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Inhoud

Handleiding
Uitgebreide informatie over de diverse productgroepen vindt u aan het begin van de 
hoofdstukken. Zo kunt u direct antwoord geven op de meest gestelde vragen van uw 
klanten. Of het nu om zwembaden, chemie, boten, tenten of campingartikelen gaat: alles 
wordt helder en duidelijk uitgelegd.

Verder hanteren wij de volgende afkortingen:

MBH: Minimale bestelhoeveelheid, aantallen worden geleverd als mbh of als veelvoud 
daarvan. Het is niet mogelijk om afwijkende aantallen te bestellen

V: Voorraadartikel, levertijd binnen 5 werkdagen (tenzij op de website afgemeld)

B: Bestelartikel, het artikel is gewoon te bestellen, maar ligt niet (altijd) bij ALPC op 
voorraad, waardoor de levertijden iets kunnen oplopen

u: Uitlopend, het artikel is nog te bestellen, maar gaat uit het assortiment. Levering alleen 
zolang de voorraad strekt. Informeer voor u uw klant iets beloofd om teleurstelling te 
voorkomen.

Het artikelnummer is tevens het bestelnummer en uniek voor elk artikel.
De aangegeven prijs is de consumentenadviesprijs, incl. BTW.

leveringsvoorwaarden alPC
Franko orderwaarde: € 500,00
Orders beneden de franko order: € 15,00
Leveringen bij de consument thuis toeslag: € 25,00
(Nederland met uitzondering Waddeneilanden)
Leveringen naar consumenten in België: € 35,00.
Manco meldingen binnen 24 uur na ontvangst
Aantal colli dient bij aflevering te worden gecontroleerd
Meldingsformulieren op onze site: www.alpc.nl

Zie ook algemene verkoopvoorwaarden op pagina 142
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Van Vliet Transport, IJsselstein.
Tel. 030 2950130, 
www.vanvliettransport.nl

G. Snel logistics, Woerden. 
Tel. 0348 490100, 
www.snel.nl

Koopman Transmission, Zuidhorn. 
Tel 0594 509562, 
www.koopmantransmission.nl

General Logistics Systems b.v., 
www.gls-info.nl

Zij zorgen ervoor dat uw bestellingen correct en tijdig worden afgeleverd.

ALPC (voorheen Aqua-fun) is dé groothandel in zwembaden, zwembadaccessoires en –chemie, opblaasbaar speelgoed voor op, in of bij 
het water, boten, luchtbedden, tenten en slaapzakken, rugzakken en schaatsen. Kortom het hele “leisure & pleasure” gebeuren.
Omdat de naam “Aqua-fun” eigenlijk niet meer de lading dekt, hebben we besloten om deze te veranderen in: Aqua-fun Leisure & Pleasure Company, kortweg: ALPC.
Dus: nieuwe naam, nieuw logo ook, maar dezelfde mensen en de service die u van ons gewend bent.
Ook nieuw dit jaar is de overstap van Jilong naar Bestway. Deze fabrikant uit het verre oosten is één van de marktleiders wereldwijd voor opblaasbare producten, met een zeer uitgebreid 
assortiment in frisse kleuren, een goede service/garantie en duidelijke info.
Uiteraard is de exclusieve verkoop van producten van Gre, Summerfun en Pool Improve gebleven, evenals de zwembadchemie van Pool Power.
Onze doelgroep is de grootschalige detailhandel, betere internetshops en speciaalzaken. Wij leveren vanuit ons eigen magazijn in Heerenveen of ook containers rechtstreeks. Ook is het  
mogelijk om artikelen met flinke korting in de voorverkoop te bestellen; hoe eerder besteld, des te hoger de korting. Tevens is levering rechtstreeks naar de consument mogelijk (drop 
shipment). Vraag onze verkoopafdeling naar de bijzonderheden.
Ons motto blijft: kennis verkoopt. Daarom is op onze website alle informatie te vinden: over ons, onze artikelen, het gebruik van zwembadchemie of wat u verder maar wilt weten. 
Duidelijk omschreven met b.v. foto’s, handleidingen enz. En daarnaast uiteraard deze complete catalogus, waar ook heel veel informatie is te vinden. Handig om aan uw klanten te laten 
zien.
Bestellingen bij voorkeur via EDI of via de website. De laatste mogelijkheid, vorig seizoen gestart, bleek een groot succes en heel veel klanten maken hier gebruik van. Beide systemen 
worden automatisch ingelezen, waardoor fouten worden voorkomen en de orders direct kunnen worden verwerkt. Ook kan zo direct worden gezien of een artikel voorradig is en ontvangt 
u een ontvangstbevestiging. Duidelijk en gemakkelijk dus. Mailbestellingen worden nog wel in behandeling genomen, maar levert in de meeste gevallen vertraging op. Telefonisch 
bestellen is NIET mogelijk.
In principe geldt een leveringstermijn van 2-5 werkdagen, meestal wordt er sneller geleverd.
Orders worden gepicked via scanapparaten, zodat manco’s eigenlijk niet mogelijk zijn. Mocht er onverhoopt toch iets niet in orde zijn, dan kunt u dit via de mail melden, binnen 24 uur na 
ontvangst van de goederen. Claims die ons later bereiken kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. Wij verzoeken u dringend om daarmee rekening te houden.

