scum absorbeert alle schuim en oliën, zoals bijvoorbeeld achtergebleven zonnebrandolie en 
make-up. De Scum helpt preventief bij het voorkomen van een schuimlaag op uw spa water.

Spa Life cover wipes   16,95MCW025
Cover Wipes reinigt en beschermt de cover van uw spa en hottub. Er zitten ongeveer 25 doekjes in 
een koker.

Spa Life cleaning display (1 x 10)   6,95MLM103
Cleaning Mitts display voor het reinigen van de bovenkant (waterlijn) van uw spa en hottub. Dit 
product wordt geleverd in een display van 10 stuks. In 1 verpakking zitten 3 cleaning mitts.

Spa Life ezywipe cleaning   12,95AMT560
Deze ezywipe bestaat uit een speciale handschoen waar u de ezywipe gel op uitsmeert, om daarna 
af te rekenen met alle vuil en aanslag van de waterlijn en al het vuil daarboven. Kortom een 
streeploze, schone en bacterievrije spa!

Spa Life cartridgefilter cleaner   19,95CWL052
Life catridgefilter cleaner. Ontworpen om uw cartridge te reinigen. De 8 speciale nozzels bevatten 
jets die alle plooien reinigen van het cartridgefilter. De cleaner moet worden aangesloten op een 
tuinslang.

Spa Life skimmernet   17,95CLS010
Met dit Spa skimmernet (handmodel) haalt u probleemloos het vuil uit het water van uw spa. 
Voorzien van een groot net en een steel.

Spa Life spa- en hottubborstel   10,95CBL392
Borstel, speciaal ontworpen voor het reinigen van uw spa en hottub. De ideale vorm is handig voor 
de plekken waar u anders niet gemakkelijk bij kunt komen en door de zachte haren voorkomt u 
beschadigingen aan uw spa of hottub.

Spa Life scoop   11,95CSL083
Gemakkelijk te gebruiken Spa schepnet, om uw spa vuilvrij te houden. Door zijn beschermende 
rubberen stootkussen kunt u tijdens het reinigen geen krassen of beschadigingen op uw spa maken.

Spa Life telescoopsteel   13,95CTH913
Uitschuifbare telescoopsteel die gebruikt kan worden in combinatie met een spa schepnet, borstel 
en stofzuiger. Uitschuifbaar tot 1,20 meter.
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Spa Life schoonmaakset   89,95CSV825
Schoonmaakset die bestaat uit de volgende artikelen: scoop, borstel, cleaning mitt, scum disc, 
cover wipes en bodemstofzuiger. Handige en complete set voor het onderhoud van uw spa of hottub.

Spa Life chloordrijver deluxe   7,95MDI802
Een luxe chloordrijver voorzien van een koker die u kunt vullen met chloortabletten. De chloordrijver 
is geschikt Pool Power mini 20 gram of mini Quick 5 gram. Tevens zit er een touwtje aan bevestigd 
zodat de chloordrijver gemakkelijk uit het water te halen is. Geschikt voor spa, hottub en kleine 
zwembaden.

Spa Life thermometer digitaal   24,95MTH820
Ideale thermometer die eenvoudig digitaal is af te lezen en d.m.v. solar in zijn energiebehoefte 
voorziet!  De thermometer houdt ook bij wat de minimale en maximale temperatuur is geweest en 
bevat een koord zodat hij gemakkelijk uit het water te halen is.

Spa Life thermometer RVS   5,95MTH700
RVS thermometer, geschikt voor spa's, whirlpools en hottubs. Thermometer is voorzien van een wit 
koord.

Spa Life light rood   23,95MML088
Creëer je eigen sfeer met deze drijvende verlichting, die werkt d.m.v. een solar. Te verkrijgen in 
rood, wit en blauw. Inclusief houder.

Spa Life light wit   23,95MML104
Creëer je eigen sfeer met deze drijvende verlichting, die werkt d.m.v. een solar en is te verkrijgen in 
rood, wit en blauw.
Inclusief houder.

Spa Life light blauw   23,95MML095
Creëer je eigen sfeer met deze drijvende verlichting, die werkt d.m.v. een solar en is te verkrijgen in 
rood, wit en blauw.
Inclusief houder.

Spa Life hoofdkussen   12,95LSP001
Opblaasbaar kussentje om uw hoofd te steunen tegen de rand van uw spa. Eenvoudig te 
bevestigen d.m.v. zuignappen. Kleur: blauw. Afmeting: 25 x 16 cm.

Spa Life zitkussen   11,95LSS210
Kussen voor een comfortabele zit in uw spa. Het kussen wordt met water gevuld m.b.v. een 
tuinslang en is voorzien van noppen om schuiven te voorkomen. Het is van goede kwaliteit en 
bestand tegen de temperaturen in een spa.

Spa Life hand massage display (12 stuks)   6,95MML510
Deze waterbestendige handmassage is door zijn ergonomisch ontwerp zeer comfortabel in gebruik. 
Het rolbal-effect is ideaal voor een massage aan uw nek, rug en schouders.

Spa Life wijnglazen met LED licht   14,95MAG010
Genieten van een goed glas wijn in de spa met dit speciale Spa wijnglas. 's Avonds en 's nachts nog 
meer romantiek door de LED-verlichting in het glas! Verpakking bevat 2 stuks.
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Spa Life bar   16,95LLB100
Leuke drijvende Spa bar om te genieten van een hapje en een drankje tijdens uw verblijf in de Spa.

Spa Life watervaste speelkaarten   6,95MPC052
Spa kaartspel. Maak uw verblijf in de spa nog aangenamer door eens een spelletje te spelen. Met 
deze waterproof kaarten kunt u van uw spa genieten en daarnaast ontspannen een kaartje leggen.

Spa Life handdoekhouder   79,95MLT010
Mooie en practische houder voor uw handdoek als u gebruik maakt van uw spa of hottub. De houder 
is verplaatsbaar, gemaakt van chroom en hout en heeft een luxe uitstraling.

Spa Life coverlift   229,00SCL001
De coverlift zorgt ervoor dat u de cover gemakkelijk van uw spa of hottub kunt verwijderen en weer 
terug kunt plaatsen.
U plaatst de coverlift gewoon over de spa of hottub heen, dus deze wordt niet bevestigd. Dit 
betekent geen beschadigingen aan uw spa of hottub.

Filters
Filter voor Vancouver en Montreal   29,95AR9021
Filter speciaal geschikt voor de Pool Improve spa`s AR9022 en AR9024. Reinig uw filter minimaal 1 
maal per week en vervang uw filter regelmatig (2 x per jaar)
Afmeting: 9,8 cm hoog, 10,9 cm doorsnee, gat 5 cm

Cartridge voor Spa model 3000   59,95AR88
Gre vervangingscarridge voor de SPA 3000 serie.
Afmeting: Diameter 12,0 cm, binnen diameter 4,7 cm en hoogte 30,5 cm.

Cartridge voor Spa model 4000 / 5000   81,95AR880
Gre vervangingscatridge voor de SPA 4000 / 5000 serie.
Afmeting: diameter 15,1 cm, binnen diameter 4,7 cm en hoogte 20,5 cm.

Filter Bestway type 2  ook geschikt voor Lay-z-spa   6,9558094
Filter Bestway type 2 is geschikt voor de Lay-z-spa en filterpomp type 58148GS / 58117GS en 
58150 / 58141. Filters zijn verpakt per 2 stuks. Advies: Elke twee weken de cartridge vervangen. 
Afmeting: doorsnee van 10,6 cm en hoogte van 13,6 cm.

incl. BTWLounge Meubels
Meubels

Strandstoel Lola blauw   199,00ST1295
Strandstoel Lola heeft een wit frame en de bedloper is gemaakt van een “plastic–coated polyester" 
in het blauw. Deze comfortabele strandstoel heeft een hoofdsteun die in 5 posities geplaatst kan 
worden tot max 60°. Lengte van het verstelbare gedeelte is 70 cm. Tevens is de stoel UV bestendig.

Luchtbedden binnen
Luchtbed Queen comfort  incl. luchtpomp 2 persoons   54,9566702
Comfortabel luchtbed van maar liefst 47 cm dik en met ingebouwd kussen. Perfect voor gasten 
thuis, maar ook licht en compact genoeg voor op reis. Door de ingebouwde, electrische luchtpomp 
220 - 240 Volt wordt het bed in 4 minuten voor u opgepompt. Afmeting: 157 x 203 x 47 cm.
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Luchtbed Queen incl. voetpomp, 2 persoons   24,9566929
Luchtbed Queen met ingebouwde voetpomp. Het donsachtige luchtbed van 22 cm dik met een vlak 
en comfortabel oppervlak, kan met de ingebouwde voetpomp of een gewone pomp worden 
opgeblazen. In ongeveer 4 minuten is het luchtbed opgeblazen. Afmeting; 152 x 203 x 22 cm.

Luchtbed Twin comfort incl. luchtpomp 1 persoons   42,9566706
Comfortabel luchtbed van maar liefst 47 cm dik en met ingebouwd kussen. Perfect voor gasten 
thuis, maar ook licht en compact genoeg voor op reis. Door de ingebouwde, electrische luchtpomp 
220 - 240 Volt wordt het bed in 2,5 minuut voor u opgepompt. Afmeting: 102 x 203 x 47 cm.

Luchtbed Twin incl. voetpomp, 1 persoons   18,9566927
Luchtbed Twin met ingebouwde voetpomp. Het donsachtige luchtbed van 22 cm dik met een vlak en 
comfortabel oppervlak, kan met de ingebouwde voetpomp of een gewone pomp worden opgeblazen. 
In ongeveer 2 minuten is het luchtbed opgeblazen. Afmeting; 99 x 191 x 22 cm.

Luchtbed JR. Twin excl.luchtpomp 1 persoons   12,9568950
De klassieker onder de luchtbedden. Geschikt voor gasten thuis of voor mee op reis. Met geruwd 
oppervlak om het schuiven van de lakens te voorkomen. Comfortabel voor een goede nachtrust. Dit 
luchtbed wordt geleverd exclusief luchtpomp (68615). Afmeting: 76 x 191 x 22 cm.
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Schoonheidbehandeling van uw zwembad water. Een zwembad of spa is er voor uw plezier. En dat plezier begint met zuiver water. 
Hoe u dat water in een uitstekende conditie houdt? 
Als importeer en grossier doen wij graag een boekje open over gezond zwemwater. Wij geven u niet alleen achtergrondinformatie, 
maar ook tal van tips voor het onderhoud. Verder benoemen we de middelen die u daarvoor nodig hebt, inclusief de hulpmiddelen. 
Als u deze tips in praktijk brengt, verzekert u zich van het zuiverste water. Een heel seizoen lang, jaar in jaar uit. Het gaat eenvoudi-
ger dan u denkt.

Wat u zelf kunt doen
Zwemplezier van het zuiverste water begint bij een doordacht 
watercirculatiesysteem en een goed werkende filterinstallatie. 
Het bad is gevuld met leidingwater. Hiermee legt u de basis 
voor schoon en helder water. Nu kunt u zelf ook een steen-
tje bijdragen aan de kwaliteit van uw badwater. Bladeren uit 
het water vissen en `s avonds uw bassin afdekken, uw bad 
een grote beurt geven met een bodemreiniger, de omgeving 
schoonhouden. Het verhoogt uw zwemplezier en uw bad nodigt 
u uit voor een frisse duik. Bij gezond zwemwater komt echter 
meer kijken. Desinfecteren bijvoorbeeld. En doordachte water-
behandeling. Laten we de feiten eens op een rij zetten.

Algen, bacteriën en verontreinigingen krijgen geen kans
Zeker een verwarmd, maar ook een koud buitenbad krijgt nogal 
wat te verwerken. Juist bij zomerse temperaturen. Bacteriën 
voelen zich dan als een vis in het water. Ze vermenigvuldigen 
zich in rap tempo. Algen houden eveneens van zonnestralen. 
Ze zorgen voor een groen/bruine aanslag en verkleuren uw 
zwemwater. Bovendien veroorzaken algen de kans op gladheid. 
En wat denkt u van haren, huidschilfers en zonnebrandcrème 
die in uw bad achterblijven? Of bladeren, stof en insecten? 
Gelukkig hoeft u van dit ongemak geen hinder te ondervinden. 
Want met de juiste waterbehandeling worden verontreinigingen 
afgevoerd en krijgen algen en bacteriën geen kans. Sterker 
nog, u bent zeker van een constante kwaliteit zwemwater. En 
van zwemplezier zonder zorgen.

enkele begrippen
Hoe u uw zwemwater aantrekkelijk houdt? Een gezonde water-
balans is een eerste vereiste. Daar komen we straks op terug. 
Eerst willen we u vertrouwd maken met enkele begrippen. Ze 
komen u ongetwijfeld bekend voor. “Meten is weten“ geldt in het 
bijzonder voor gezond zwemwater. Om uw meting uit te voeren 
gebruikt u testsets.

mg/l en parts pro million (p.p.m.)
In uw zwemwater bevinden zich stoffen als chloor en calcium. 
De concentratie van deze stoffen drukken we uit in mg/l of 
p.p.m.: eenduizendste gram per liter.

pH-waarde
Ook deze term klink u vast en zeker bekend in de oren. De 
pH-waarde geeft aan of uw water zuur, neutraal of alkalisch 
(basisch) is. Bij een waarde van 7,0 is het water neutraal. Bij 
meer dan 7,0 pH is het water alkalisch (basisch), bij minder dan 
7,0 pH zuur. De waarde mag schommelen tussen 6,8 en 7,8, 
de ideale waarde is 7,2. De pH-waarde is van belang voor de 
desinfectie van uw bad. Ook bij kalkafzetting en algen is de pH-
waarde van belang.

Calciumhardheid en kalkevenwicht
De calciumhardheid geeft het kalkgehalte in uw water aan. Hoe 
hoger deze waarde, hoe meer kalk in uw bad. En het omge-
keerde. De normale waarde ligt tussen de 100 en 250 p.p.m. 
(5,5˚-14˚dH= Duitse graden hardheid). Zacht water heeft een 
hardheid van 0 – 145 p.p.m. ( 0˚- 8˚ dH ), middelhard water 145 
-270 p.p.m. ( 8˚ -15˚ dH) en hard water 270 – 540 p.p.m. ( 15˚ 
- 30˚ dH). Hoeveel kalk mag er in het water zitten? Hoe krijgt u 
helderwater en hoe voorkomt u kalkaanslag? Bij een kalkeven-

wicht is de kalk in het zwemwater voor 100% opgelost. Er is nu 
geen afzetting van kalk mogelijk. Van troebel water door “vlok-
ken” is evenmin sprake. Bij dit evenwicht worden de materialen 
van uw bad niet aangetast.

Alkaliteit
PH-waarde, desinfectie en alkaliteit zijn nauw met elkaar ver-
bonden. U krijgt namelijk alleen een goede desinfectie bij een 
stabiele pH-waarde.
Die stabiliteit wordt in grote mate bepaald door de alkaliteit. 
Deze laatste dient te liggen tussen de 100 en 150 p.p.m.

Chloorwaarde
Hoeveel chloor mag uw bad hebben? Laten we eerst ingaan 
op de volgende drie begrippen: totale, de vrije en de gebonden 
chloorwaarde.
De totale chloorwaarde geeft de hoeveelheid chloor in uw water 
weer, maar zegt niets over de werking ervan. Normale waarde  
0,5 – 3,5 p.p.m.
De vrije chloorwaarde geeft aan hoeveel actief chloor uw water 
bevat. Dit gehalte bepaalt de desinfectie. Het ligt tussen de 
0,5 – 2,5 p.p.m.(binnenbaden1,0 p.p.m., buitenbaden 2,0 – 2,5 
p.p.m.) Gebonden chloor is niet meer actief. Het heeft z`n des-
infecterende werk gedaan en werkt zelfs de desinfectie tegen. 
Het ruikt sterk en kan ogen en slijmvliezen irriteren. Hoe lager 
de gebonden chloorwaarde, hoe beter. Hanteer een maxi-
mumwaarde van 1,0 p.p.m. De gebonden chloor waarde mag 
overigens nooit hoger liggen dan de vrije chloorwaarde.

Cyanuurzuur
Cyanuurzuur voorkomt dat uw chloor snel uitgast en daardoor 
niet meer desinfecteert. Het zit standaard in o.a. chloorgra-
nulaat (Choc) en chloortabletten (mini en long).De normale 
waarden zijn 20 – 35 p.p.m. Teveel cyanuurzuur betekent weer 
dat uw chloor niet kan desinfecteren.

Temperatuur
De temperatuur van uw zwemwater bepaalt voor een belang-
rijk deel de hoeveelheid desinfectiemiddelen. Hoe warmer het 
water, hoe meer algen en bacteriën. En hoe meer huidvetten 
er loslaten. Cosmetica als bodylotion en gel komen eveneens 
in het water terecht. De temperatuur heeft gevolgen voor de 
ontsmetting, het kalkevenwicht, de verdamping en het uitgassen 
van het chloor. Voor een privé zwembad ligt de ideale tempera-
tuur tussen de 25 en 27˚C.

Zo maakt u de waterbalans op
Wanneer hebt u gezond zwemwater?
Het antwoord op die vraag is eenvoudig: als het water in balans 
is. Daarvoor zult u enig meetwerk dienen te verrichten. Zoals de 
pH-waarde, de temperatuur, de calciumhardheid en de alkaliteit. 
Aan de hand van uw metingen kent u ze een aantal punten toe 
(zie tabel). Die punten telt u bij elkaar op. Komt de uitkomst 
precies uit op 12,1? Dan is uw water in balans. Dit is meteen 
uw streefwaarde. Zorg dat uw water dit getal zo dicht mogelijk 
benadert. Met de producten die u aantreft on deze catalogus 
kunt u de waarde corrigeren. Verder op deze pagina ziet u hoe 
u eventuele problemen oplost.

Pool Power chemie
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Voorbeeld:
pH: 7,2
Temperatuur 28˚ C
Alkaliteit: 150 p.p.m.
Calciumhardheid 250 p.p.m.
De uitkomst is dan als volgt: 7,2 + 0,7 + 2,2 + 2,0 =12,0

pH temperatuur Alkaliteit  
p.p.m.