GARANTIE
Op een deel van ons assortiment bestaat garantie. Bestway heeft als fabrikant ervoor gekozen om de garantieclaims zelf af te handelen: ze houdt zo zicht op wat er leeft en kan er 
eventueel op inspelen. Voor deze artikelen kan contact worden opgenomen met de after sales van Bestway: service@bestwaycorp.nl, zie ook onze website.
Voor alle andere artikelen geldt dat wij dit rechtstreeks met de consument afhandelen. Op onze website staan de garantieformulieren en hoe deze te gebruiken. Wijs a.u.b. uw klanten 
erop dat ze dit voor een snelle afhandeling zelf kunnen doen.

VERVOERDERS
Wij werken met de volgende vervoerders:

Wie zijn wij?
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Gebruik website ALPC.nl
Ons complete assortiment vindt u onder het hoofdstuk “catalogus”, waar alle gegevens over een artikel, incl. de advies consumentenprijs en gerelateerde artikelen, maar ook 
handleidingen en afbeeldingen, duidelijk staan vermeld.
Deze kunt u downloaden en b.v. gebruiken voor reclamedoeleinden.

Als dealer kunt u inloggen met behulp van een wachtwoord, waarna u ook toegang krijgt tot de inkoopprijzen en waar u direct kunt bestellen.

U kunt inloggen op onze website www.alpc.nl. Hier vindt u op de startpagina rechtsboven in een blauwe knop Login (dealer).

Bent u een dealer van ons, maar heeft u nog geen 
inloggegevens klik dan hier U komt nu op een ander scherm 
terecht waar u uw gegevens in kunt vullen. Wij zullen u 
vervolgens de benodigde inloggegevens toesturen.

Heeft u al eens eerder ingelogd maar bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord 
vergeten? Klik dan op contact. Geef in dit bericht bij ons aan welke gegevens u niet 
meer weet en wij zullen u deze toesturen.

Dit is uw debiteurnummer bij ons. Deze krijgt u bij uw aanmelding toegestuurd en 
staat verder vermeld op pakbonnen en facturen.

Uw gebruikersnaam is het e-mailadres wat bij ons in het systeem bekend is. Deze 
krijgt u bij uw aanmelding toegestuurd. 

Wachtwoord: Uw wachtwoord krijgt u toegestuurd bij de eerste aanmelding.

Heeft u die drie velden correct ingevuld? Klik dan op de blauwe login knop.

Inloggen

3



Direct bestellen

Nadat u bent ingelogd kunt u direct beginnen met bestellen. Alleen artikelen die leverbaar zijn kunnen worden besteld. Als het artikelnummer niet wordt gevonden, is het artikel niet meer 
leverbaar. De prijzen worden vermeld, zodat u direct kunt controleren of uw bestelling franco is. 

Voor u afrondt dient u aan te geven dat de gegevens zoals ze bij ons bekend kloppen, alleen het veld aanvinken is voldoende. 

Uw ontvangt na afronding van de bestelling een melding met een ordernummer. De orderbevestiging met hetzelfde nummer ontvangt u per mail. De bestellingen worden 
automatisch ingelezen en doorgestuurd naar het magazijn. Nadat een order is geplaatst, kan er niets meer aan worden gewijzigd. Toevoegen is helaas niet mogelijk.

Standaardwachtwoord wijzigen

Als u bent ingelogd, dient u het standaardwachtwoord te veranderen in een door uzelf gekozen wachtwoord. Scroll naar beneden om uw wachtwoord te wijzigen. Dan kan 
pas kunt u een bestelling plaatsen. Dit nieuwe wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn en moet bestaan uit minstens één hoofdletter en één cijfer.
U kunt ook uw gebruikersnaam wijzigen in een ander emailadres. Op dit adres ontvangt u de orderbevestigingen. 
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Bestanden en bestellingen bekijken
1.  Bekijk uw eerdere bestellingen: Hier kunt u uw eerdere bestellingen bekijken.
2.  Download prijslijsten: Hier kunt u de voor u van toepassing zijnde prijslijsten downloaden in PDF. U vindt hierin de artikelnummers, EAN-Codes, omschrijvingen, merk, MBH’s en de 

prijs.
3.  Download afbeeldingen: Hier vindt u alle afbeeldingen van ons assortiment. De afbeeldingen zijn gesorteerd op de bestelcodes van ALPC. Door de juiste map te selecteren vindt u de 

correcte foto.

1

2
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4
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8

4.  Download logo’s: Hier vindt u alle logo’s van ALPC en van de merken welke wij verkopen. U kunt het logo welke u nodig heeft downloaden door op de omschrijving te klikken. Net 
zoals bij het downloaden van afbeeldingen kunt u ook hier meerdere logo’s of de volledige map downloaden (voor toelichting zie download afbeeldingen).

5.  Download pdf’s: Hier vindt u alle pdf’s (o.a. handleidingen, certificaten etc) van ons assortiment. De pdf’s zijn gesorteerd op de bestelcodes van ALPC. Door de juiste map te selecteren 
vindt u de correcte pdf. Kijk voor een uitgebreide toelichting voor de mogelijkheden bij Download afbeeldingen.

6.  Download sfeerafbeeldingen: Hier vindt u alle sfeerafbeeldingen van ALPC. De afbeeldingen zijn gesorteerd op rubriek. U kunt ze b.v. gebruiken voor reclame uitingen enz.
7.  Download video: Van een aantal artikelen zijn filmpjes gemaakt met meer informatie en details. Het gewenste artikelnummer aanklikken en het wijst zich vanzelf.
8.  Download voorraad: Actuele informatie over de voorraden vindt u hier.

Voorbeeld:
U zoekt de afbeelding 7020020004. Dan klikt u eerst op de map 
702002 (dit zijn de eerste 6 cijfers van de bestelcode). Vervolgens 
kunt op deze pagina de door u gezochte afbeelding vinden. U kunt 
de afbeelding downloaden door de code aan te klikken.
Heeft u een product waar meerdere afbeeldingen van zijn? Dan 
kunt u deze selecteren door het vakje rechts van de code aan 
te vinken. Vervolgens kunt u boven in kiezen voor download 
geselecteerde bestanden. De afbeeldingen worden vervolgens als 
zip bestand gedownload.
Wilt u de volledige map downloaden? Ga dan eerst weer naar de 
map welke u nodig heeft (bijvoorbeeld 702506) en kies bovenin 
voor selecteer alles. Wilt u toch niet alle artikelen selecteren? Kies 
dan ‘deselecteer alles’.

Levering aan particulieren
Hier kunt u de adresgegevens invullen, als u uw bestelling direct bij de klant aan 
huis wilt laten bezorgen. 

Levering aan particulieren
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Onze leveranciers