Calciumhardheid 
p.p.m./˚dH

6,8 = 6,8 20˚C = 0,50 50 = 1,70 50/ 2,7 = 1,30
6,9 = 6,9 22˚C = 0,55 75 = 1,90 100/ 5,5 = 1,60
7,0 = 7,0 24˚C = 0,60 100 = 2,00 50/ 8,1 = 1,80
7,1 = 7,1 26˚C = 0,65 125 = 2,10 200/10,8 = 1,90
7,2 = 7,2 28˚C = 0,70 150 = 2,20 250/13,5 = 2,00
7,3 = 7,3 30˚C = 0,73 175 = 2,25 300/16,2 = 2,10
7,4 = 7,4 32˚C = 0,76 200 = 2,30 350/18,9 = 2,15
7,5 = 7,5 34˚C = 0,80
7,6 = 7,6 36˚C = 0,82

38˚C = 0,85

Probleem: mogelijke 
oorzaak:

oplossing:

Groenwa-
ter, gladde 
bodem en 
wanden

Algen / licht-
inval 
Slechte desin-
fectie 
Teveel cyan-
uurzuur

pH controleren / bijstellen 
Shockchlorering toepassen 
(pomp continue laten draaien). 
Filter enkele keren terugspoe-
len. 
Bad afdekken wanneer niet in 
gebruik. 
Cyanuurzuurgehalte meten 
(eventueel water verversen)

Troebel 
water, kalk-
afzetting

Kalk laat los uit 
water

Water is uit balans
Meet de pH waarde, tempera-
tuur.
Hardheid en alkaliteit eventueel 
corrigeren

Troebel 
water, melk-
achtig

Te veel vlok-
middel in het 
bad

pH waarde corrigeren

Aluminium 
product in het 
badwater

Pomp / filterinstallatie continue 
laten draaien ofwel de installatie 
stopzetten, vlokmiddel laten 
bezinken, en dan opzuigen

Zwevende 
deeltjes

Verontreiniging 
wordt niet 
afgevangen 
door filter 

De filterfijnheid verbeteren: 
gebruik bijvoorbeeld een vlok-
middel. 
Een of meerdere vloktablet-
ten in de Sikmmermand zal 
zorgen dat de fijne deeltjes op 
het filterbed gevangen worden. 
Let op: filter vervuilt sneller 
dan normaal. Op tijd terug- en 
naspoelen.

Probleem: mogelijke 
oorzaak:

oplossing:

Bruin water IJzeroxide, bad deels leegpompen (indien 
mogelijk) schoonmaken en 
bijvullen met leidingwater (drink-
waterkwaliteit). (Dus geleidelijk 
het badwater vervangen).

Bruine alg zie groenwater / alg.
pH instabiel Alkaliteit niet in 

orde.
Meet de alkaliteit, stel die d.m.v. 
alk+ of alk- met beetjes bij, 
NIET in één keer proberen te 
doen, rustig veranderen is hier 
geboden.

Troebel 
water, 
gladde 
wanden, 
Chloorlucht, 
pijn aan de 
ogen

Teveel belas-
ting en daar-
door teveel 
gebonden 
chloor

pH meten en corrigeren op 
streef waarde 7,2. Shockchlore-
ring toepassen, zorg voor een 
vrij van bijvoorbeeld 5 mg / l. 
Als er teveel gebonden chloor 
is, filter ± 10 min. terugspoe-
len, dan naspoelen. Waterpeil 
aanvullen met vers leidingwa-
ter. Vloktablet(ten) in skimmer 
leggen. Meet de alkaliteit en 
stel die zonodig bij d.m.v. alk+ 
of alk-, met beetjes bijstellen, 
NIET in één keer proberen te 
doen. Rustig veranderen is hier 
geboden.

shock therapie bij intensief gebruik
Komt uw meting uit op minder dan 12,1? Dan is uw zwemwater kalkagressief. Komt uw uit boven de 12,1 dan is uw water kalkaf-
zettend. Uw zwemwater verdient aandacht. Juist na een druk weekend, intensief zwemmen, bij broeierig weer of na een onweers-
bui. Dan heeft het water de tijd nodig om te herstellen. U kunt dit herstel bespoedigen met een shockbehandeling. U voegt dan een 
extra dosis chloor (choc) aan uw water toe (chloorwaarde tot bijvoorbeeld 4 mg/l). Deze shocktherapie mist z`n werking niet.
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Probleem: mogelijke 
oorzaak:

oplossing:

Melkachtig 
/ troebel 
water, ruwe 
wanden, 
shock-
chlorering 
geeft geen 
resultaat.

Uitval van 
kalkdeeltjes 
door te hoge 
pH waarde

pH meten en corrigeren 
Vloktabletten in skimmermandje 
leggen, continue filteren

Groen hel-
der water

IJzer / koper-
oxide

pH meten en corrigeren 
shockchlorering toepassen 
vloktabletten in skimmermandje 
leggen, continue filteren.

Probleem: mogelijke 
oorzaak:

oplossing:

Zwart, 
bruin, troe-
bel water

ijzer in het 
water (bronwa-
ter gebruikt?)

pH meten en corrigeren 
shockchlorering toepassen 
vloktabletten in skimmermandje 
leggen, continue filteren.

Water 
schuimt

Teveel anti-alg 
gebruikt dan 
wel reinigings 
producten

Bad gedeeltelijk leeg pom-
pen, bijvullen met vers water. 
Hierdoor zakt de schuimcon-
centratie

Corrosie 
aan meta-
len 

pH waarde te 
laag, teveel 
koper in het 
water

pH en koper meten / corrigeren 
Shockchlorering toepassen en 
vloktabletten in het skimmer-
mandje leggen.

Winterklaar maken van het zwembad
Wat doet u met uw bad als het seizoen er op zit?
Ongetwijfeld loopt u het bassin nog eens na en controleert u de 
installatie. Werkt hij nog zoals het moet? Nergens lekkage? Zijn 
alle bladeren uit het zwembad? Het spreek voor zich dat u de 
installatie vorstvrij maakt. U voorkomt hiermee dat de leidingen 
en de installatie stuk vriezen. Alle delen die boven de vorst-
grens liggen (minder dan 70 cm onder het maaiveld) tapt u af, 
evenals het filtersysteem.
Het bad zelf pompt u leeg totdat de skimmers en inspuiters 
“vrij” liggen. Deze dopt u met pluggen af. De buizen pompt u 
leeg. Het water in het bad gaat overwinteren, staat zeker 6 
maanden stil. Het loont de moeite om nu al dit water de nodige 
zorg te geven. Dat scheelt u in de lente extra werk.

Graag even de volgende tips. Zuig grof vuil van de bodem en 
loos het eventueel direct op het riool. Laat uw filter goed terug 
spoelen, minstens 10 minuten. Pomp het water uit het bad tot 
ca. 20 cm onder de inlaat en verwijder de vetrand met een rei-
niger. Vervolgens tapt u het filter en de pomp af. De aftappers 
laat u open en u verwijdert het deksel. Pomp en ketel kunnen 
drogen. Filterzand, ouder dan 5 jaar, kunt u vervangen. Heeft 
u een horizontaal gemonteerde drukmeter? Draai deze los en 
laat hem leeglopen. U voorkomt hiermee bevriezen. Leidingen 
waarin water kan blijven staan tapt u eveneens af. Ook cv-
leidingen en installaties voor zonne-energie. De aftappers laat 
u open staan.

U houdt uw zwembad in conditie door het overwinteringpak-
ket van Pool Power toe te voegen. Dit is een speciaal pakket 
waterbehandelingsproducten.

Hoe u de expansie van ijsvorming opvangt? 
Gebruik hiervoor de speciale winterdrijvers en laat deze in het 
water drijven. Heeft u lamellenafdekking? Verwijder de herfst-
bladeren, rol `m op en dek uw bad af met een winternet. Zo 
houdt u uw bad vrij van bladeren. Heeft u een zomerkleed? 
Laat `m drogen, zet hem goed in de talkpoeder en berg `m op 
in zwart plastic.
In de herfst hebt u alle gelegenheid om uw installatie te laten 
controleren en te onderhouden. Uw pomp, bodemzuiger en 
ander machines zijn dan in de lente weer klaar voor een lang 
seizoen.
Controleer tussentijds het waterniveau. Door veel regen kan 
het water hoog stijgen. Overtollig water kunt u met een dompel-
pomp afvoeren naar het riool.
IJs mag u nooit kapot slaan. Het kan uw bad beschadigen. 
Vanzelfsprekend bewaart u uw waterbehandelingsproducten 
op een droge, veilige en vorstvrije plaats.

PooL PoWerPHotometer
de photometer voor uw zwembad

voor het zeer nauwkeurig meten van:

• Vrije chloorwaarde
• pH waarde
• Cyanuurzuur

Waarde is digitaal afleesbaar

Artnr. 5800
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Zomerklaar maken van het zwembad
Lopen de temperaturen weer op tot aangename waarden? Dan 
wilt u natuurlijk weer zo snel mogelijk van uw zwembad genie-
ten.
U begint dan ook met de nodige voorbereidingen. De controle 
van uw zwemwater is daarbij inbegrepen. Is het water tijdens 
de wintermaanden echt vervuild, dan vervangt u geleidelijk 
het water, of u kunt, alleen als het bad zich hiervoor leent, het 
zwembad helemaal leegpompen. Een dompelpomp is een 
hulpmiddel bij uitstek. Met lauw water en een borstel verwijdert 
u vuil en afzetting. Grof vuil zuigt u van de bodem. Een (eventu-
ele) vetrand neemt u weg met een randreiniger. Daarna draait u 
de aftapkranen dicht en vult u het bad (verder) met leidingwater.

Vervolgens maakt u uw filterinstallatie klaar voor gebruik. Zand 
dat ouder is dan 5 jaar, vervangt u door nieuw. De filterinstallatie 
laat u continue lopen totdat het water weer helder is. U contro-
leert leidingen en ontluchters. Dan kunt u de zwembadverwar-
ming in bedrijf nemen.

Ook accessoires als bodemreinigers, afsluiters en thermome-
ters loopt u na. Uw testset vervangt u elk jaar.

Is uw voorraad waterbehandelingsproducten nog op peil? Om 
uw water in conditie te krijgen gebruikt u de tips uit het hoofd-
stuk ‘waterbalans’.
Uw winternet laat u drogen alvorens het op te bergen.

inhoud van het zwembad  

De krachtige moderne Pool Power zwembadproducten 
zorgen ervoor dat uw zwemwater er uitziet zoals het 
hoort: kraak helder en sprankelend genoeg om er een 
duik in te nemen.Voordat u Pool Power producten gaat 
doseren moet u wel de inhoud in m³ van uw zwembad 
berekenen.

Op de etiketten van Pool Power producten en in deze 
informatie staat duidelijk vermeld hoeveel van elk pro-
duct gedoseerd dient te worden. Deze doseringen zijn 
gebaseerd op gemiddelde waarden. Onder bepaalde 
omstandigheden zult u meer of minder moeten doseren. 

Het verbruik van de producten is zeer sterk afhankelijk 
van o.a. de graad van vervuiling, badbelasting en de 
temperatuur.Pool Power producten zijn toegelaten door 
de Nederlandse overheid. Met bovengenoemde produc-
ten zult u over het algemeen kunnen volstaan. 

In uitzonderlijke gevallen zult u een aanvullende behan-
deling moeten uitvoeren. Ook daarvoor zijn uiteraard 
Pool Power producten beschikbaar.

Stap 1 
Meet de pH waarde van uw zwembadwater met behulp van 
een testset en corrigeer zonnodig met pH – of pH +. De pH 
waarde moet liggen tussen de 7,2 en 7,6. Een te hoge of te 
lage pH waarde kan irritatie aan de ogen of huid veroorzaken. 

Stap 2 
Doseer het gekozen desinfectiemiddel volgens voorschriften 
etiket. 

Stap 3 
Geef uw zwembad een shockbehandeling aan het begin van 
het seizoen en vervolgens om de 14 dagen.Onder shockbe-
handeling wordt verstaan het doseren van een circa 3 maal 
hogere dosering chloor als gebruikelijk. Het gevolg hiervan 
is dat de opgehoopte organische stoffen worden vernietigd 
en geoxideerd. U voorkomt hiermee ook de vorming van de 
zogenaamde chlooraminen. Deze chlooraminen veroorzaken 
de vervelende chloorlucht.

Stap 4
Controleer regelmatig de pH waarde en de chloorwaarde met 
behulp van de testset.Stap 5Doseer wekelijks Pool power anti 
alg. 

Stap 5
Doseer wekelijks Pool power anti alg. 

Onderstaand een overzicht van de manier van berekenen.

Rechthoek
Lengte x breedte x diepte

Rond
Diameter x diameter 

x diepte x 0,78

Ovaal
Grootste lengte x grootste 

breedte x diepte x 0,89
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Verwarming
Comfort Heat
Warmtepomp 1 CV tot 30 m3 
Artnr. Ar2095

Een warmtepomp is de voordeligste manier om uw zwembad te verwarmen. De warmtepomp werkt als een omgekeerde airco en 
verwarmt het water tot 28 graden, afhankelijk van de buitentemperatuur. Voor 1 door de compressor verbruikte calorie, geeft de 
warmtepomp 4 calorieën af aan het zwembad. De Gre warmtepomp kan zowel op een bestaande als op een nieuwe installatie 
geïnstalleerd worden en moet altijd buiten worden geplaatst.

Comfort Heat verkrijgbaar vanaf 1/2 CV(10 m3) tot 4,5 CV(120 m3)
Steel Heat verkrijgbaar in 3 CV (80 m3) tot 5 CV (120 M3)

Steel Heat 
Artnr. Ar2003
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prijzen inclusief BTW

Prijslijst Consumenten verkoopprijs

Business Park Friesland West 19d 8466 SL  HEERENVEEN

AQUA-fun

ABN-AMRO bank
BTW-nr.
KvK-nr.

: 59.49.47.979
: 810888415B01
: 01068710

Telefoon
Fax
Website
E-mail

: 0513 - 41 28 12
: 0513 - 41 80 37
: www.aqua-fun.info
: info@aqua-fun.info

incl. BTWChemie
Test

Photometer checkkit 3 in 1   469,00210040
Met de Photometer 3 in 1 kunt u gemakkelijk en snel zeer nauwkeurig de waterkwaliteit in uw 
zwembad of spa controleren. De waarde wordt weergegeven tot 1 cijfer achter de komma. U kunt 
hiermee vrij chloor, totaal chloor, pH waarde en cyanuurzuur meten.

Scuba photometer   149,00220000
Scuba voor het meten van: vrij chloor, pH en cyanuurzuur. Deze testset is zeer eenvoudig in 
gebruik. Een beetje water in het hiervoor bestemde reservoir doen, tablet toevoegen, goed 30 
seconden schudden en daarna 30 seconden wachten. Druk vervolgens op test en binnen 2 minuten 
kunt u het resultaat aflezen. Voor het juiste resultaat na elke test reinigen.

Pool Power Photometer   119,005800
Voor het zeer nauwkeurig meten van diverse waarden van de waterkwalteit. Met deze photometer 
kunt u de vrije chloorwaarde, pH waarde en de hoeveelheid cyanuurzuur meten. Digitale uitlezing.  
Werkt op 9 V. batterij (niet mee geleverd). Een kwatiteitsmeter van Phalintest.

e Pool   349,005900
Uniek testapparaat wat niet alleen de waarden van chloor en pH meet in uw zwembad, maar ook 
aangeeft welke chemicaliën en in welke hoeveelheid er moeten worden toegevoegd. D.m.v. een 
draadloos display kunt u dit vanuit uw huis zelfs uitlezen. Kortom, gemak op zijn best.

Pool Improve vervangingstabs voor photometer   9,955500
Pool Improve vervangingstabs zijn losse tabletten t.b.v.  de Pool Power photometer. Verpakking 
bevat DPD1, Phenolred, (elk 20 tabletten), DPD3 en cyanuurzuur (elk 10 tabletten).

DPD3 voor Photometer 500 tabletten   59,95511082
DPD3 voor Photometer. Voor het meten van het totale chloorgehalte. Geschikt voor 220040, 
220000, en 5800. Inhoud: 500 tabletten.

DPD1 voor Photometer 500 tabletten   59,95511062
DPD1 voor Photometer. Voor het meten van vrij chloor.
Geschikt voor 210040, 220000 en 5800 
Inhoud: 500 tabletten.

Aquacheck truetest teststrips   10,955650
Teststrips voor het testen op vrij chloor, pH , totale alkaliniteit. Deze teststrips zijn geschikt voor 
Aquacheck teststrip reader.

Pool Improve testset   10,955000
Pool improve testset is zeer nauwkeurig. Bevat test met tabletten voor het meten van chloor en pH 
waarde. In tegenstelling tot de strips, wordt hier gebruik gemaakt van tabletten. Door de DPD1 en/of 
Phenolred tabletten op te lossen, kunt u de waarde door middel van het bijgeleverde testapparaat 
aflezen.
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prijzen inclusief BTW

incl. BTWChemie
Test

Pool Improve vervangingstabs   9,955100
Pool Improve vervangingstabs zijn losse tabletten t.b.v.  de Pool Improve testset. DPD1 en 
Phenolred.
Verpakking bevat 2 x 30  tabletten.

Pool Improve testset 5 in 1   15,955300
Met deze teststrips kunt u nauwkeurig uw waterkwaliteit contoleren. Eenvoudig het teststripje onder 
water dompelen en de kleuren vergelijken. Werkt snel. U kunt hiermee vrij chloor, totaal chloor, pH 
waarde, alkaliteit en cyanuurzuur  bepalen. 50 teststrips per verpakking, per 10 stuks verpakt in 
aluminiumfolie voor betere testresultaten. Voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

Pool Improve testset 3 in 1   12,955200
Met deze teststrips kunt u nauwkeurig uw waterkwaliteit contoleren. Eenvoudig het teststripje onder 
water dompelen en de kleuren vergelijken. Werkt snel. U kunt hiermee vrij chloor, pH waarde, 
alkaliteit bepalen. 50 teststrips per verpakking. Per 10 stuks verpakt in aluminiumfolie voor betere 
testresultaten. Voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

Pool Improve zout   16,955400
Pool improve zout. Deze strips zijn speciaal voor gebruikers van een zoutelektrolyse systeem. Op 
eenvoudige wijze kunt u meten of de beschikbare hoeveelheid zout, dat in het water is opgelost, nog 
toereikend is. Afhankelijk van het gekozen systeem dient er tussen de 3% en 5% zout gemeten te 
worden. 16 teststrips per verpakking.

Middelen
Pool Power Choc 1 kg   21,95391110
Pool Power Choc is een snel oplossend desinfectiemiddel in korrelvorm, toe te passen bij een 
shockbehandeling. Toelatingsnummer 11796 N. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; 
altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. 
Verpakking van 1 kg.

Pool Power Choc 5 kg   99,95391120
Pool Power Choc is een snel oplossend desinfectiemiddel in korrelvorm, toe te passen bij een 
shockbehandeling. Toelatingsnummer 11796 N. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; 
altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. 
Verpakking van 5 kg.

Pool Power Mini 20 gr. 1 kg   23,95391140
Pool Power Mini 20 gr. zijn langzaam oplossende desinfectie tabletten, die zorgen voor een continue 
desinfectie. Toelatingsnummer 11798 N. Altijd eerst de pH waarde corrigeren tussen 7,2 en 7,6. 
Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. 
Uitsluitend gebruiken in combinatie met een chloordrijver. Verpakking 1 kg.

Pool Power Mini 20 gr. 5 kg   119,00391150
Pool Power Mini 20 gr. zijn langzaam oplossende desinfectie tabletten, die zorgen voor een continue 
desinfectie. Toelatingsnummer 11798 N. Altijd eerst de pH waarde corrigeren tussen 7,2 en 7,6. 
Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een 
chloordrijver.  Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. Verpakking 5 kg.

Pool Power Mini Quick 0,5 kg   15,95395010
Pool Power Mini Quick zijn snel oplossende desinfectie tabletten, die zorgen voor een continue 
desinfectie. Toelatingsnummer 11798 N. Altijd eerst de pH waarde corrigeren tussen de 7,2 en 7,6. 
Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën.  Uitsluitend gebruiken in combinatie met een 
chloordrijver.  Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. Verpakking 0,5 kg.

Pool Power Long 200 gr. 1 kg   23,95391170
Pool Power Long 200 gr. zijn langzaam oplossende desinfectie tabletten, die zorgen voor een 
continue desinfectie. Toelatingsnummer 11798 N. Nooit mengen met andere (zwembad) 
chemicaliën. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een chloordrijver. Bijzondere gevaren: 
oxiderend, bijtend. Verpakking 1 kg.
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Startset klein: Mini Quick, pH-, teststrips en chloordrijver
Artnr. 391400

Chemie

• Chemie middelen
• Teststrips
• Photometers

Om het zwembadwater zuiver te houden, 
zodat u nog langer kunt genieten van helder 
en schoon zwembadwater.

Vervangingstabletten Artnr. 5100

Testset Artnr. 5000

Teststrips Artnr. 5400

Photometer Artnr. 220000
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prijzen inclusief BTW

incl. BTWChemie
Middelen

Pool Power Long 200 gr. 5 kg   109,00391180
Pool Power Long 200 gr. zijn langzaam oplossende desinfectie tabletten, die zorgen voor een 
continue desinfectie. Toelatingsnummer 11798 N. Nooit mengen met andere (zwembad) 
chemicaliën. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een chloordrijver. Bijzondere gevaren: 
oxiderend, bijtend. Verpakking 5 kg.

Pool Power Anti-alg 1 ltr   18,95391210
Pool Power Anti-alg is een middel om algengroei te voorkomen en algen te bestrijden. 
Toelatingsnummer 11795 N. Het middel kan zonder problemen in combinatie met chloorproducten 
worden gebruikt. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het product aan water 
toevoegen, nooit andersom. Bijzondere gevaren: irriterend. Verpakking 1 liter.

Pool Power Anti-alg 5 ltr   74,95391215
Pool Power Anti-alg is een middel om algengroei te voorkomen en algen te bestrijden. 
Toelatingsnummer 11795 N. Het middel kan zonder problemen in combinatie met chloorproducten 
worden gebruikt. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het product aan water 
toevoegen, nooit andersom. Bijzondere gevaren: irriterend. Verpakking 5 liter.

Pool Power Floc 1 ltr   13,95391230
Pool Power Floc is een vlokmiddel om zwevende verontreiniging uit het water te verwijderen. 
Toelatingsnummer n.v.t. Dit product voorkomt troebel water doordat het de zeer kleine, zwevende 
deeltjes in het water samenvoegt tot grotere deeltjes die vervolgens gemakkelijk door het filter 
worden opgenomen. Verpakking 1 liter.

Pool Power Floc 5 ltr   44,95391235
Pool Power Floc is een vlokmiddel om zwevende verontreiniging uit het water te verwijderen. 
Toelatingsnummer n.v.t. Dit product voorkomt troebel water doordat het de zeer kleine, zwevende 
deeltjes in het water samenvoegt tot grotere deeltjes die vervolgens gemakkelijk door het filter 
worden opgenomen. Verpakking 5 liter.

Pool Power Floc cartouche 1 kg (vlokcartouches)   25,95391250
Pool Power Solufloc. Dit product voorkomt troebel water doordat het de zeer kleine zwevende 
deeltjes in het water samenvoegt tot grotere deeltjes die vervolgens makkelijk door het filter worden 
opgenomen. Werkzaam bestanddeel: bevat aluminiumsulfaat. Verpakking 8 vlokcartouche.

Pool Power pH -  1,5 kg   12,95391260
Pool Power pH- is een middel om de pH waarde te verlagen. De pH-waarde van het zwembadwater 
is belangrijk voor een optimale werking van de chloorproducten en dient tussen 7,2 en 7,6 te worden 
gehandhaafd. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het product aan water 
toevoegen, nooit andersom. Bijzondere gevaren: bijtend. Verpakking 1,5 kg.

Pool Power pH -  7 kg   39,95391270
Pool Power pH- is een middel om de pH waarde te verlagen. De pH-waarde van het zwembadwater 
is belangrijk voor een optimale werking van de chloorproducten en dient tussen 7,2 en 7,6 te worden 
gehandhaafd. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het product aan water 
toevoegen, nooit andersom. Bijzondere gevaren: bijtend. Verpakking 7 kg.

Pool Power pH+ 1 kg   12,95391290
Pool Power pH+ is een middel om de pH waarde van het water te verhogen. Toelatingsnummer 
n.v.t. De pH waarde van het zwembadwater is belangrijk voor een optimale werking van de 
chloorproducten en dient tussen 7,2 en 7,6 te worden gehandhaafd. Nooit mengen met andere 
(zwembad) chemicaliën; altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Bijzondere 
gevaren: irriterend. Verpakking 1 kg.
Pool Power pH+ 5 kg   37,95391300
Pool Power pH+ is een middel om de pH-waarde van het water te verhogen. Toelatingsnummer 
n.v.t. De pH waarde van het zwembadwater is belangrijk voor een optimale werking van de 
chloorproducten en dient tussen 7,2 en 7,6 te worden gehandhaafd. Nooit mengen met andere 
(zwembad) chemicaliën; altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Bijzondere 
gevaren: irriterend. Verpakking 5 kg.
Pool Power TA plus 1 kg   13,95391364
Pool Power TA+ verhoogt de TA (totale alkaliniteit). Indien de TA van het water zich tussen de 100 
en 150 ppm beweegt, zal de pH stabiel blijven. Het product oplossen in een emmer met water en 
vervolgens gelijkmatig over het wateroppervlak verdelen. Nooit mengen met andere (zwembad) 
chemicaliën; altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Verpakking 1 kg.



CH
em

ie
 

94

prijzen inclusief BTW

incl. BTWChemie
Middelen

Pool Powe Filterreiniger 1 ltr   16,95391410
Pool Power filterreiniger is een middel voor het reinigen van zandfilters en cartridge filters. Doos het 
gebruikt van Pool Power filterreiniger gaat het filterzand en/of de cartrigde filters langer meer. 
Verpakking 1 liter.

Pool Power Cleaner 1ltr   19,95391320
Pool Power Cleaner is een neutrale allesreiniger met een groot toepassingsgebied. Het product is 
geschikt voor diverse vervuilingen in zwembaden, sauna`s en sportscholen etc. en kan op alle 
materialen worden toegepast. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het product 
aan water toevoegen, nooit andersom. Verpakking 1 liter.

Pool Power Cleaner 5 ltr   59,95391330
Pool Power Cleaner is een neutrale allesreiniger met een groot toepassingsgebied. Het product is 
geschikt voor diverse vervuilingen in zwembaden, sauna`s en sportscholen etc. en kan op alle 
materialen worden toegepast. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het product 
aan water toevoegen, nooit andersom. Verpakking 5 liter.

Pool Power Gel  1liter   19,95391340
Pool Power Gel is een reinigingsmiddel in gelvorm voor de wanden van het zwembad, in het 
bijzonder ter hoogte van de waterlijn. Attentie: altijd het produkt aan het water toevoegen, nooit 
andersom. Irriterend voor de ogen en de huid. Verpakking 1 liter.

Pool Power startset Chemie Klein   29,95391400
Pool Power startset Chemie Klein is een ideale startset voor een kleiner zwembad. Deze set bevat 
alle chemieprodukten om uw zwembad probleemloos in gebruik te nemen. Mini Quick, pH-, 
teststrips en een chloordrijver, verpakt in een handige omdoos en duidelijke Nederlandse 
gebruiksaanwijzing.

Pool Power Choc 1 kg uitsluitend voor België   14,95851100
Pool Power Choc is een snel oplossend desinfectiemiddel in korrelvorm, toe te passen bij een 
shockbehandeling. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het product aan water 
toevoegen, nooit andersom. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. Verpakking van 1 kg. Wordt 
alleen geleverd in Belgie.

Pool Power Mini 20 gr. 1 kg uitsluitend voor België   15,95871100
Pool Power Mini 20 gr. zijn langzaam oplossende desinfectie tabletten, die zorgen voor een continue 
desinfectie. Altijd eerst de pH waarde corrigeren tussen 7,2 en 7,6. Nooit mengen met andere 
(zwembad) chemicaliën. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. Uitsluitend gebruiken in combinatie 
met een chloordrijver. Verpakking 1 kg. Wordt alleen geleverd in België.

Pool Power Long 200 gr. 1 kg uitsluitend voor België   15,95861100
Pool Power Long 200 gr. zijn langzaam oplossende desinfectie tabletten, die zorgen voor een 
continue desinfectie. Altijd eerst de pH waarde corrigeren tussen 7,2 en 7,6. Nooit mengen met 
andere (zwembad) chemicaliën. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. Uitsluitend gebruiken in 
combinatie met een chloordrijver. Verpakking 1 kg. Wordt alleen geleverd in België.

Pool Power pH -  1,5 kg uitsluitend voor België   12,95891106
Pool Power pH- uitsluitend voor België. De pH waarde van het zwembadwater is belangrijk voor een 
optimale werking van de chloorproducten en dient tussen de 7,2 en 7,6 te worden gehandhaafd. 
Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het product aan water toevoegen, nooit 
andersom. Bijzondere gevaren: bijtend. Verpakking 1,5 kg.

Pool Power pH + 1 kg uitsluitend voor België   11,95901100
Pool Power pH+ uitsluitend voor België, is een middel om de pH-waarde van het water te verhogen. 
De pH waarde van het zwembadwater is belangrijk voor een optimale werking van de 
chloorproducten. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het product aan water 
toevoegen, nooit andersom. Bijzondere gevaren: irriterend.
Verpakking 1 kg.
Pool Power Floc 1 ltr uitsluitend voor België   12,95911101
Pool Power Floc, uitsluitend voor België, is een vlokmiddel om zwevende verontreiniging te binden 
en uit het water te verwijderen. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het product 
aan water toevoegen, nooit andersom. Verpakking 1 liter.
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Pool Power Cleaner 1ltr uitsluitend voor België   18,95941101
Pool Power Cleaner, uitsluitend voor België, is een neutrale allesreiniger met een groot 
toepassingsgebied. Het product is geschikt voor diverse vervuilingen in zwembaden, sauna`s en 
sportscholen etc. en kan op alle materialen worden toegepast. 
Verpakking 1 liter.

Pool Power Gel  1 liter uitsluitend voor België   17,95931101
Pool Power Gel, uitsluitend voor België, is een reinigingsmiddel in gelvorm voor de wanden van het 
zwembad, in het bijzonder ter hoogte van de waterlijn. Altijd het produkt aan het water toevoegen, 
nooit andersom. Belangrijk: irriterend voor de ogen en de huid. Verpakking 1 liter.

Zout 25 kg   19,95336172
Zout t.b.v. zoutelektrolyse, bijvoorbeeld AR 2084 en AR2085. Zak van 25 kg. Afhankelijk van het 
type/merk elektrolyse systeem dient er tussen 3% en 5% zout aanwezig te zijn in het 
zwembadwater. Verpakking 25 kg.

Toebehoren chemie
Zoutelektrolyse voor inbouwbaden   945,00AR2085
Zoutelektrolyse speciaal voor inbouwzwembaden tot 120 m³.
Het chloor wordt door elektrolyse rechtstreeks in het bad geproduceerd. De waterkwaliteit blijft 
daardoor veel langer constant. Dat betekent ook bij langere afwezigheid veel minder last van 
chloorlucht en een stabiele waterkwaliteit. Gemakkelijk te installeren. Geschikt voor baden tot 120 
m³.
Zoutelektrolyse voor opbouwbaden   399,00AR2084
Zoutelektrolyse speciaal voor zwembaden boven de grond.
Het chloor wordt door elektrolyse rechtstreeks in het bad geproduceerd. De waterkwaliteit blijft 
daardoor veel langer constant. Dat betekent ook bij langere afwezigheid veel minder last van 
chloorlucht en een stabiele waterkwaliteit. Gemakkelijk te installeren. Geschikt voor baden tot 50m³.

Krystal clear Zoutwater systeem 12 Volt   299,9554602GS
Gemakkelijk te installeren. Het gebruik van chloor is niet meer nodig bij gebruik van het zoutwater 
systeem. Geschikt voor zwembaden met filterpomp van 2,6m³/h tot 15,0m³/h. Easy set pool model 
244/305/366/457/549 cm en Frame pool model 305/366/457/488/549/732/975 en de Ovaal Frame 
pool model 610/732/833 x 366 cm en Rechthoekige Frame pool model 549/732/975 cm. Het 
systeem wordt geleverd met een 24 uurs timer.
Chloordrijver groot tablets 200 gr   11,95AR7
Chloordrijver groot, geschikt voor Pool Power Long 200 gr.
Instelbaar om de tabletten langzaam en gereguleerd te laten oplossen, voor een optimale 
zwemwaterkwaliteit. De chloordrijver heeft een afsluitbaar deksel. Wordt geleverd in full-colour doos.

Chloordrijver groot tablets 200 gr   10,95AR75
Chloordrijver groot, geschikt voor Pool Power Long 200 gr.
Instelbaar om de tabletten langzaam en gereguleerd te laten oplossen, voor een optimale 
zwemwaterkwaliteit. De chloordrijver is voorzien van een afsluitbaar deksel.

Chloordrijver klein tablets 20 gr   5,95AR70
Chloordrijver klein, geschikt voor Pool Power Mini 20 gr en Pool Power Mini Quick 5 gr.
Instelbaar om de tabletten langzaam en gereguleerd te laten oplossen voor een optimale 
zwemwaterkwaliteit. De chloordrijver heeft een afsluitbaar deksel. Wordt geleverd in full-colour doos.

Chloordrijver klein (onverpakt)   3,95AR70GL
Chloordrijver Klein, geschikt voor Pool Power Mini 20 gr en Pool Power Mini Quick 5 gr.
Instelbaar om de tabletten langzaam en gereguleerd te laten oplossen, voor een optimale 
zwemwaterkwaliteit. De chloordrijver heeft een afsluitbaar deksel. Wordt onverpakt geleverd in 
display doos.
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Lounge

• 4 verschillende uitvoeringen
• Noten
• Middenconsole / armsteun
• Besturing
• Panoramaglas
• Glazendeur
• Spots

Artnr. 4014395
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Hoe infrarood warmte de gezondheid kan bevorderen
Via infraroodstraling wordt warmte direct en zonder aanraking 
op het lichaam overgedragen. Het is hetzelfde principe dat wij 
ook van de zon kennen. De warmte wordt door de huid opgeno-
men en direct aan de daaronder liggende lagen doorgegeven. 
Zo komt de warmte in de bloedbaan en in het binnenste van 
het lichaam terecht en zet een proces in werking, waarvan het 
positieve effect onbetwist is. 

Al na enkele minuten begint het lichaam intensief te zweten 
en belastende-, giftige- en afvalstoffen uit te scheiden. De 
stofwisseling, het immuunsysteem en de doorbloeding worden 
gestimuleerd, de huid, het bindweefsel en het hele organisme 
worden beter van zuurstof voorzien. Ook de spieren beginnen 
zich te ontspannen. 

Sinds duizenden jaren wordt warmte toegepast. Het draagt 
enorm bij tot de verbetering van het geestelijke welbevinden 
en tot de activering van de eigen genezingskrachten van het 
lichaam. Het vervangt echter geen arts of een noodzakelijke 
therapie. 

Infrarood warmte kan helpen bij: 

• Stofwisselingsziektes 
• Cellulitis 
• De verzorging van de huid
• Reuma
• Hoofdpijn en migraine 
• Verkoudheid en voorhoofdsholteontsteking
• Slaapstoornissen
• Voor en na het sporten

Chef de clinique dr. Hans Krönigsberger
„Het gebruik van warmte is een van de oudst bekende genees-
methodes. Technische ontwikkelingen leiden al jaren tot een 
wijdverbreide inzet van infrarood- of warmtestralingtherapie. De 
infraroodstralen worden door de huid opgenomen en verder het 
lichaam in geleid, waar zich een weldadige warmte ontwikkelt 
die de doorbloeding verbetert en spieren ontspant. Het lichaam 
kan belastende stoffen als keukenzout, ureum, vetzuren, cho-
lesterol, slakken en zware metalen uitscheiden. 

Naast het ontgiften leiden infraroodstralen tot heilzame ontspan-
ning, een groter gevoel van welzijn voor lichaam en geest en 
een sterker afweersysteem. Ook bij de behandeling van celluli-
tis en overgewicht worden positieve effecten gezien.“ 

ir-WArmtestrALers 
Ideaal voor mensen, die op een acuut probleem snel willen 
reageren en geen regelmatige gebruikers van cabines zijn. 

• zijn precies binnen het bereik van de straler effectief 
• minimumafstand vereist 
• straling valt gebundeld op de wervelkolom en werkt zo op het 

hele lichaam in 
• intensieve zweetbeleving 

 

ir-WArmtePLAten 
Ideaal voor mensen, die hun gezondheid duurzaam willen ver-
beteren, hun lichaam bewust fit willen houden en het volle genot 
van een diepteontspanning rondom willen beleven. 