Gre is een Spaanse fabrikant met meer dan 50 jaar ervaring in de productie van stalenwand zwembaden en zwembadaccessoires en toonaangevend in de markt. Het is onderdeel van 
Fluidra groep (www.fluidra.com).  Fluidra is een internationaal bedrijf wat zich specialiseert in alles op het gebied van water. Van zwembaden tot waterontharders en irrigatie systemen. 
Belangrijke merken van Fluidra, naast Gre zijn Astral, Aquatron, Cepex en CTX. Producten worden in de eigen fabrieken geproduceerd. ALPC is al meer dan 15 jaar agent voor Gre in de 
Benelux. waarvoor ALPC al jaren het exclusieve recht voor Nederland en België heeft. Gre is marktleider in Europa en staat borg voor een keur aan stalen wand baden in vele afmetingen 
en prijsklassen en met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Naast de zwembaden heeft Gre een uitgekiend assortiment aan filters in verschillende uitvoeringen, stofzuigers, al 
dan niet volautomatisch, zomer- en winterkleden, trappen, maar ook de eenvoudige thermometers, schepnetjes en borstels. Alle artikelen voldoen uiteraard aan de nieuwste Europese 
normen en zijn, mits gebruikt volgens de voorschriften en aanbevelingen, volkomen veilig.

Bestway is onze fabrikant voor (opblaasbare) sport- en vrije tijds artikelen. Deze fabrikant uit het verre Oosten staat voor innovatie en ontwikkeling, met een blik gericht op de toekomst. 
Productie vindt plaats in Jiangsu, Nantong en Shanghai. Ook het milieu staat hoog in het vaandel. Om een voorbeeld te geven; de fabriek in Jiangsu met een oppervlakte van meer 
dan 95.000 vierkante meter heeft zonnepanelen. Hierdoor wordt meer dan 5 megawatt aan elektriciteit geproduceerd, waardoor een substantiële reductie van CO2 wordt gerealiseerd. 
Doelstelling is om in 2020 25% minder CO2 emissie te hebben. Sinds 2015 zijn alle PVC producten vrij van ftalaat. De speerpunten van Bestway zijn: mensen motiveren tot beweging en 
sport door het plezier erin voorop te stellen. Iedereen moet daaraan mee kunnen doen. Uiteraard voldoen de artikelen aan alle daarvoor geldende eisen. In Europa is Bestway marktleider. 
Onderscheidend hierbij is de Europese inslag. Dit blijkt niet alleen door een hoofdkantoor in Europa (Milaan) maar ook design en ontwikkeling van nieuwe producten vindt plaats in deze 
modestad. Door in Italië de ontwerpen te laten maken is het product beter afgestemd op de Europese markt. Voor Bestway is Europa de belangrijkste afzetmarkt. Naast een prima prijs/ 
kwaliteitsverhouding heeft Bestway ook een uitgebreid programma aan marketing tools. Van een poster tot tv commercials (link spa ).

Bestway produceert het standaard merk Bestway en heeft daarnaast een aantal sub merken.
H2OGO! en Coolerz is het merk voor de luxere inflatables. 
Naast de “standaard” inflatables is er een zeer uitbreide collectie licentie producten als: Fischer-Price, Spider man, Hotweels, Star wars, Barbie, Princess enz.
Lay-Z-spa staat voor het ruime assortiment opblaasbare spa`s, die aan de laatste wensen van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) voldoen. 
Pavillo voor een uitgebreid camping assortiment, van tent en slaapzak tot koelbox. 
En als laatste Hydro-force voor de watersport: boten en SUP boards (Standing Up Paddling).
Nieuw is de productie van “drop stich” in eigen beheer. Dit product wordt o.a. gebruikt voor de productie van de SUP boards. Bestway is een van de eerste fabrikanten die dit produceert 
buiten Korea.
De intenties van Bestway komen tot uitdrukking in hun slogan: “inflate your fun“

Pool Power zwembadchemie wordt geproduceerd door Melspring. Melspring is onderdeel van Olmix (Frankrijk). Deze Nederlandse producent levert hoogwaardige producten die alle aan 
de strenge Nederlandse eisen voldoen en zo de veiligheid van de gebruikers waarborgen. In Europa gelden voor de verschillende landen eigen toelatingsnummers, zodat producten voor 
b.v. België of Duitsland niet in Nederland mogen worden verkocht. Binnen de EU wordt gewerkt aan een uniforme regelgeving wat betreft de biociden (chloorproducten en anti alg). Dit 
is een zeer complexe aangelegenheid en de verwachting is dat in 2020 deze regelgeving actief wordt. De nieuwe regelgeving zal vergelijkbaar zijn met de huidige Nederlandse. CTGB 
(College voor de Toelating van Gewas Beschermingsmiddelen) speelt hierin een belangrijke rol.
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Nieuwe artikelen voor 2017 
zijn voorzien van dit logo