• gelijkmatige straling in de hele cabine 
• straling dringt direct in het huidoppervlak binnen 
• zitpositie kan vrij worden gekozen 
• geen minimumafstand vereist

MyLife Dual infraroodsysteem – Cabines Vital

Vital cabines van myLife combineren IR-warmteplaten met 
een Vitae straler voor een volledig nieuwe infrarood beleving. 
Met één besturing, geplaatst aan de binnenzijde, kunt u beide 
systemen regelen en gelijktijdig of apart gebruiken. Daarmee 
staat het gehele infraroodspectrum aan korte en lange golf 
infraroodstraling (A-C) tot uw beschikking en dat is nieuw. Beide 
systemen zijn in intensiteit volledig individueel en praktisch 
traploos instelbaar. U kunt op deze wijze zelf beslissen of u het 
volle genot van de rondom diepteontspanning door warmtepla-
ten wilt ervaren of met de Vitae stralers een acuut probleem wilt 
aanpakken. Ook kunt u ervoor kiezen om van beide mogelijkhe-
den tegelijkertijd te genieten. Een betere manier van wellness is 
er niet.

Lichttherapie
Kleuren beïnvloeden onze lichamelijke conditie en zijn van 
beduidende invloed op ons geestelijke evenwicht. Door de 
inbouw van lichttherapie kunt u genieten van de heilzame 
werking van licht in uw sauna. Het zenuwsysteem en psyche 
worden gestimuleerd met een doelgericht gebruik, waarbij licht-
therapie bijdraagt tot uw algehele welbehagen. Het geheim ligt 
in het gebruik van kleurecht licht, licht zonder vreemde bestand-
delen (monochromatisch). De werking van dit kleurechte licht 
kan worden versterkt met bijpassende muziek.

blauw = de kleur van rust, vrede en trouw. Bevordert rust, 
ontspanning en evenwicht. Brengt het zenuwsysteem tot rust en 
verzacht ontstekingen. Ideaal om bij weg te dromen.

rood = de kleur van levenskracht, uithoudingsvermogen 
en wilskracht. Versterkt de lichaamsgeest en motivatie. Werkt 
opwekkend, verbetert de bloedsomloop, verbetert de bloeddruk 
en geeft u een aangenaam gevoel. 

geel = de kleur van vreugde, de creatieve expressie, de 
spontaniteit, het zelfvertrouwen en werkt opwekkend. Daarnaast 
helpt geel licht tegen depressie en stimuleert het de vertering. 
Het licht geeft u een onbezorgd en vrij gevoel.

groen = de kleur van innerlijke harmonie en balans. Werkt 
rustgevend op het hart en zenuwstelsel. Groen licht heeft een 
heilzame werking op de bronchiën en verjongt de huid. Het licht 
is ideaal voor een rustige en diepe ontspanning.

Warmtestralers Warmteplaten

Introductie infrarood
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Lotus

• 2 Persoonscabine
• Houtsoort: Hemlock
• 5 Carbon oppervlakteverwarmingselementen
• Digitale bediening
• Radio / CD combinatie
• 2 Luidsprekers
• Volledig glazen deur, 6 mm dik helder glas
• LED kleurenlicht
• Buitenmaat: 132 x 113 x 201 cm

Artnr 4011046
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Business Park Friesland West 19d 8466 SL  HEERENVEEN

AQUA-fun

ABN-AMRO bank
BTW-nr.
KvK-nr.

: 59.49.47.979
: 810888415B01
: 01068710

Telefoon
Fax
Website
E-mail

: 0513 - 41 28 12
: 0513 - 41 80 37
: www.aqua-fun.info
: info@aqua-fun.info

incl. BTWSauna
Infra rood cabine My Life

Infrarood cabine Delphin 1 persoons   2.095,004010342
Delphin klein is een 1 persoons infraroodcabine. Voorgemonteerde wandelementen van vurenhout, 
interieur van lindehout. De cabine bevat 4 IR warmteplaten met een totaal vermogen van 1.490 W. 
en 230 V.  Incl. besturing. Volledig glazen deur van 6 mm helder glas. De omgevingstemperatuur 
moet minstens 18 ºC bedragen. Afmeting: 108 x 107 x 204 cm.

Infrarood cabine Delphin 2 persoons   2.395,004010343
Delphin groot is een 2 persoons infraroodcabine. Voorgemonteerde wandelementen van vurenhout, 
interieur van lindehout. De cabine bevat 6 IR warmteplaten met een totaal vermogen van 2.110 W. 
en 230 V. Incl. besturing. Volledig glazen deur van 6 mm dik helder glas. De omgevingstemperatuur 
moet minstens 18ºC bedragen. Afmeting: 144 x 107 x 204 cm.

Infrarood cabine Delphin 2 persoons Vital   3.295,004010348
De Delphin Vital is voorzien van 4 IR-warmteplaten en 1 Vitae-dieptestraler en opgebouwd uit 
voorgefabriceerde elementen van 28 mm dikke vurenhouten planken. Digitale besturing met 
temperatuur- en tijdsinstelling aan de binnenzijde van de cabine. Met lichttherapie. Geschikt voor 2 
personen. Afmeting: 144 x 108 cm.

Infrarood cabine Cardea 1 persoons   2.495,004010350
Infrarood Cabine Cardea klein is geschikt voor 1 persoon. De buitenzijde is voorzien van Niagara eik 
naturel en de binnenzijde van vurenhout. Bodemplaat is van PVC. De cabine heeft 4 IR 
warmteplaten met een totaal vermogen van 1.500 W, 230 V, digitale besturing, verlichting en 2 
luidsprekers. De omgevingstemperatuur moet minstens 18 ºC bedragen. Afmeting: 113 x 105 x 197 
cm.
Infrarood cabine Cardea 2 persoons   3.195,004010352
Infrarood Cabine Cardea gerade  is geschikt voor 2 personen. De buitenzijde is voorzien van 
Niagara eik naturel en de binnenzijde van vurenhout. Bodemplaat is van PVC. De cabine heeft 4 IR 
warmteplaten met een totaal vermogen van 1.750 W, 230 V, digitale besturing, verlichting en 2 
luidsprekers. De omgevingstempratuur moet minstens 18 ºC bedragen. Afmeting: 145 x 113 x 197 
cm.
Infrarood cabine Cardea 2 persoons Vital   3.395,004010353
Infrarood Cabine Cardea Vital  is geschikt voor 2 personen. De buitenzijde is voorzien van Niagara 
eik dessin  en de binnenzijde van vurenhout. De cabine heeft 4 IR warmteplaten met een totaal 
vermogen van 1.650 W en 1 Vitae-dieptestraler van 750 W. De cabine is voorzien van digitale 
besturing, verlichting en 2 luidsprekers. De omgevingstempratuur moet minstens 18 ºC bedragen. 
Afmeting: 145 x 113 x 197 cm.
Infrarood cabine Cardea Glas   2.995,004010351
Infrarood Cabine Cardea Glas is geschikt voor 1 persoon. De buitenzijde is voorzien van Niagara eik 
naturel en de binnenzijde van vurenhout. De bodemplaat is van PVC. De cabine heeft 4 IR 
warmteplaten met een totaal vermogen van 1.340 W,  230 V. De digitale besturing zit aan de 
binnenzijde. De cabine heeft 1 zitbank, 2 luidsprekers en gekleurde LED verlichting. De 
omgevingstemperatuur moet minstens 18 ºC bedragen. Afmeting: 125 x 100 x 195 cm.
Infrarood cabine Fortuna 1 persoons   1.495,004011085
De infrarood cabine Fortuna is geschikt voor 1 persoon. De binnen- en buitenzijde zijn voorzien van 
Hemlock. Het is een prachtige cabine met een voorzijde geheel van 6 mm dik glas. 5 carbon-
oppervlakte verwarmingselementen met een totaal vermogen van 1400 W en 230 V. Digitale 
besturing, radio/cd speler, 2 luidsprekers en een zitbank. De omgevingstemperatuur moet minstens 
18 ºC bedragen. Afmeting: 99 x 91 x 190 cm.
Infrarood cabine Fortuna 2 persoons   1.895,004011062
De infrarood cabine Fortuna is geschikt voor 2 personen. De binnen- en buitenzijde zijn voorzien van 
Hemlock . Het is een prachtige cabine met een voorzijde geheel van 6 mm dik glas. 5 carbon-
oppervlakte verwarmingselementen met een totaal vermogen van 1400 W en 230 V. Digitale 
besturing, radio/cd speler, 2 luidsprekers en een zitbank. De omgevingstemperatuur moet minstens 
18 ºC bedragen. Afmeting: 129 x 105 x 190 cm.
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Infra rood cabine My Life

Infrarood cabine Venezuela   1.795,004010338
Venezuela is een 1 persoons infrarood cabine met 4 IR warmte platen met een totaal vermogen van 
1.490 W, 230 V. De buitenzijde bestaat uit Canadese esdoorn decorpanelen. Incl. digitale besturing 
aan de binnenzijde en een deur met veiligheidsglas. De omgevingstemperatuur moet minstens 18 ºC 
bedragen.  Afmeting: 103 x 106 x 190 cm.

Infrarood cabine Lotus   2.195,004011046
Deze cabine heeft voorgefabriceerde Hemlock wandpanelen. De Lotus is voorzien van gekleurde 
LED-verlichting,  radio/cd speler, 2 luidsprekers, deurstang, 1 zitbank, glazen deur, 5 carbon-
oppervlakte verwarmingselementen en een digitale besturing aan de binnen en buitenzijde van de 
cabine. De omgevingstemperatuur moet minimaal 18 graden zijn. Afmeting: 132 x 113 x 201.

Infrarood cabine Rigel   1.395,004011084
Infrarood Cabine Rigel  is een 1 persoons cabine met voorgefabriceerde elementen van Hemlock. 
De cabine is uitgerust met 6 carbon-oppervlakteverwarmingselementen met een totaal vermogen 
van 1.700 W, 1 zitbank, gekleurde LED-verlichting, digitale bediening, radio/cd speler met 2 
stereoluidsprekers en een glazen deur. De omgevingstemperatuur moet minimaal 18 graden zijn. 
Afmeting: 120 x 105 x 194 cm.
Infrarood cabine Spica   2.095,004011081
Infrarood Cabine Spica is een 2 persoons cabine met voorgefabriceerde elementen van Hemlock. 
De cabine is uitgerust met 8 carbon-oppervlakte verwarmingselementen met een totaal vermogen 
van 2.100 W, 2 zitbanken, gekleurde LED-verlichting, digitale bediening, radio/cd speler met 2 
stereoluidsprekers en een glazen deur. De omgevingstemperatuur moet minimaal 18 graden zijn. 
Afmeting: 145 x 105 x 194 cm.
Infrarood cabine Alcor   875,004019103
Infraroodcabine  Alcor is een 1 persoonscabine, uitgerust met 3 keramische stralers, totaal 
vermogen 1.100 W, 230 V.  Met digitale besturing aan binnen- en buitenzijde. Cabine en interieur 
van Hemlock. De omgevingstemperatuur moet minstens 18 ºC bedragen. Afmeting: 100 x 90 x 184 
cm.

Infrarood cabine Castor   1.195,004019203
Infrarood Castor is een 2 persoons cabine met 5 keramische stralers, totaal vermogen 1.700 W, 230 
V. Digitale bediening, voetpaneel uitschakelbaar, verlichting 12 W en met radio/cd combinatie. 
Cabine en interieur van Hemlock.  De omgevingstemperatuur moet minstens 18 ºC bedragen.  
Afmeting: 120 x 105 x 194 cm.

Infrarood cabine Beauty   1.895,004011065
Infrarood cabine Beauty is geschikt voor 1 persoon. De elementen zijn gemaakt van Hemlock. De 
cabine bevat 5 keramische stralers 1.800 W en 230 V. De digitale besturing zit zowel aan de binnen- 
als aan de buitenzijde. Tevens heeft deze cabine verlichting en 1 zitbank. De omgevingstemperatuur 
moet minstens 18 ºC bedragen. Afmeting 120 x 105 x 190 cm.

Infrarood cabine Type 150   1.395,004011030
Type 150 infrarood cabine is een 1 persoons cabine. De cabine bevat 6 magnesiumoxide-stralers 
met een totaal vermogen van 2.100 Watt en 230 volt. Voorgemonteerde elementen: buitenkant met 
haagbeukdessin, binnen vurenhout met profiel. Bediening aan de binnenzijde van de cabine. Incl. 
kunststof vloermat  en 1 bank. De omgevingstemperatuur moet minstens 18 ºC bedragen. Afmeting: 
150 x 109 x 202 cm.
Infrarood cabine Wega   895,004011060
Wega is gemaakt van voorgefabriceerde elementen van Hem;ock. Vier keramische stralers, met een 
totaal vermogen van 1.200 W en 230 V zorgen samen voor een intensieve straling. Deze 1 
persoonscabine is voorzien van digitale besturing aan de binnenzijde en 1 zitbank. De 
omgevingstemperatuur moet minstens 18ºC bedragen. Afmeting: 102 x 91 x 189 cm.

Infrarood cabine Sirius   1.249,004011061
De cabine is gemaakt van voorgefabriceerde elementen van Hemlock. Bediening zowel aan de 
binnen- als aan de buitenzijde. De 5 keramische stralers zijn samen 1.700 W en 230 V. Het 
voetengedeelte kunt u apart uitschakelen. Deze 2 persoons cabine is ook voorzien van LED-
lichttherapie, verlichtingsluifel, radio/cd speler en 2 luidsprekers.  De omgevingstemperatuur moet 
minstens 18 ºC bedragen. Afmeting 120 x 105 x 194 cm.
Infrarood cabine Pollux Eck   1.795,004011063
Deze 1-2 persoonscabine is gemaakt van Hemlock. De besturing kunt u zowel aan de binnen- als 
aan de buitenzijde bedienen. 7 keramische stralers zijn samen 2.100 W en 230 V. Met LED-
verlichting, radio/cd speler, 2 luidsprekers en 2 zitbanken van Hemlock. De omgevingstemperatuur 
moet minstens 18 ºC bedragen. Afmeting: 135 x 135 x 194 cm.
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Artnr. 4014119

Polaris

• Massieve vurenhouten Sauna
• Elementen
• Banken 40 / 60 cm
• 2 Rug en hoofdsteunen
• Beschermrooster
• Bankverbindingsstukken
• Volledig glazen deur, 6 mm dik helder glas
• Beschermkap met lampenhouder excl. lamp
• Exclusief oven en besturing *
• Verkrijgbaar in 4 modellen

* 4 Modellen verkrijgbaar met oven type 34.A en besturing type 2005
* 4 Modellen verkrijgbaar met oven type Biomat en besturing type 2010
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incl. BTWSauna
Infra rood cabine My Life

Infrarood cabine Hot Plus   849,004011068
Infrarood Cabine Hot Plus is gemaakt van voorgemonteerde elementen van Hemlock. De cabine 
wordt geleverd met 1 zitbank, LED verlichting, 3 keramische stralers, digitale besturing aan de 
binnenzijde en een glazen deur. De Hot plus is geschikt voor 1 persoon. Afmetingen: 90 x 90 x 185 
cm.

Sauna My Life
Sauna Polaris klein   3.195,004014119
Deze solide sauna is opgebouwd uit vuren elementen van 40 mm dik, voor een robuuste “look”. Met 
2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, beschermrooster en ontluchter. Aanspannen zoals bij traditionele 
sauna's is niet nodig. Zowel links als rechts opstelbaar. Wordt exclusief oven geleverd. Afmeting: 
206 x 206 x 204 cm.

Sauna Polaris klein met ovenset 2   3.595,004014224
Deze solide, ruime sauna is opgebouwd uit vuren elementen van 40 mm dik, voor een robuuste 
“look”. Met 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, beschermrooster en ontluchter. Aanspannen zoals bij 
traditionele sauna's is niet nodig. Zowel links als rechts opstelbaar. Wordt geleverd met een Oven 
set 2 (art 401444). De ingang bevind zich aan de rechterzijde. Afmeting: 206 x 206 x 204 cm.

Sauna Polaris klein met ovenset 1   4.150,004014225
Deze solide, ruime sauna is opgebouwd uit vuren elementen van 40 mm dik, voor een robuuste 
“look”. Met 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, beschermrooster en ontluchter. Aanspannen zoals bij 
traditionele sauna's is niet nodig. Zowel links als rechts opstelbaar. Wordt geleverd met een oven 
set 1 (art 401446). De Ingang bevind zich aan de rechterzijde. Afmeting: 206 x 206 x 204 cm.

Sauna Polaris groot   3.295,004014120
Deze solide, ruime sauna is opgebouwd uit vuren elementen van 40 mm dik, voor een robuuste 
“look”. Met 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, beschermrooster en ontluchter. Aanspannen zoals bij 
traditionele sauna's is niet nodig. Zowel links als rechts opstelbaar. Wordt exclusief oven geleverd. 
Afmeting: 234  x 206 x 204 cm.

Sauna Polaris groot met ovenset 2A   3.795,004014236
Deze solide, ruime sauna is opgebouwd uit vuren elementen van 40 mm dik, voor een robuuste 
“look”. Met 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, beschermrooster en ontluchter. Aanspannen zoals bij 
traditionele sauna's is niet nodig. Zowel links als rechts opstelbaar. Wordt inclusief oven type 34.A 
en besturing type 2005 geleverd. Afmeting: 234 x 206 x 204 cm.

Sauna Polaris groot met ovenset 1A   4.250,004014237
Deze solide, ruime sauna is opgebouwd uit vuren elementen van 40 mm dik, voor een robuuste 
“look”. Met 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, beschermrooster en ontluchter. Aanspannen zoals bij 
traditionele sauna's is niet nodig.Zowel links als rechts opstelbaar.  Wordt inclusief bio verdampoven 
(C-SDW, 4011204) en besturing type 2010 geleverd (4014005). Afmeting: 234 x 206 x 204 cm.

Sauna Wellfun Mini   1.795,004014174
Sauna Wellfun Mini is geschikt voor 2 personen. Deze sauna is opgebouwd uit massieve elementen 
van vurenhout. Hierdoor is aanspannen niet nodig. Tevens worden bij de Wellfun geleverd: 2 
saunabanken, bankverbinding, relax rugleuning, ovenrek en ontluchter. Exclusief oven en besturing. 
Tevens is er een wellness set (infraroodset) verkrijgbaar artnr: 4011176.  Afmeting: 145 x 145 x 204 
cm
Sauna Wellfun Mini met oven en besturing   2.695,004010436
Sauna Wellfun Mini met oven, type Bi-o-mini, en besturing type 2010, is geschikt voor 2 personen 
en opgebouwd uit massieve elementen van vurenhout. Hierdoor is aanspannen niet nodig. Inclusief 
2 saunabanken, bankverbinding, relax rugleuning, ovenrek en ontluchter. Tevens is er een wellness 
set (infraroodset) verkrijgbaar artnr 4011176. Afmeting: 145 x 145 x 204 cm.

Sauna Wellfun Mini met oven M3/230   2.195,004010435
Sauna Wellfun Mini met oven, type M3/230 met geïntegreerde bediening, is geschikt voor 2 
personen en opgebouwd uit massieve elementen van vurenhout. Hierdoor is aanspannen niet nodig. 
Inclusief 2 saunabanken, bankverbinding, relax rugleuning, ovenrek en ontluchter. Tevens is er een 
wellness set (infraroodset) verkrijgbaar artnr 4011176. Afmeting: 145 x 145 x 204 cm.
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Wellness set Wellfun mini  (infrarood panelen) zonder besturing   1.295,004011176
Wellness Wellfun mini (infrarood panelen) met 4 hoogwaardige infrarood-warmteplaten Totaal 
vermogen 1750 W. Wordt geleverd exclusief besturing. Hiervoor kan o.a. de I-tronik besturing (artnr. 
4010069) worden gebruikt. Set is geschikt voor de Wellfun mini, artnr. 4014174.

Massief houten sauna Wellfun recht   2.295,004014170
Robuuste sauna van voorgefabriceerde elementen van 40 mm dikke planken van vurenhout. 
Naspannen is niet nodig. Met 3 banken, 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, ovenrek, ontluchter, 
vloerrooster en lamphouder. Exclusief oven. 
Afmeting: 207 x 206 x 204 cm.

Massief houten sauna Wellfun recht met ovenset 2   2.695,004014212
Robuuste sauna van voorgefabriceerde elementen van 40 mm dikke planken van vurenhout. 
Naspannen is niet nodig. Met 3 banken, 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, ovenrek, ontluchter, 
vloerrooster en lamphouder. Inclusief oven type 34.A met bediening type 2005 (artnr 401444).  
Afmeting: 207 x 206 x 204 cm.

Massief houten sauna Wellfun recht met ovenset 1   3.250,004014229
Robuuste sauna van voorgefabriceerde elementen van 40 mm dikke planken van vurenhout. 
Naspannen is niet nodig. Met 3 banken, 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, ovenrek, ontluchter, 
vloerrooster en lamphouder. Inclusief oven type Biomat met bediening (artnr. 4014446). Afmeting: 
207 x 206 x 204 cm.

Massief houten sauna Wellfun hoek   2.295,004014171
Robuuste hoeksauna van voorgefabriceerde elementen van 40 mm dikke planken van vurenhout. 
Naspannen is niet nodig. Met 3 banken, 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, ovenrek, ontluchter, 
vloerrooster en lamphouder. Exclusief oven. Afmeting: 206 x 206 x 204 cm.

Massief houten sauna Wellfun hoek met ovenset 2   2.695,004014213
Robuuste hoeksauna van voorgefabriceerde elementen van 40 mm dikke planken van vurenhout. 
Naspannen is niet nodig. Met 3 banken, 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, ovenrek, ontluchter, 
vloerrooster en lamphouder. Inclusief oven type 34.A met bediening type 2005 (artnr 401444).  
Afmeting: 206 x 206 x 204 cm.

Massief houten sauna Wellfun hoek met ovenset 1   3.250,004014230
Robuuste hoeksauna van voorgefabriceerde elementen van 40 mm dikke planken van vurenhout. 
Naspannen is niet nodig. Met 3 banken, 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, ovenrek, ontluchter, 
vloerrooster en lamphouder. Inclusief oven type Biomat met bediening (art.nr. 4014446). Afmeting: 
206 x 206 x 204 cm.

Sauna Relax klein   2.195,004014169
Sauna Relax klein heeft een volledig glazen deur en 1 glas element. De buitenkant bestaat uit 
voorgefabriceerde elementen van vurenhout en het interieur is van lindehout. Met banken van 50 
cm, 1 rugleuning, 2 hoofdsteunen, ovenrek en ontluchter. Exclusief oven. Afmeting: 213 x 160 x 203 
cm

Sauna Relax recht   2.395,004014117
Sauna Relax recht heeft een volledig glazen deur en 1 glas element. De buitenkant bestaat uit 
voorgefabriceerde elementen van vurenhout en het interieur is van lindehout. Met banken van 60 
cm, 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, ovenrek en ontluchter. Exclusief oven. Afmeting: 213 x 211 x 
203 cm

Sauna Relax 200 hoek   2.495,004014114
Sauna Relax 200 hoek heeft een volledig glazen deur en 1 glas element. De buitenkant bestaat uit 
voorgefabriceerde elementen van vurenhout en het interieur is van lindehout. Met banken van 50 
cm, 1 rugleuning, 2 hoofdsteunen, ovenrek en ontluchter. Exclusief oven. Afmeting: 211 x 211 x 203 
cm

Sauna Relax 242 hoek   2.695,004014113
Sauna Relax 242 hoek heeft een volledig glazen deur en 1 glas element. De buitenkant bestaat uit 
voorgefabriceerde elementen van vurenhout en het interieur is van lindehout. Met banken van 60 
cm, 2 rugleuningen, 2 hoofdsteunen, ovenrek en ontluchter. Exclusief oven. Afmeting: 239 x 211 x 
203 cm
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Sauna Relax Glas klein   4.295,004014133
Sauna Relax Glas klein van MyLife is een 2 persoonssauna met volledig glazen voorzijde. De sauna 
wordt opgebouwd uit voorgefabriceerde elementen van Scandinavisch vurenhout. Het interieur 
bestaat uit prachtig lindehout met ligbanken van 50 cm breed. Tevens worden bij de Relax 
rugleuning, hoofdsteunen, ovenrek en ontluchter geleverd. Wordt exclusief oven geleverd. Afmeting: 
213 x 160 x 203 cm.
Sauna Relax Glas recht   4.995,004014134
Sauna Relax Glas recht van MyLife is een 2-4 persoonssauna met volledig glazen voorzijde. De 
sauna wordt opgebouwd uit voorgefabriceerde elementen van Scandinavisch vurenhout. Het 
interieur bestaat uit prachtig lindehout met ligbanken van 50 cm breed. Tevens worden bij de Relax 
2 rugleuningen, hoofdsteunen, ovenrek en ontluchter geleverd. Wordt exclusief oven geleverd. 
Afmeting: 213 x 211 x 203 cm.
Sauna Standaard Element klein   1.795,004014000
Solide sauna van voorgefabriceerde elementen van 65 cm dik (vuren planken met isolatie). Met 
banken van 50 cm, 1 rugleuning, 2 hoofsteunen, beschermkap met lamphouder, ovenrek en 
ontluchter. Volledig glazen deur. Exclusief oven. Afmeting: 210 x 159 x 201 cm.

Sauna Standaard Element klein met ovenset 2   2.195,004014020
Solide sauna van voorgefabriceerde elementen van 65 cm dik (vuren planken met isolatie). Met 
banken van 50 cm, 2 rugleuningen, 2 hoofsteunen, beschermkap met lamphouder, ovenrek en 
ontluchter. Volledig glazen deur. Inclusief ovenset 2 (art.nr. 4014444). Afmeting: 210 x 159 x 201 cm.

Sauna Standaard Element klein met ovenset 1   2.750,004014220
Solide sauna van voorgefabriceerde elementen van 65 cm dik (vuren planken met isolatie). Met 
banken van 50 cm, 1 rugleuning, 2 hoofsteunen, beschermkap met lamphouder, ovenrek en 
ontluchter. Volledig glazen deur. Inclusief ovenset 1 (art.nr. 4014446). Afmeting: 210 x 159 x 201 cm.

Sauna Standaard Element recht   1.895,004014001
Solide sauna van voorgefabriceerde elementen van 65 cm dik (vuren planken met isolatie). Met 
banken van 50 cm, 2 rugleuningen, 2 hoofsteunen, beschermkap met lamphouder, ovenrek en 
ontluchter. Volledig glazen deur. Exclusief oven. Afmeting: 210 x 210 x 201 cm.

Sauna Standaard Element recht met ovenset 2   2.295,004014021
Solide sauna van voorgefabriceerde elementen van 65 cm dik (vuren planken met isolatie). Met 
banken van 50 cm, 2 rugleuningen, 2 hoofsteunen, beschermkap met lamphouder, ovenrek en 
ontluchter. Volledig glazen deur. Inclusief ovenset 2 (art.nr. 4014444). Afmeting: 210 x 210 x 201 cm.

Sauna Standaard Element recht met ovenset 1   2.850,004014421
Solide sauna van voorgefabriceerde elementen van 65 cm dik (vuren planken met isolatie). Met 
banken van 50 cm, 2 rugleuningen, 2 hoofsteunen, beschermkap met lamphouder, ovenrek en 
ontluchter. Volledig glazen deur. Inclusief ovenset 1 (art.nr. 4014446). Afmeting: 210 x 210 x 201 cm.

Sauna Standaard Element hoek   1.975,004014006
Solide hoeksauna van voorgefabriceerde elementen van 65 cm dik (vuren planken met isolatie). Met 
banken van 50 cm, 2 rugleuningen, 2 hoofsteunen, beschermkap met lamphouder, ovenrek en 
ontluchter. Volledig glazen deur. Exclusief oven. Afmeting: 210 x 210 x 201 cm.

Sauna Standaard Element hoek met ovenset 2   2.395,004014022
Solide hoeksauna van voorgefabriceerde elementen van 65 cm dik (vuren planken met isolatie). Met 
banken van 50 cm, 2 rugleuningen, 2 hoofsteunen, beschermkap met lamphouder, ovenrek en 
ontluchter. Volledig glazen deur. Inclusief ovenset 2 (art.nr. 4014444).  Afmeting: 210 x 210 x 201 
cm.

Sauna Standaard Element hoek met ovenset 1   2.950,004014521
Solide hoeksauna van voorgefabriceerde elementen van 65 cm dik (vuren planken met isolatie). Met 
banken van 50 cm, 2 rugleuningen, 2 hoofsteunen, beschermkap met lamphouder, ovenrek en 
ontluchter. Volledig glazen deur. Inclusief ovenset 2 (art.nr.4014446). Afmeting: 210 x 210 x 201 cm.
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Oven

Sauna kachel besturing type 2010
Artnr. 4014005

Type Bi-O-Mini
Artnr. 4010129

Biedt naast sauna ook de mogelijkheid 
tot stoombad. Compacte sauna oven 
op 230V, die geschikt is voor ruimtes 
met een inhoud van 4 m³. Bij deze oven 
adviseren wij Type 2010, W-Tronik of 
B-Tronik .

Vermogen: 3,0 kW 
Edelstaal uitvoering 
Met verdamper 
Verdampingsvermogen 750 W 
Akoestisch signaal als het reservoir leeg 
raakt. 
Reservoir voor max. 2 liter Inclusief 8 Kg 
Sauna stenen  230 Volt Afmetingen 30 x 
21 x66 cm

De besturing voor de sauna is uitgevoerd 
met een temperatuur- en vocht sensor, 
waardoor digitaal de temperatuur en lucht-
vochtigheid kan worden ingesteld. 
Geschikt voor sauna ovens van max. 9 kW.  

• Met verdamperbesturing 
• Temperatuur in te stellen van 30°C tot 

110°C. 
• Met storingsmelder Afmeting 22 x 28 x 10 

cm



sA
Un

A 
/ i

nf
rA

ro
od

106

prijzen inclusief BTW

incl. BTWSauna
Sauna My Life

Sauna Element Scala   1.795,004014100
Compacte sauna die de mogelijkheid biedt om te combineren met een infraroodcabine. Hiervoor is 
een speciale wellnessuitrusting verkrijgbaar (optioneel), art.nr. 4011172.
Scala is gemaakt van vurenhouten elementen en wordt geleverd met een glazen deur (6 mm), 
saunabank en rugleuning. Exclusief oven. Bij gebruik als infraroodcabine moet de 
omgevingstemperatuur minstens 18 ºC bedragen. Afmeting: 170 x 112 x 201 cm.
Sauna Element Scala met oven type M3/230   2.195,004014416
Compacte sauna die de mogelijkheid biedt om te combineren met een infraroodcabine. Hiervoor is 
een speciale wellnessuitrusting verkrijgbaar (optioneel), art.nr. 4011172.
Scala is gemaakt van vurenhouten elementen en wordt geleverd met een glazen deur (6 mm), 
saunabank en rugleuning. Incl. oven M3/230 (art.nr. 4010130). Bij gebruik als infraroodcabine moet 
de omgevingstemperatuur minstens 18 ºC bedragen. Afmeting: 170 x 112 x 201 cm.
Sauna Element Scala met ovenset 1   2.695,004014231
Compacte sauna die de mogelijkheid biedt om te combineren met een infraroodcabine. Hiervoor is 
een speciale wellnessuitrusting verkrijgbaar (optioneel), art.nr. 4011172.
Scala is gemaakt van vurenhouten elementen en wordt geleverd met een glazen deur (6 mm), 
saunabank en rugleuning. Incl. ovenset 1 (art.nr. 4014446). Bij gebruik als infraroodcabine moet de 
omgevingstemperatuur minstens 18 ºC bedragen. Afmeting: 170 x 112 x 201 cm.
Wellness set Scala (infrarood panelen) zonder besturing   1.395,004011172
Wellnessset element Scala (infrarood panelen)
4 hoogwaardige infrarood-warmte platen. Totaal vermogen 1750 W. Wordt geleverd excl. besturing. 
Hiervoor kan o.a. de I-tronik besturing (artnr. 4010069)  worden gebruikt. Set is geschikt voor de 
Scala's met art.nr. 4014100, 4014231 en 4014416.

Sauna Basic Massiv middel   1.295,004014075
De Basic Massiv middel is opgebouwd uit elementen van massieve vurenhouten planken met rechte 
hoekprofielen en wordt geleverd met 2 saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, vloerrooster, lamphouder en volledig glazen deur. Exclusief oven. Afmeting: 195 x 156 x 
204 cm.

Sauna Basic Massiv middel met oven type Ecomat   1.549,004014017
De Basic Massiv groot is opgebouwd uit elementen van massieve vurenhouten planken met rechte 
hoekprofielen en wordt geleverd met 2 saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, vloerrooster, lamphouder en volledig glazen deur. Incl. oven type Ecomat (art.nr. 
4014009). Afmeting: 195 x 156 x 204 cm.

Sauna Basic Massiv middel met oven set 2   1.695,004010431
De Basic Massiv middel is opgebouwd uit elementen van massieve vurenhouten planken met rechte 
hoekprofielen en wordt geleverd met 2 saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, vloerrooster, lamphouder en volledig glazen deur. Incl. ovenset 2 (art.nr. 4014444). 
Afmeting: 195 x 156 x 204 cm.

Sauna Basic Massiv groot   1.349,004014076
De Basic Massiv groot is opgebouwd uit elementen van massieve vurenhouten planken met rechte 
hoekprofielen en wordt geleverd met 2 saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, vloerrooster, lamphouder en volledig glazen deur. Exclusief oven. Afmeting: 195 x 187 x 
204 cm.

Sauna Basic Massiv groot met oven type Ecomat   1.595,004014019
De Basic Massiv groot is opgebouwd uit elementen van massieve vurenhouten planken met rechte 
hoekprofielen en wordt geleverd met 2 saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, vloerrooster, lamphouder en volledig glazen deur.  Incl. oven type Ecomat (4014009) 
Afmeting: 195 x 187 x 204 cm.

Sauna Basic Massiv groot met ovenset 2   1.750,004010430
De Basic Massiv groot is opgebouwd uit elementen van massieve vurenhouten planken met rechte 
hoekprofielen en wordt geleverd met 2 saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, vloerrooster, lamphouder en volledig glazen deur. Incl. oven type 34.A, 7,5 kW  en 
besturing type 2005 (art.nr. 4014444). Afmeting: 195 x 187 x 204 cm.

Sauna Basic Element middel   1.175,004014011
Praktische en funktionele sauna, opgebouwd uit elementen van 65 mm dik (vurenhouten planken en 
isolatie). Interieur van vurenhout. Inclusief saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, beschermkap met lamphouder. Wordt exclusief oven geleverd. Afmeting : 199 x 161 x 
200 cm.
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Sauna Basic Element middel met oven type Ecomat   1.395,004010422
Praktische en funktionele sauna, opgebouwd uit elementen van 65 mm dik (vurenhouten planken en 
isolatie). Interieur van vurenhout. Inclusief saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, beschermkap met lamphouder. Incl. oven type Ecomat (art.nr. 4014009). Afmeting : 199 
x 161 x 200 cm.

Sauna Basic Element middel met ovenset 2   1.595,004010433
Praktische en funktionele sauna, opgebouwd uit elementen van 65 mm dik (vurenhouten planken en 
isolatie). Interieur van vurenhout. Inclusief saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, beschermkap met lamphouder. Incl. ovenset 2 (art.nr. 4014444). Afmeting : 199 x 161 x 
200 cm.

Sauna Basic Element groot   1.229,004014012
Praktische en funktionele sauna, opgebouwd uit elementen van 65 mm dik (vurenhouten planken en 
isolatie). Interieur van vurenhout. Inclusief saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, beschermkap met lamphouder. Wordt exclusief oven geleverd. Afmeting : 199 x 191 x 
200 cm.

Sauna Basic Element groot met oven type Ecomat   1.475,004010423
Praktische en funktionele sauna, opgebouwd uit elementen van 65 mm dik (vurenhouten planken en 
isolatie). Interieur van vurenhout. Inclusief saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, beschermkap met lamphouder. Incl. oven type Ecomat (art.nr.4014009). Afmeting: 199 x 
191 x 200 cm.

Sauna Basic Element groot met ovenset 2   1.695,004010432
Praktische en funktionele sauna, opgebouwd uit elementen van 65 mm dik (vurenhouten planken en 
isolatie). Interieur van vurenhout. Inclusief saunabanken (50 cm breed), 1 hoofdsteun, ovenrek, 
ontluchter, beschermkap met lamphouder. Incl. ovenset 2 (art.nr. 4014444). Afmeting : 199 x 191 x 
200 cm.

Buitensauna Alfa   2.595,00430001
Buitensauna Alfa is voorzien van isoglas en wordt geleverd incl. dakshingels, espen bankenset, 
isolatie, luchtroosters en sauna kachel type Ecomat. De saunadeur is voorzien van veiligheidsglas. 
Houtsoort sauna: Noord-Europees vuren, dikte 50 mm. Houtsoort banken: Espen, duurzaam en hars-
, splinter- en noestvrij. Nokhoogte: 240 cm, deurhoogte: 180 cm, voorluifel: 90 cm. Afmeting: 220 x 
180 x 240 cm.