Reclame materiaal
Om u te ondersteunen bij de verkoop hebben we divers reclamemateriaal beschikbaar. De bekende “corners”, een kant en klaar op een mini pallet geleverd voorbeeld, het stalenwand 
showbad van 150 cm, waarin diverse mogelijkheden zijn verwerkt en natuurlijk dit jaarlijks nieuw uitgegeven verkoopboek (bekijk de promotieartikelen op pagina 127).
Daarnaast is er onze brochure voor de consument, die u via de winkel kunt verspreiden. 50 stuks worden bij een eerste bestelling gratis meegeleverd, maar ze kunnen ook apart (tegen 
betaling) worden besteld. Ook zijn er mogelijkheden voor reclamefolders of brochures op naam. Vraag onze verkoopafdeling naar de bijzonderheden.

Om de verkoop te bevorderen heeft ALPC ook kant-en-klare displays, gevuld met de meeste hardlopende inflatables en kleine zwembaden. Praktisch en gemakkelijk. Eventueel kan het 
assortiment nog aangepast worden aan uw wensen.

ZWEMBADEN - LUCHTBEDDEN - INFLATABLES - CAMPING - BOTEN

zwembaden - luchtbedden - InFlatableS - campIng - bOten
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Opblaasbaar, zelfdragend en metal frame zwembad

Begrippenlijst
• 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.
• Liner overlap: een liner 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 eventuele hydraulische verbindingen.

Ter verduidelijking hebben we een aantal begrippen hieronder wat nader toegelicht.

Zwembaden voor langdurig zwemplezier. Deze baden kunnen probleemloos overwinteren, mits ze hiervoor juist worden voorbereid. Zie hiervoor het hoofdstuk “Winterklaar maken van 
het zwembad”. Een groot aantal hiervan kunnen ook worden ingebouwd, dus in de grond worden geplaatst. Kijk hiervoor op de specificatie van uw zwembad of dit inderdaad mogelijk is 
en volg de aanwijzingen zoals vermeld in het hoofdstuk “Ingraven van zwembaden”. Let op! Ook voor deze inbouwbaden geldt dat eromheen 50 cm gestabiliseerd zand dient te worden 
gestort. Dit om problemen met het grondwater te voorkomen.

Zwembad met stalen wand in verschillende vormen

Rond zwembad Ovaal zwembad met zichtbare zijsteunen (schorren)Ovaal zwembad met ondersteuning onder het zwembad

Zwembad met stalen wand met houten aanblikZwembad in de vorm van een 8

Eenvoudig en snel op te bouwen zwembaden voor een zomer lang zwemplezier. Bedoeld om ’s winters te worden gedemonteerd en opgeborgen.

Een aantal zwembaden zijn alleen bedoeld voor inbouw. Dit zijn b.v. de bouwkundige zwembaden, die bestaan uit polystyreen blokken met een liner, zoals de Arizona. Ook stalen 
wandbaden speciaal bedoeld voor inbouw, zoals de Florida horen bij deze groep. Voor de ovale baden uit deze series is een extra versteviging nodig door bijvoorbeeld een stenen 
muurtje. Voor de andere baden is een rand van gestabiliseerd zand van 50 cm rondom de constructie voldoende. Deze versterkingen zijn nodig i.v.m. de mogelijk wisselende 
grondwaterstanden. 

Rechthoek Rond

Inbouwzwembaden

Introductie zwembaden
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Normering
ALPC wil goede en kwalitatief hoogwaardige artikelen op de markt brengen. Daarom worden onze artikelen geproduceerd door fabrieken die zich houden aan de geldende 
regels. Soms zijn er voor bepaalde artikelen aanvullende richtlijnen bekend, die eveneens door onze fabrikanten worden nageleefd. Deze richtlijnen zijn in het boek 
aangegeven door NFP of EN nummers.

Eind 2015 zijn de aanbevolen richtlijnen voor zwembaden, pompen en trappen voor de Europese Unie in zijn geheel van kracht geworden en alle artikelen van Gre voldoen aan deze 
norm. Zie voor meer informatie ook onze website: www.alpc.nl

Uiteraard wil dit niet zeggen dat artikelen waarbij dit symbool niet staat aangegeven onveilig zouden zijn of niet onder garantie zouden vallen. Ze zijn veelal geproduceerd volgens 
bestaande eerdere voorschriften, die niet centraal in de EU worden geregeld.