Oven geintegreerde bediening / houtovens
Saunaoven Ecomat (geintegreerde bediening)   269,004014009
Saunaoven Ecomat is uitgevoerd in RVS. Geschikt voor sauna's met een inhoud van 8  t/m 10 m³. 
Inclusief 15 kg saunastenen en geïntegreerde bediening. 8 kW, 400 Volt.  Afmeting: 44 x 25,5 x 88 
cm.

Saunaoven Polar Cup 60 (geintegreerde bediening)   295,004011208
Saunaoven Polar cup 60 ST Mono heeft een geïntegreerde bediening. Geschikt voor sauna's met 
een inhoud van 8 t/m 10 m³. De Polar cup wordt geleverd inclusief 23 kg saunastenen en is een 
wanduitvoering. 6 kW, 230 Volt. Afmeting 40 x 30 x 60 cm.

Sauna oven Polar Cup 80   395,004011209
Saunaoven Polar Cup 80 D mono werkt alleen met afstandsbediening. Geschikt voor sauna's met 
een inhoud van 8  t/m 10 m³. De Polar Cup wordt geleverd inclusief 23 kg saunastenen en is een 
wanduitvoering. 7,5 kW  Afmeting 40 x 30 x 60 cm.

Saunaoven type M3/230 (geintegreerde bediening)   469,004010130
Saunakachel M 3/230. Compacte saunaoven op 230 Volt, die geschikt is voor ruimtes met een 
inhoud van 4 m³. Verwarming voor kleine sauna's. Inclusief 3,5 kg saunastenen en geïntegreerde 
besturing. Edelstaal uitvoering. 3 kW, 230 Volt. Afmeting: 30 x 66 x 21 cm.
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Sauna houtoven EOS FB-01   995,004014049
Sauna houtoven EOS FB-01. De houtoven is uitstekend geschikt voor de buitensauna en is 
toereikend voor 8 - 22 m³.
De diameter van de rookopening is 115 mm.  De maximale temperatuur schoorsteengas 350 
graden. Bij de houtoven wordt meegeleverd 30 kg saunastenen.

Oven
Oven type Germanius 15 kW   2.395,004014051
Bijzondere oven met driemanteltechniek. Door de grote hoeveelheid stenen (60 kg) een optimale 
verhouding van straling en convectiewarmte. De optische weergave van de gloeiende 
verwamingsstaven door een doorzichtig venster onderin de oven is een lust voor het oog. 400 Volt, 
15 kW. Inclusief stenen. Afmeting: 63 x 50 x 90 cm.

Oven type Germanius 18 kW   2.595,004014052
Bijzondere oven met driemanteltechniek. Door de grote hoeveelheid stenen (60 kg) een optimale 
verhouding van straling en convectiewarmte. De optische weergave van de gloeiende 
verwamingsstaven door een doorzichtig venster onderin de oven is een lust voor het oog. 400 Volt, 
18 kW. Inclusief stenen. Afmeting: 63 x 50 x 90 cm.

Saunaoven EURO 7,5 kW   695,004014057
Oven met 3 manteltechniek voor gezins- en hotelsauna's. Geschikt voor ruimtes met een inhoud van 
7 t/m 10 m³. De buitenmantel is gemaakt van blank edelstaal. Aansluitkast aan de achterzijde. Losse 
voet voor staande montage (art.nr. 4014067) verkrijgbaar.  Inclusief 15 kg sauna stenen. 7,5 kW 
400 Volt. Afmeting: 45 x 38 x 73 cm.

Saunaoven EURO 9,0 kW   719,004014065
Oven met 3 manteltechniek voor gezins- en hotelsauna's. Geschikt voor ruimtes met een inhoud van 
7 t/m 10 m³. De buitenmantel is gemaakt van blank edelstaal. Aansluitkast aan de achterzijde. Losse 
voet voor staande montage (art.nr. 4014067) verkrijgbaar.  Inclusief 15 kg sauna stenen. 9 kW 400 
Volt. Afmeting: 45 x 38 x 73 cm.

Saunaoven EURO 12,0 kW   749,004014066
Oven met 3 manteltechniek voor gezins- en hotelsauna's. Geschikt voor ruimtes met een inhoud van 
7 t/m 10 m³. De buitenmantel is gemaakt van blank edelstaal. Aansluitkast aan de achterzijde. Losse 
voet voor staande montage (art.nr. 4014067) verkrijgbaar.  Inclusief 15 kg sauna stenen. 12,0 kW 
400 Volt. Afmeting: 45 x 38 x 73 cm.

Voet voor saunaoven EURO   57,954014067
Saunaoven type 34A 4,5 kW   279,004014003
Sauna oven type 34A 4,5 kW is geschikt voor ruimtes met een inhoud van 4 t/m 6 m³. Deze 
electrische oven is uitgevoerd in gelakt staal met een aansluiting van 400 Volt, 4,5 kW. Wordt 
geleverd inclusief 15 kg saunastenen. Bevestingingsvoet voor staande montage (4011223) los 
verkrijgbaar. Afmeting: 37,5 x 36 x 78 cm.

Saunaoven type 34A 6,0 kW   295,004014002
Saunaoven type 34A 6,0 kW  is geschikt voor ruimtes met een inhoud van 6 t/m 8 m³. Deze 
electrische oven is uitgevoerd in gelakt staal met een aansluiting van 400 Volt, 6 kW.
Wordt geleverd inclusief 15 kg saunastenen. Bevestingingsvoet voor staande montage (4011223) 
los verkrijgbaar Afmeting: 37,5 x 36 x 78 cm.

Saunaoven type 34A 7,5 kW   259,004014008
Saunaoven type 34A 7,5 kW is geschikt voor ruimtes met een inhoud van 7 t/m 10 m³. Deze 
electrische oven is uitgevoerd in gelakt staal met een aansluiting van 400 Volt, 7,5 kW.  Wordt 
geleverd inclusief 15 kg saunastenen. Bevestingingsvoet voor staande montage (4011223) los 
verkrijgbaar. Afmeting: 37,5 x 36 x 78 cm.

Saunaoven type 34A 9,0 kW   395,004014013
Saunaoven type 34A 9,0 kW is geschikt voor ruimtes met een inhoud van 9 t/m 14 m³. Deze 
electrische  oven is uitgevoerd in gelakt staal met een aansluiting van 400 Volt, 9,0 kW. Wordt 
geleverd inclusief 15 kg sauna stenen. Bevestingingsvoet voor staande montage (4011223) los 
verkrijgbaar.
Afmeting: 37,5 x 36 x 78 cm.
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Saunaovenset 2 4014008 en 4014004   439,004014444
Voordelige saunaset bestaande uit oven (art.nr. 4014008) en besturing (art.nr. 4014004). Geschikt 
voor ruimtes met een inhoud van 7 t/m 10 m³. Wandoven type 34A, 7,5 kW, 400 V wordt geleverd 
inclusief 15 kg saunastenen. Electronische besturing type 2005, regelbaar van 70°C - 110°C , 
incusief hittebegrenzer. Afmeting oven: 37,5 x 36 x 73 cm.

Saunaovenrek 3 delig hout   59,954011506
Een 3 delig houten ovenbeschermrek. Dit ovenrek is gemaakt van Lindehout. Is geschikt voor de 
meeste saunaovens. Afmeting: 62 x 49 cm.

Bevestigingsvoet voor staande  montage   65,954011223
Saunastenen 15 kg   26,954011829
Saunastenen geschikt voor de meeste saunaovens. 
Inhoud 15 kg.

Oven Bio verdamp
Bio Z 6 saunaoven 12 kW   2.495,004014053
Saunaoven  type Bio Z 6, 12 kW, 400 V heeft een waterreservoir van 5 ltr. met alarm. Deze sauna 
oven is geschikt voor ruimtes met een inhoud van 14 t/m 18 m³. De Bio Z 6 is een zeshoekige oven 
en is daardoor makkelijk te plaatsen op een centrale plek in de sauna. De oven bevat een 3 
manteltechniek en heeft een grote steenkorf die gemaakt is van chroom/nikkel staal. U kunt aan 2 
zijden de electriciteit aansluiten. Afmeting: 59 x 67 x 92 cm.
Bio Z 6 saunaoven 15 kW   2.695,004014054
Saunaoven  type Bio Z 6, 15 kW, 440 V is geschikt voor ruimtes met een inhoud van 18 t/m 22 m³. 
De Bio Z 6 is een zeshoekige oven en is daardoor makkelijk te plaatsen op een centrale plek in de 
sauna. De oven bevat een 3 manteltechniek en heeft een grote steenkorf die gemaakt is van 
chroom/nikkel staal. U kunt aan 2 zijden de electriciteit aansluiten. Afmeting: 59 x 67 x 92 cm.

Bio Z 6 saunaoven 18 kW   2.795,004014055
Saunaoven type Bio Z 6, 18 kW, 400 V is geschikt voor ruimtes met een inhoud van 22 t/m 26 m³. 
De Bio Z 6 is een zeshoekige oven en is daardoor makkelijk te plaatsen op een centrale plek in de 
sauna. De oven bevat een 3 manteltechniek en heeft een grote steenkorf die gemaakt is van 
chroom/nikkel staal. U kunt aan 2 zijden de electriciteit aansluiten. Afmeting: 59 x 67 x 92 cm.

Bi-O-Max saunaoven 9,0 kW   1.795,004016016
Bi-O-Max 9.0 kW, 400 V. Geschikt voor ruimtes met een inhoud van 9 t/m 14 m³. Het is een 
elektrische, staande saunaoven met verdamper. Wordt geleverd inclusief 49 kg saunastenen. 
Afmeting: 50 x 50 x 90 cm.

Bi-O-Max saunaoven 12,0 kW   1.995,004016017
Bi-O-Max 12,0 kW, 400 V. Geschikt voor ruimtes met een inhoud van 14 t/m 18 m³. Het is een 
elektrische, staande saunaoven met verdamper. Wordt geleverd inclusief 49 kg saunastenen. 
Afmeting: 50 x 50 x 90 cm.

Bi-O-Max  houder voor verdampschaal   129,004016018
Houder voor ronde en rechthoekige verdampschaal voor Bi-O-Max oven.

Bi-O-Max  verdampschaal rond   79,954016020
Ronde verdampschaal voor Bi-O-Max oven, inclusief houder.
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Bi-O-Max  verdampschaal rechthoek   119,004016019
Rechthoekige verdampschaal voor Bi-O-Max oven.

Bi-O-Max ovenrek 2 delig   139,004011235
Een 2 delig ovenrek tbv BI-O-Max oven.

Bi-O-Max ovenrek 3 delig   239,004011236
Een 3 delige ovenrek tbv BI-O-Max oven.

Bio-verdampoven C-SDW 6,0 kW   829,004011205
Bio-verdampoven C-SDW  6,0 kW, 400 V. De saunaoven wordt geleverd inclusief 15 kg 
saunastenen. Uitvoering edelstaal. Heeft een waterreservoir van 5 liter met alarm. De oven is 
geschikt voor ruimtes met een inhoud van 6 t/m 8 m³. Afmeting: 45 x 36 x 75 cm.

Bio-verdampoven C-SDW 7,5 kW   789,004011201
Bio-verdampoven C-SDW 7,5 kW, 400 V. De saunaoven wordt geleverd inclusief 15 kg 
saunastenen. Uitvoering edelstaal. Heeft een waterreservoir van 5 liter met alarm. De oven is 
geschikt voor ruimtes met een inhoud van 7 t/m 10 m³. Afmeting: 45 x 36 x 75 cm.

Bio-verdampoven C-SDW 9,0 kW   929,004011204
Bio-verdampoven C-SDW  9,0 kW, 400 V. De saunaoven wordt geleverd inclusief 15 kg 
saunastenen. Uitvoering edelstaal. Heeft een waterreservoir van 5 liter met alarm. De oven is 
geschikt voor ruimtes met een inhoud van 9 t/m 14 m³. Afmeting: 45 x 36 x 75 cm.

Saunaoven ovenset 1   995,004014446
Ovenset bestaat uit Biomatverdampoven 7,5 kW (art.nr. 4011201) en besturing type 2010 (art.nr. 
4014005). De oven heeft een waterreservoir van 5 liter met alarm en is geschikt voor ruimtes met 
een inhoud van 7 t/m 10 m³. Inclusief temperatuur-, vochtsensor- en storingsmelder. Afmeting: 45 x 
75 x 38 cm. Besturing is regelbaar van 30°C - 110°C. Afmeting:  22 x 28 x 10 cm.

Bio-tec saunaoven 7,5 kW antraciet   995,004014058
Saunaoven Bio Tec antraciet 400 V, 7,5 kW is geschikt voor ruimtes met een inhoud van 7 t/m 10 
m³. Binnenmantel van edelstaal, buitenmantel antraciet met parelmoereffect. Bij de verdampoven 
wordt een edelstaal verdampschaaltje en 15 kg saunastenen geleverd. Afmeting: 63 x 50 x 90 cm.

Bio-tec saunaoven 9,0 kW antraciet   1.095,004014059
Saunaoven Bio Tec antraciet 400 V, 9,0 kW is geschikt voor ruimtes met een inhoud van 9 t/m 14 
m³. Binnenmantel van edelstaal, buitenmantel antraciet met parelmoereffect. Bij de verdampoven 
wordt een edelstaal verdampschaaltje en 15 kg saunastenen geleverd. Afmeting: 63 x 50 x 90 cm.

Bi-O-Mini saunaoven   639,004010129
Bi-O-Mini oven. Compacte sauna oven met verdamper op 230V, 3 kW, die geschikt is voor ruimtes 
met een inhoud van 4 m³. Bij deze oven adviseren wij een bediening van het type 2010 (art.nr. 
4014005) of B-Tronik (art.nr. 4010061). Edelstaal uitvoering incl. 8 kg sauna stenen en verdamper 
750 W. Afmeting: 30 x 66 x 21 cm.
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Besturing voor saunaoven B-Tronik Touch   859,004010053
Deze bediening is geschikt voor saunaoven van max. 9,0 kW. De temperatuur is regelbaar van 30  
tot 110 °C. Met vochtregelaar, hittebegrenzer en lichtschakelaar. 24 uur digitaal instelbaar en met 
een automatische storingsmelder. Voorzien van touch-screen. Montage alleen aan de buitenzijde 
van de sauna.  Incl. siliconenkabel. Afmeting: 14,5 x 15,5 x 3 cm.

Besturing voor saunaoven B-Tronik   689,004010061
Bediening voor saunaoven t/m 9 kW. Temperatuur- en vochtregelaar, hittebegrenzer, LCD scherm, 
lichtregelaar en automatische storingsmelder. Incl. 8 meter siliconenkabel. Afmeting:14,5 x 15,5 x 3 
cm.

Besturing voor saunaoven EMOCTEC HCS 9003   639,004014047
Deze digitale besturing beschikt over een hittebegrenzer en een automatische storingsmelder. 
Tevens licht- en ventilatorfunctie. De temperatuur is instelbaar van 70 tot 110 °C. Max. 9,0 kW. 
Vochtvoeler optioneel. Afmeting: 24 x 23 x 7 cm.

Besturing voor saunaoven PS1   295,004011210
PS1 besturing is regelbaar van 70°C - 110°C, veiligheidstemperatuur-begrenzer 139°C, 
temperatuurvoeler type KYT, tot max. 8 uur van te voren instelbaar en een lichtfunctie. De PS1 
besturing is geschikt voor saunaoven tot max. 9,0 kW. Afmeting: 25 x 22 x 9 cm.

Besturing voor saunaoven Econ A2   359,004014044
Type Econ A2 is regelbaar van 70°C - 110°C en beschikt over een automatische storingsmelder, 
oververhittingbegrenzer en lichtfunctie. De besturing is geschikt voor sauna oven tot max. 9,0 kW. 
Afmeting: 22 x 28 x 10 cm.

Besturing voor saunaoven type 2010   295,004014005
Type 2010 is uitgevoerd met een temperatuur- en vochtsensor, waardoor digitaal de temperatuur en 
luchtvochtigheid kan worden ingesteld. De temperatuur is in te stellen van 30 tot 110°C. Tevens is 
er een storingsmelder aanwezig. Geschikt voor saunaovens van max. 9,0 kW. Afmeting:  22 x 28 x 
10 cm.

Besturing voor saunaoven type 2005   195,004014004
Type 2005 is regelbaar van 70°C - 110°C. Inclusief oververhitting begrenzer. Geschikt voor de 
sauna oven max. 9,0 kW. (type 34.A). Afmeting 22 x 28 x 10 cm.

Saunaoven besturing type 4590   699,004019338
Saunaoven besturing type 4590 D24 + verdamper besturing.
Voorzien van digitale regelaar met 2 voelersystemen (bank en oven voeler), hittebegrenzer en 
storingsmelder. Geschikt voor een oven van 9,0 kW en verdamper 3,0 kW.
Afmeting: 22 x 28 x 10 cm.

Vochtigheidssensor   269,004019339
Vochtigheidssensor incl. 4 meter siliconenkabel. Geschikt voor EMOTEC (art.nr. 4014047). Voor 
een nauwkeurig regelbare vochtigheid in uw sauna. Afmeting: 4,5 cm x doorsnee 4,5 cm.

LSG 09 schakelpaneel   219,004014015
Schakelpaneel type LSG 09. In verbinding met een besturing bedraagt de contactclassificatie 18 kW 
ipv 9 kW . Let op!! Dit schakelpaneel is niet geschikt voor besturing type 2005. Geschikt voor type 
o.a 4530, 4590, 2010 en Econ A2.
De afmetingen zijn 22 x 28 x 10 cm.

Siliconen kabel 3 aderig 3 x 1,5 mm²   4,254011239
Siliconenkabel, 3 aderig  x 1,5 mm². T.b.v. licht en besturing.
Per meter.
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Siliconen kabel 5 aderig 5 x 1,5 mm²   5,954010007
Siliconenkabel, 5 aderig  5 x 1,5 mm². T.b.v. licht, verdamper en besturing. Per meter.

IR Sets
W-tronik besturing Touch-screen voor sauna en infrarood   1.095,004010052
W-Tronik besturing Touch-screen is geschikt voor sauna en infraroodcabines met een max. van 9,0 
kW. De temperatuur is regelbaar van 30  tot 110ºC. 24 uur digitaal instelbaar en met automatische 
storingsmelder. Voor montage aan de buitenzijde. Incl. siliconenkabel. Afmeting: 14,5 x 15,5 x 3 cm.

W-Tronik besturing voor sauna en infrarood   889,004010062
W-Tronik besturing isgeschikt voor sauna, infrarood- en dampcabine tot max. 9,0 W. De 
temperatuur is regelbaar van 30 ºC tot 110 ºC. Met LCD scherm. Voor montage aan de buitenzijde. 
Ook is het mogelijk op deze besturing een sterrenhemel aan te sluiten. Afmeting: 14,5 x 15,5 x 3 cm.

I-Tronik besturing voor infra-rood   469,004010069
I-Tronik besturing voor infrarood cabine max 3,0 kW. Temperatuurregeling 30 tot 80ºC, tijd 24 uur 
digitaal programeerbaar, realtime klok,  LCD scherm met twee regels voor tijdsweergave en 
temperatuur-tijdsinstelling. Standby-schakelaar, extra licht schakelaar. Automatische 
storingsmelding. Afmeting 14,5 x 15,5 x 3 cm.

Set IR plaat Vulkaan 03   895,004011178
Set IR plaat Vulkaan 03, zonder besturing, met lange golf en voorzien van vurenhouten raamwerk. 
Set bevat 2 infrarood warmteplaten met een totaal oppervlak van 1,40 m². Totaal vermogen 900 W. 
Incl. montagemateriaal. Afmeting per plaat:  85 x 82 x 5  cm.

Set IR plaat Vulkaan 02   2.695,004011177
Set IR plaat Vulkaan 02, zonder besturing, met lange golf en voorzien van vurenhouten raamwerk. 
Set bevat 8 platen met een totaal oppervlak van 4,14 m². Totaal vermogen 2.700 W, 230 V. Incl. 
montagemateriaal. 2 stuks 45 x 82 x 5 cm, 4 stuks 85 x 82 x 5 cm en 2 stuks 92,5 x 33 x 5 cm

IR plaat Vulkaan 02, maatwerk per m2   895,004011174
IR plaat Vulkaan, zonder besturing, maatwerk per m².
Max. breedte 118 cm, hoogte 82 of 33 cm. Incl. vurenhouten raamwerk. Excl. besturing I-Tronik 
(4010069) / W-Tronik (4010062). Bij uitstek geschikt voor particulier gebruik. Goedgekeurd CE en 
TUV. Prijs per m².

IR plaat Vulkaan 03, professioneel gebruik, maatwerk m²   1.189,004010078
Infraroodset warmteplaten. Voorgemonteerd in houten raamwerk. Max. breedte 205 cm hoogte 66 of 
33 cm. Inclusief houten frame van elzenhout en te bedienen met I-tronik en W-tronik. Exclusief  
besturing. Maatwerk per m².

Besturing 60 IR   239,004010012
De bediening heeft een bereik van 30°C - 60°C. Temperatuurbegrenzer ter beveiliging. 
Verwarmingstijd instelbaar via tweepolige 30-minutenklok. Volledig voorgemonteerd. Kunststof 
uitvoering, geschikt voor infrarood-cabine. Max. schakelvermogen 3,0 kW,  230 Volt. Afmeting 14,5 
x 18,5 x 5 cm

IR straler Philips 350 W   295,004010009
Vitae-lampen, korte golfstralers, geven direct hun volledige vermogen af, de cabine hoeft niet 
voorverwarmd te worden. Een speciaal infraroodspectrum zorgt ervoor dat de straling diep 
doordringt in de huid. Minimale afstand tot de stralingsbron: ca. 50 cm. Vermogen 350 Watt. 
Afmetingen 87 x 18,4 x 6,5 cm.
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IR straler Philips 500 W   315,004010010
Vitae-lampen, korte golfstralers, geven direct hun volledige vermogen af, de cabine hoeft niet 
voorverwarmd te worden. Een speciaal infraroodspectrum zorgt ervoor dat de straling diep 
doordringt in de huid. Minimale afstand tot de stralingsbron: ca. 50 cm. Vermogen 500 Watt. 
Afmeting: 87 x 18,4 x 6,5 cm.

IR straler Philips 750 W   349,004010011
Vitae-lampen, korte golfstralers,  geven direct hun volledige vermogen af, de cabine hoeft niet 
voorverwarmd te worden. Een speciaal infraroodspectrum zorgt ervoor dat de straling diep 
doordringt in de huid. Minimale afstand tot de stralingsbron: ca. 50 cm. Vermogen 750 Watt. 
Afmeting: 87 x 18,4 x 6,5 cm.

Sauna toebehoren
Saunaset exclusief   99,954011819
Saunaset exclusief, uitvoering in hout. Bestaat uit opgietemmer van 5 liter, zandloper, Domo 
saunareglement, thermo-hygrometer doorsnee 12,5 cm en houten lepel.

Saunaset standaard   59,954011818
Saunaset standaard bestaat uit een zandloper, houten lepel, opgietemmer van 3 liter, Domo 
saunareglement,  thermo- en hygrometer 10 cm doorsnee.

Saunaset edelstaal   59,954012829
Saunaset edelstaal bestaat uit een opgietemmer en lepel van edelstaal.

Opgietemmer exclusief 5 liter   54,954011807
Exclusieve opgietemmer met een PVC binnenzijde. Inhoud is 5 liter.

Opgietemmer standaard 5 liter   38,954011803
Opgietemmer van vurenhout. Inhoud 5 liter. De opgietemmer is voorzien van 2 verzinkte ringen. Een 
mooie en goede uitvoering. Inclusief een kunststof binnenemmer.

Binnenemmer kunststof 3 liter   5,954014261
Kunststof binnenemmer voor houten opgietemmer met een inhoud van 3 liter. Deze kunststof 
binnenemmer kan tegen langdurige temperaturen tot 80 graden. Tevens is de binnenemmer bestand 
tegen etherische olien.

Binnenemmer kunststof 5 liter   5,954011805
Kunststof binnenemmer voor houten opgietemmer met een inhoud van 5 liter. Deze kunststof 
binnenemmer kan tegen langdurige temperaturen tot 80 graden. Tevens is de binnenemmer bestand 
tegen etherische olien.

Zandloper wand 15 min   13,954011825
Zandloper geschikt voor wandmontage. Looptijd van 15 minuten. De zandloper is in houten 
uitvoering en geschikt voor zowel sauna als voor infrarood cabine.
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Sauna toebehoren

Opgietlepel hout   10,954011801
Saunalepel is gemaakt van populierenhout met lederen ophanglus. Speciaal voor gebruik in 
combinatie met opgietemmer.

Saunaborstelset hout   8,954011823
Saunaborstelset van 2 stuks. Borstels zijn gemaakt van populierenhout. Set bestaat uit een grote en 
een kleine borstel.

Saunavoorschriften kunststof (Duits)   5,954011806
Kunststof saunavoorschriften in het Duits. Gedrukt in 3 kleuren op kunststof. Afmeting: 21 x 29,5 cm.

Voetenbad hout   79,954011812
Voetenbad van vurenhout met 2 verzinkte ringen. Totale doorsnee is 39 cm. De hoogte van de ton is 
20 cm en hoogte inclusief handvaten 30 cm. Het voetenbad wordt geleverd inclusief kunststof 
binnenemmer. Afmeting: 39 x 20 cm.

Dompelton hout   1.495,004011404
Robuuste houten dompelton met trap, gemaakt van vurenhout en kunststof kuip. De banden zijn 
verzinkt en verstelbaar.
Om snel een verfrissend bad te nemen. Afmeting: 105 x 75 x 105 cm.

Thermo- en hygrometer duo houten raam   49,954010019
Thermo- en hygrometer duo, geschikt voor infrarood cabine en sauna. De meters zijn apart verwerkt 
in een mooi vormgegeven houten raamwerk. Afmeting: 41 x 19 x 3,5 cm.

Thermo- en hygrometer enkel houten raam   35,954010021
Thermo- en hygrometer ineen, geschikt voor zowel infrarood cabine als sauna. De meter is gevat in 
een mooi vormgegeven houten raamwerk . Afmeting: 24 x 19 x 3,5 cm.

Thermo- en hygrometer duo in hout met glas   56,954016013
Thermo- en hygrometer duo in vurenhouten raamwerk met glas. Geschikt voor sauna en infrarood 
cabine. 
Afmeting: 33,5 x 19 x 3,5 cm.

Thermo- en hygrometer enkel in hout met glas   39,954016012
Thermo- en hygrometer ineeen in vurenhouten raamwerk met glas. Geschikt voor sauna en 
infraroodcabine. 
Afmetingen 17,5 x 13 cm.

Thermo- en hygrometer enkel rond   21,954011817
Thermo- en hygrometer ineen rond. Huis van metaal en kunststof glas. Geschikt voor sauna en 
infraroodcabine. Afmeting: doorsnee 10 cm

Thermometer rond   20,954011834
Ronde thermometer. Huis van metaal en kunststof glas, geschikt voor sauna en infrarood cabine. 
Afmeting: doorsnee 10 cm.
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• Driehoek
• Gezandstraald glas
• Houten frame
• Lamphouder
• Exclusief lamp
• Kan tegen hoge temp.
• Afmeting: 42 X 46 cm

Sauna Lamp Drie-
hoek 
Artnr. 4010059

• Aroma lamp
• IR Cabine
• Bewaarhouder voor olie
• Gebruiken in combinatie met etherische olie (4011810)

Etherische olie
Artnr. 4011810

Aroma lamp 
Artnr. 4016010

Lampen
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prijzen inclusief BTW

incl. BTWSauna
Sauna toebehoren

Hygrometer rond   19,954011816
Ronde hygrometer. Huis van metaal en kunststof glas. Geschikt voor sauna en infrarood cabine. 
Afmeting: doorsnee 12,5 cm.

Sauna reinigingsmiddel 500 ml   15,954011811
Reinigingsmiddel met sproeikop. Voor het reinigen van de binnenzijde van de sauna en infrarood 
cabine. Kan worden gebruikt op het onbehandelde hout. Inhoud 500 ml.

Navulling voor sauna reinigingsmiddel 1000 ml   16,954011437
Sauna reinigingsmiddel. Navulflacon voor artnr. 4011811. Voor het reinigen van de binnenzijde van 
de sauna en infrarood cabine. Kan worden gebruikt op het onbehandelde hout. Inhoud 1000 ml.

Ligbank type Komfort, hout   549,004014166
Ligbank type Komfort is een uiterst fraaie ligbank om heerlijk te ontspannen na een saunagang. Het 
hoofdgedeelte is 10-voudig en het voetengedeelte 5-voudig in hoogte instelbaar. Deze ligbank is van 
lindehout, zonder knoest. Afmeting: 190 x 70 x 50 cm.

Ligbank type Standaard, hout   199,004011505
Ligbank type standaard heeft een verstelbaar hoofdgedeelte. De ligbank is gemaakt van massief 
vuren / lindehout, glad geschaafd en geschuurd.  Bank wordt als bouwpakket geleverd.  Afmeting: 
192 x 60 x 50 cm.

Sauna badmat   25,954010039
Sauna badmat met DOMO logo.
Afmeting 50 x 90 cm.

Verstelbare hoofdsteun exclusief   139,004010137
Verstelbare hoofdsteun exclusief, hout.
Afmeting: 45 x 50 cm.

Hoofd / voetsteun type standaard   34,954011821
Hoofd / voetsteun in een standaard uitvoering. Is gemaakt van lindehout. Mooi, robuust en 
zorgvuldig handwerk.  Afmeting: 36 x 11 x 39 cm.

Voetenrooster hout   39,954011905
Houten voetenrooster. Rooster is gemaakt van lindehout. 
Afmetingen 70 x 50 cm.

Kledinghaak hout   8,954011435
Houten kledinghaak, gemaakt van vurenhout. Duurzame uitvoering met 4 haken en houten dopjes 
voor de schroefgaten. Afmeting: 60 x 6 cm.
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IR Toebehoren

IR toebehorenset 5 delig   44,954016026
IR toebehorenset is een 5 delige set. Deze bestaat uit 1 thermometer, 1 zandloper, 1 
massageborstel, 1 saunareglement en 1 massagehandschoen.

Thermometer rond tbv IR   37,954016025
Thermometer voor infrarood cabine. Meter gevat in gezandstraald glas met een vurenhouten 
omlijsting. Afmeting: 18 x 13 cm.

Zandloper wand 30 min   15,954012825
Zandloper houten uitvoering met een looptijd van 30 minuten.
Geschikt voor sauna en infrarood cabine.

Rugleuning ergonomisch hout   42,954011503
Rugleuning ergonomisch hout is een vaste leuning, gemaakt van populieren- / lindehout.
Afmeting: 40 x 51 x 4 cm.

Rug leuning ERGO   119,004011820
Rugleuning Ergo is gemaakt van espe / beuken hout. Afmeting: 56 x 40,5 x 10 cm.

Audiosysteem   229,004016035
Aan de achterkant kan een externe muziekuitgang aangesloten worden, zodat het audiosysteem in 
de cabine kan worden bestuurd. Tevens een aansluiting voor een MP3 speler d.m.v. een stekker. 
Exclusief luidsprekers.

Luidsprekerset  2 x 45 Watt   47,954016023
2 Luidsprekers à 45 W, incl. 2 x 2 meter kabel voor infraroodcabines. Kleur zwart. Houten ombouw 
optioneel, apart te bestellen onder art.nr. 4016028. Afmeting luidsprekers: 15,5 x 7 cm.

Sauna handdoek   11,954010037
Sauna handdoek met DOMO logo.
Afmeting 50 x 100 cm.

Radio CD speler standaard   129,004016024
Radio-cd speler met wekfunctie die geschikt is voor wandmontage. Tot 70°C te gebruiken. Alleen 
geschikt voor infrarood. Afmetingen 23 x 17,6 cm.

Massageroller   6,953040002
Massageroller.
Houten uitvoering.
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Lampen

Lichttherapie Collaxx FL2000 F-F4   895,004016036
LED-kleurverlichting met hoge lichtopbrengst en afstandsbediening. Geschikt voor sauna en 
infraroodcabine. Wordt geleverd inclusief kleurenboekje en ontspannende verhalen om naar te 
luisteren. Ook geschikt voor inbouw achteraf. 7 kleuren, naar keuze of doorlopend. Geschikt voor 
ruimtes tot 12 m². Water en dampbestendig. Max. 34 Watt. Afmeting 36,1 x 26,6 x 3,5 cm.

Licht therapieset compleet, incl. besturing   895,004011999
Lichttherapieset in elke sauna te monteren. Vier LED lampen van 50 Watt en 2 van 35 Watt. Als 
vast licht in te stellen of als demo mode. 17 lichtprogramma's.
Afmetingen lichtunit: 60 x 16 x 10 cm.
Afmetingen besturing: 14,5 x 15,5 x 3 cm.

Lichttherapie Gamma   445,004010197
Lichttherapie Gamma.  Met 7 instelbare kleuren en 4 programma's , 360 LEDs. Verlicht tot 4 m². 
Schakelbaar d.m.v. afstandsbediening, raamwerk gemaakt van Rubberwood. Vermogen 20 Watt, 
230 Volt. Afmeting: 24 x 31 x 3,5 cm.

Lichttherapie Beta   479,004010199
Lichttherapie Beta. Met 7 kleuren met 2 programma's, 630 LEDs. Verlicht 5 m². Schakelbaar d.m.v 
afstandsbediening, raamwerk gemaakt van Rubberwood. Vermogen 37,8 W, 230 V. Afmeting: 12 x 
10 x 55,5 cm.

Lichttherapie Alpha   359,004010198
Lichttherapie Alpha. Met 7 instelbare kleuren, 360 LEDs. Verlicht tot 3 m². Schakelbaar d.m.v 
drukknop, raamwerk gemaakt van Rubberwood. Vermogen 21,6 W,  230 V. Afmeting: 12 x 10 x 55,5 
cm.

Lichttherapie LED met afstandsbediening   349,004016032
Lichttherapie LED voor  infraroodcabines. Met afstandsbediening en 4 kleurenverlopen. De 16 
lampen kunnen automatisch of afzonderlijk worden geselecteerd. Voor plafond of wandmontage. 
230 V. Afmeting: 10,3 x 65,3 cm.

Lichttherapie Poles   279,004016030
Lichttherapie Poles. 10 RGB-LED`s, 3,6 Watt. Bediening met tiptoets om het kleuren verloop te 
stoppen en de gewenste kleur vast te houden. Montage beugel diameter 6,8 cm, inbouwdiepte 5,1 
cm. Geschikt voor infraroodcabines Venezuela en Delphin. Afmeting 9 x 9 x 4 cm.

Sterrenhemel    499,004010200
Sterrenhemel met 60 lichtpunten. Bediening d.m.v. afstandsbediening, geen extra 
bedieningselement nodig. De kleuren wit, rood, geel, groen en blauw kunnen achtereenvolgens 
doorlopen of afzonderlijk worden gekozen. (Minimale afstand 35 cm tussen saunadak en plafond). 
Wordt geleverd met afstandsbediening. Afmeting projector: 15 x 10 x 7 cm.

Lichttherapiefilter   269,004011000
Filter voor lichttherapie, alleen geschikt voor infraroodcabines. Houten omlijsting, glasgedeelte 
verdeeld in 5 segmenten:  blauw, groen, geel, rood en wit. Handmatig te  bedienen. Inbouwwijze: in 
binnenraam te monteren houten kast. Afmeting: 104 x 16 x 3 cm.

Saunalamp design 30   84,954010057
Saunalamp design 30. Gemaakt van gezandstraald glas, houten frame van espenhout. Bestand 
tegen hoge temperaturen. Incl lamphouder, zonder lamp. 
Afmeting: 27 x 28 cm

Saunalamp design 97   115,004010058
Saunalamp design 97. Gemaakt van gezandstraald glas, houten frame van espenhout. Bestand 
tegen hoge temperaturen. Incl lamphouder, zonder lamp. 
Afmeting: 27 x 97 cm.
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Saunalamp driehoek   275,004010059
Saunalamp driehoek. Gemaakt van gezandstraald glas, houten frame van espenhout. Bestand 
tegen hoge temperaturen. Inclusief lamphouder, zonder lamp. Afmeting: 42 x 56 cm.

Saunalamp eenvoudig   26,954011863
Lamp voor in de sauna, geschikt voor afschermkap art.nr. 4011822. Afmeting 10 x 11 x 13 cm.

Sauna lampenkap hout   23,954011822
Sauna lampenkap. Van hoogwaardig triplex, geschikt voor saunalamp artnr. 4011863. Afmeting: 28 
x 30 x 17 cm.

Geuren
Aromapot terra cotta   35,954014137
Terracotta aromapot, waarvan de binnenkant is geglazuurd.
Deze aromapot is geschikt voor water met etherische oliën. Wordt geleverd inclusief 
ophangsysteem. Afmeting: 12 x 9,5 cm.

Aroma lamp   89,954016010
Aromalamp voor infraroodcabine. Het schaaltje wordt verwarmd door middel van een lamp. 
Natuurlijke ventilatie. Wordt geleverd inclusief bewaarhouder voor de olie. Voor gebruik in 
combinatie met  etherische oliën (art.nr. 4011810). Afmeting: doorsnee 10 cm.

Multicup   89,954016021
Multicup vult u met 0,6 liter water en daarna voegt u kruiden, aromaolie, citroenschijfjes, 
zoutkristallen e.d. toe, voor een heerlijk geurende sauna. Doorsnee cup 16 cm.

.

Etherische olie assortiment   29,954011810
Etherische olie. Geuren: Citroen, Sinaasappel, Pepermunt en Eucalyptus. Voor gebruik in 
aromalamp, art.nr. 4016010. Inhoud: 4 x 30 ml.

Sauna opgietconcentraat Dennen   5,954011804
Opgietconcentraat voor sauna. Geur: Dennen.
Inhoud 100 ml.

Sauna opgietconcentraat Jeneverbes   5,954011884
Opgietconcentraat voor sauna. Geur: Jeneverbes.
Inhoud 100 ml.

Sauna opgietconcentraat Friszure munt   5,954011887
Opgietconcentraat voor sauna, geur: Friszure munt
Inhoud 100 ml.
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Geuren

Sauna opgietconcentraat Limoen   5,954011886
Opgietconcentraat voor sauna. Geur: Limoen.
Inhoud 100 ml.

Sauna opgietconcentraat Melisse   5,954011888
Opgietconcentraat voor sauna. Geur: Melisse.
Inhoud 100 ml.

Sauna opgietconcentraat Pepermunt   5,954011896
Opgietconcentraat voor sauna. Geur: Pepermunt.
Inhoud 100 ml.

Sauna opgietconcentraat Sinaasappel   5,954011889
Opgietconcentraat voor sauna. Geur: Sinaasappel.
Inhoud 100 ml.

Sauna opgietconcentraat Eucalyptus   5,954011858
Opgietconcentraat voor sauna. Geur: Eucalyptus.
Inhoud 100 ml.

Sauna opgietconcentraat assortiment   31,954011800
Opgietconcentraat voor sauna. Assortiment geuren bestaat uit: dennen, jeneverbes, friszure munt, 
limoen, melisse, pepermunt, sinaasappel en eucalyptus. 8 x 50 ml.

Wellness Aktief   9,954016004
Wellness Aktief. Olie, uitstekend geschikt bij sport. Gebruiken voor u gaat sporten.
Inhoud 250 ml.

Wellness douchegel   7,954016006
Wellness douchegel voor alle huidtypes.
Inhoud 250 ml.

Wellness tonicum   9,954016005
Wellness tonicum. Uitstekend geschikt bij sport. Gebruiken na het sporten. Inhoud 250 ml.

Melk / honing douchegel   6,954016008
Douchegel. Milde verzorging voor de gevoelige huid. Bevat melk, honing. Inhoud 250 ml.

Melk / honing bodylotion   9,954016009
Bodylotion voor een zachte huid. Bevat melk en honing en voelt niet vet aan. Inhoud 250 ml.
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Johanneskruid creme   6,954016003
Johanneskruid creme werkt kalmerend bij huidirritaties en aandoeningen. Ook bij onzuiverheden. 
Inhoud 100 ml.

Marmotcreme   11,954016000
Marmotcreme werkt versterkend en opwekkend. Bestaat uit marmotolie en menthol. Inhoud 100 ml.

Kruidenbalsem   11,954016001
Kruidenbalsem bevat lavendel, salie, dennen, pepermunt en eucalyptus. Het werkt stimulerend en 
verfrissend. Inhoud 100 ml.

Wilde kastanje gel   7,504016002
Wilde kastanje gel voor de benen. Werkt stimulerend en opwekkend. Inhoud 100 ml.

Zelfbouw
Glasdeur 55 x 180 cm   215,004011516
Glasdeur
Afmeting: 55 x 180 cm

Saunadeur glas helder   379,004012522
Glazen saunadeur van 6 mm. helder veiligheidsglas. 
Zowel rechts als links te monteren. Inclusief deurklink, scharnieren, rubberafdichting, sluiting en 
kozijn. Afmeting: kozijnmaat 70,8 x 175,6 cm., Glas maat: 64,7 x 169,5 cm.

Saunadeur glas brons   409,004012524
Glazen saunadeur van 6 mm. brons veiligheidsglas. 
Zowel rechts als links te monteren. Inclusief deurklink, scharnieren, rubberafdichting, sluiting en 
kozijn. Afmeting: kozijnmaat 77 x 193,4 cm en glasmaat: 62,5 x 184,4 cm.

Saunadeur hout   279,004011501
Houten saunadeur met glas van 6 mm helder veiligheidsglas. 
Zowel rechts als links te monteren. Inclusief deurklink, scharnieren, rubberafdichting, sluiting en 
kozijn. Afmeting: kozijnmaat 72,7 x 175,5 cm.

Saunadeursluiting   15,954011509
Sluiting voor een saunadeur. Aluminium.
Afmeting: 4 x 6,5 x 8,5 cm.

Saunadeurgreep hout   16,954011510
Houten greep voor saunadeur. 
Boorafstand 18,7 cm.
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Zelfbouw

Scharnier t.b.v. glazen saunadeur   49,954010095
Scharnier t.b.v. glazen saunadeur. Set van twee stuks. Materiaal is van zink/aluminium. Diameter 
boor 14 mm. Afstand van de bout: 25 mm. Afstand van de deurkant: 40 mm.

Luchtschuifluik hout   11,954011508
Houten luchtschuifluik voor de sauna. Het luik is verstelbaar. 
Afmeting: 39 x 13 cm.

Zonnebanken
Gezichtssolarium 12 lampen   199,00SOL100
Gezichtssolarium SOL100. Handig en compact gezichtssolarium. Deels inklapbaar. 12 lampen, met 
veiligheidsbrilletje en timer. Afmeting: 40 x 15 cm, hoogte 41 cm.

Solarium 10 lampen   1.095,00SOL150
Solarium SOL150. Staand solarium, kantelbaar. 10 lampen, 100 W, met veiligheidsbrilletje en timer. 
Afmeting: 182 x 78 cm. De totale hoogte is 110 cm.
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ZWembAd - fAbriKAnt Gre
GArAntie / PooLserViCe 2010 beLGie+nederLAnd

OPENINGSTIJDEN VAN POOLSERVICE :
Van 15 maart tot 15 oktober 2010 is Poolservice op werkdagen 
bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Bovendien zul-
len wij tijdens het hoogseizoen van 11 mei tot 20 augustus 2010 
ook geopend zijn op zaterdag tussen 10 en 15 uur.

POOL SERVICE
 ZA Argile VII 
760 Avenue de la Quiera 
06 370 MOUANS SARTOUX 
France
Tel.nr. 0033 49228 3278
Gratis nr. vanuit Nederland: 0800 022 3304
Vanuit België: 0800 10 211

Mailen of faxen heeft de voorkeur

U kunt uw mail sturen naar service@aqua-fun.info, t.a.v. Moni-
que Waterlander (Nederlandstalig) of naar cedric@pools.fr, 
t.a.v. Cedric Fornasero (Engelstalig)

Uw fax naar: 0033 4 92 28 03 33

serViCe en GArAntie

Enkel in het geval dat er fouten worden vastgesteld ten gevolge 
van een fabricagefout wordt er overgegaan tot een garantiere-
geling. Mogelijke fabricagefouten zijn bijvoorbeeld: lasnaden 
in de liner die loskomen of een filterpomp die dienst weigert. 
In geen enkel geval kan er aanspraak gemaakt worden op de 
garantie als er gaten of scheuren in de liner terecht zijn geko-
men ten gevolge van montage. Verder wordt geenzins schade 
aan filterapparaten vergoed die het gevolg is van aanzuiging 
van losse onderdelen (speelgoed, muntstukken). De fabrikant 
kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken, of 
beschadigingen aan het materiaal ten gevolge van nalatigheid, 
een foutieve installatie of het verkeerde gebruik.

POOLSERVICE ZAL ENKEL DE DEFECTE OF BESCHA-
DIGDE ONDERDELEN VERVANGEN. IN GEEN GEVAL ZAL 
HET VOLLEDIGE PAKKET VERVANGEN WORDEN.

DE GARANTIE IS - CONFORMDE EUROPESE REGELGE-
VING - GELDIG GEDURENDE 2 JAAR. DE GARANTIEPE-
RIODE BEGINT OP DE DAG VAN AANKOOP WAARBIJ DE 
FACTURATIEDATUM HET ENIGE GELDENDE BEWIJS IS.

WerKWijZe om VerVAnGinGsonderdeLen of ontbre-
Kende onderdeLen te VerKrijGen

De consument neemt per telefoon, fax of mail contact op (zie 
bovenstaande gegevens).
 
Via de telefoon controleren onze medewerkers of de klant het 
materiaal correct heeft gebruikt en de juiste handelingen heeft 
verricht.

Pool Service vraagt alle gegevens van de klant (naam, adres, 
telefoon,..). via fax, mail.

De klant wordt verzocht om een copie van het aankoopbewijs 
of de factuur te sturen naar Pool Service (via de post, Fax, 
Internet)

Na ontvangst van het aankoopbewijs zal Pool Service de 
nieuwe onderdelen rechtstreeks verzenden met UPS tot bij de 
klant.

In geval dat het defecte stuk terug aan Pool Service moet wor-
den bezorgd, zal de klant bij de levering van de nieuwe stukken 
een retour-opdracht van UPS vinden in de colli. Met deze voor-
gedrukte retouropdracht die reeds betaald is door Pool Service 
hoeft de klant nog enkel telefonisch contact op te nemen met 
UPS om de afhaling af te spreken.

elk.ontbrekend.onderdeel.moet.binnen.15.dagen.na.de.
verkoopdatum.worden.aangemeld..onderdelen.die.gemeld.
worden.na.het.verlopen.van.deze.termijn.zullen.als.bestel-
lingen.worden.beschouwd.en.worden.gefactureerd.

Belangrijk is dat alle gevraagde gegevens worden ingevuld . 
Onvolledig ingevulde formulieren geven vertraging.

Garantie/service Gre 



125

Aankoop datum: .........................................................................  

Aankoop adres: ..........................................................................

Garantie nummer:.......................................................................  
Staat vermeld in het oranje gedeelte, achter op de gebruiksaan-
wijzing

Artikelnummer: ...........................................................................

Liner nummer: ............................................................................  
Alleen nodig indien de liner lek is

Onderdeel nummer:....................................................................  
Alle onderdelen staan vermeld in de gebruiksaanwijzing

Naam consument: ......................................................................

Adres consument:.......................................................................

Postcode consument: .................................................................

Plaats consument: ......................................................................

Telefoon consument: ..................................................................

E-mail consument: ......................................................................

Omschrijving klacht: ..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Mogelijke oorzaak:.................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Gre PooLserViCe

faxen naar Gre Poolservice: 0031 513 41 80 37
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introdUCtie GArAntie/serViCe inteX ZWembAden 
2010

WAAROM INTEX ABOVE GROUND (AGP) POOL SERVICE: 
1) Het allerbelangrijkste, Intex AGP Service is er voor de 

consument in de breedste zin des woords, niet alleen voor 
de klant van uw zaak. INTEX is van mening dat de consu-
ment recht heeft op een goed kwaliteitsproduct. Binnen de 
mogelijkheden van de (toch strenge) garantiebepalingen zal 
Intex er alles aan doen om de consument, uw klant, tevreden 
te stellen. Intex AGP Service is objectief naar de consument 
toe en houdt één lijn aan met betrekking tot de garantie en 
service. Zoals u weet, is de consument koning, doch heeft ze 
niet altijd gelijk.

2) Veel klachten kunnen ontstaan uit onwetendheid van de 
verkoper of de consument en/of door het foutief handelen 
bij het opzetten van het zwembad of bij het aansluiten van 
de filterpomp. De ervaring leert dat veel klachten telefonisch 
opgelost kunnen worden. Vandaar dat een telefoontje plegen 
erg belangrijk is! De consument wordt namelijk te woord 
gestaan door mensen die weten waarover ze het hebben.

3) De meeste Intex zwembaden worden verkocht als zoge-
naamde SET. Indien na verloop van tijd 1 artikel niet func-
tioneert, wordt maar al te vaak de hele set naar de winkel 
teruggebracht en eist de consument omruil. Het gevolg is dat 
de winkel dan blijft zitten met onverkoopbare producten.

Intex vervangt slechts dat ene wat daadwerkelijk defect is.
Verwijs de consument dus door naar INTEX SERVICE NEDER-
LAND: 0165-593939. 

Voor de consument in BELGIË kan er contact opgenomen wor-
den met Simba Dicky, Kortrijk: 0800-920888.

4) Kort na aankoop zijn consumenten vaak niet genegen om 
een servicenummer te bellen. Zij vinden dat de service door 
de verkoper zelf gegeven moet worden, en dat de klacht 
direct in de winkel wordt opgelost, ongevoelig voor het feit dat 
de meeste kennis van zaken bij de fabrikant aanwezig is.

ADVIES VAN INTEX SERVICE VOOR DE HEEL ERG BOZE 
EN ONHANDELBARE CONSUMENT IN DE WINKEL, DIE 
DIRECT EEN COMPLEET NIEUWE SET EISEN:
A. Luister naar de consument en laat hem zijn verhaal doen.
B. Vraag wat er precies stuk is en laat hem uitleggen wat, hoe 

en waar
C. Noteer het defect zo zorgvuldig mogelijk, omcirkel de lek-

kage ( lasnaad ) met viltstift.  Betreft de garantie (zie verder 
in dit document): Geef de consument vanuit een nieuwe set 
alleen het vervangende onderdeel: of liner, of pomp. 

D. Neem de originele aankoopbon in ontvangst en schrijf daar 
naam, adres en telefoonnummer op. (Kopie voor klant). 
Schrijf hier ook de datum van inname op.

E: Op deze manier is de klant toch tevreden.
F: De winkelier belt nu zelf met INTEX SERVICE en handelt 

verder als ware dat hij de consument is.

Na inlevering van de originele kassabon en diverse onderdelen, 
krijgt de winkel een nieuw vervangend artikel om de incomplete 
set weer compleet te maken en te kunnen verkopen.

DIT GELDT ALLEEN VOOR DIE ARTIKELEN, DIE BIN-
NEN EEN WEEK WORDEN TERUGGEBRACHT VANWEGE 
DEFECT ONDER GARANTIE.
ALS DE CONSUMENT HET BAD AL EEN TIJDJE IN GEBRUIK 
HEEFT, DAN MOET DE CONSUMENT NAAR INTEX SERVICE 
BELLEN.
5) Intex heeft een permanente voorraad van alle gangbare 

onderdelen en vervangende artikelen voor easyset baden, 
frame baden en ovale baden. Ook zijn alle onderdelen van 
de filterpomp op voorraad. Bijvoorbeeld: Hoekstukken, dop-
pen, afsluitringen, onderdelen voor trappen, onderhoudssets, 
skimmers etc.

INTEX SERVICE HEEFT EEN APART TELEFOONNUMMER: 
0165 - 593939, VOOR ALLE INFORMATIE, BESTELLINGEN/
KLACHTEN.

OPENINGSTIJDEN INTEX SERVICE AFDELING:
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag: 09.00 tot 12.30 uur.
Gelieve dit naar uw klant te communiceren door bijvoorbeeld bij 
aankoop een kaartje te geven met uitleg garantie en informatie 
INTEX AGP SERVICE. 
INTEX SERVICE
Postbus 1075
4700 RR Roosendaal
Service: 0165-593939
Email: SERVICE@INTEXCORP.NL
Website: WWW.INTEXCORP.NL

Zie deze website voor veel gestelde vragen, garantievoorwaar-
den en onderdelen.

REGELING GARANTIE EN RETOUREN OPZET ZWEMBA-
DEN EN FILTERPOMPEN 2010 
Consument komt met klacht in de winkel van aankoop terug en 
degene, die voor de INTEX baden/pompen verantwoordelijk is, 
verwijst de klant naar INTEX AGP SERVICE en licht toe aan 
de klant waarom deze uitsluitend en het beste met INTEX AGP 
SERVICE moet bellen:
1. INTEX AGP Service heeft gedegen kennis van fabricage van 

de baden/pompen
2. INTEX AGP Service heeft ervaring in het opzetten van het 

bad.
3. INTEX AGP Service heeft alle benodigde onderdelen direct 

beschikbaar.

Garantie/service Intex 
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Geachte klant,

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor het vertrouwen in ons Bestway merk en wij wensen u een goed verkoopseizoen toe.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u te informeren over onze Bestway Aftersales Service faciliteiten. 
 
De Bestway Aftersales Service is bedoeld als service naar zowel de eindgebruiker als ook de winkels. 
De service is bedoeld om informatie te verstrekken over het opzetten van de zwembaden en het gebruik van accessoires en uiter-
aard assistentie in het oplossen van klachten over defecte producten.

Op bepaalde producten uit het Bestway assortiment zit een fabrieksgarantie. Deze producten, zoals de Bestway Frame Pool, Fast-
Set Pool, SPA Pool, Ocean Line Boat Set (met motor), Filterpomp, Zandfilterpomp, Heater, Spa pomp en zwembadaccessoires 
bevatten een garantiekaart.

De Bestway Aftersales Service vervangt alleen het defecte onderdeel. Indien een product uit meerdere elementen bestaat, wordt 
uitsluitend het defecte onderdeel vervangen.

De gegevens van de Bestway Aftersales Service staan uitsluitend op alle producten, verpakkingen en in de handleidingen van die 
producten, waarop garantie van toepassing is. 
Op de producten zonder garantiekaart kan geen garantie worden gegeven.

Algemene gegevens

Bestway Aftersales Service Nederland
gratis.telefoonnummer. :.0800.237.8929
telefaxnummer. . :.0842.290.295
e-mail. . . :.dutchservice@bestway-europe.com
website.. . :.www.bestway-service.com...

Bestway Aftersales Service Belgie
gratis.telefoonnummer. :.0800.20.132
telefaxnummer. . :.0280.80.882
e-mail. . . :.belgiumservice@bestway-europe.com
website.. . :.www.bestway-service.com.   

 
Wij vragen u deze details door te geven aan medewerkers en consumenten, zodat er een optimaal en juist gebruik van deze ser-
vice kan worden gemaakt.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben, dan horen wij 
dit uiteraard graag.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten

Inflate Your Fun™

Garantie/service Bestway 

Prolako Donkerbroek