NF P90-318: regelt voor de filterpompen van zwembaden voor particulier gebruik b.v. de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen.

NF P90-319NP: regelt de testmethodes die zijn gebruikt om efficiëntie van de pompen te evalueren, de retentie capaciteit en de mechanische weerstand.

Enkele voorbeelden uit deze normen:
• Het filtersysteem voor een zwembad moet voldoende zijn om de totale hoeveelheid water in het zwembad minimaal 3x per 24 uur te laten circuleren.
• Efficiëntie van het filter: 80% van de deeltjes ≥ 45 µm moeten door het filter worden tegengehouden.
• Op of bij het artikel dient voldoende informatie aanwezig te zijn voor een veilig en goed gebruik

EN 16582-1 regelt de algemene voorwaarden/aanwijzingen voor zwembaden voor particulier gebruik, incl. de testmethodes

EN16582-3 regelt de speciale voorwaarden incl. veiligheidsvoorschriften en testmethodes voor bovengrondse zwembaden.

Bij Gre zijn gecertificeerd: 
• Nature Pool
• Dreampool
• Ladders

Enkele voorbeelden uit deze normen:
• Minimum eisen materiaal: b.v. weerstand tegen corrosie
• Bescherming tegen verwondingen door het materiaal: hoeken gerond of beschermd, openingen zodanig dat het risico op vastzitten van vingers enz. wordt vermeden
• Trappen met verwijderbare voorzijde, zodat kleine kinderen niet in het bad kunnen vallen
• De afmetingen van de treden, de hoogte van de buizen, de ruimte tussen de treden en de breedte van het platform (indien aanwezig) zijn eveneens geregeld

Onze opblaasartikelen van Jilong zijn uiteraard veilig in gebruik en zonder stoffen welke in Nederland niet zijn toegestaan (weekmakers of conserveringsmiddelen).

Bij een aantal artikelen is als extra een EN nummer vermeld. Deze nummers verwijzen naar de richtlijnen zoals die binnen EU zijn opgesteld voor artikelen welke op of in het water 
worden gebruikt:

EN 13138: regelt de veiligheidseisen en testmethoden voor drijfhulpmiddelen die moeten worden gedragen, zoals b.v. kinderzwemvesten (sub 1) of de 
zwemzitjes (sub 3).

EN15649: regelt de veiligheidseisen en testmethoden voor opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op of in het water.

flow

druk

aantal Watt
Spanning en frequentie

Soort filter

verwijzing naar normering

referentie

korrelgrootte

retentie capaciteit

Maat van de 
slangaansluiting

Etiketinformatie

type zwembad

toegepaste normen: NFP 90-316, NFP 90-317, NFP 90-318, 
NFP 90-319 
Deze certificeringen garanderen dat zwembaden, filters en 
trappen vervaardigd door manufacuras Gré S.A. voldoen aan 
de vastgestelde veiligheidsnormen

NFP 90-318 

NFP 90-317 

garantieperiode

wijze van montage

bijgeleverde accessoires

buitenmaat

referentie
binnenmaat

hoeveelheid water
waterdiepte

aantal mensen nodig voor installatie

geschatte montagetijd

9
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Met de Arizona kunt u een echt vakantie gevoel in uw eigen tuin creëren. Het bad is speciaal bedoeld voor inbouw 
en heeft een diepte van 150 cm. De basis van het bad bestaat uit een ombouw van goed isolerende polystyreen 
blokken waarin een liner wordt geplaatst. Deze blokken maken het opbouwen van het bad zeer eenvoudig. 
Om zo lang mogelijk van uw bad te kunnen genieten dient het bad op een betonnen plaat te worden gebouwd. 
Daarnaast heeft u voor de montage nog extra materialen nodig zoals polystyreenlijm, montageschuim, stalen 
wapening enz. Deze materialen zijn niet inbegrepen. Lees voor montage goed de handleiding door en kijk naar de 
tips in het hoofdstuk “Ingraven van zwembaden”.

   * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138

Arizona
Bouwkundige baden

10



Voor meer info: www.alpc.nl

Arizona

• Polystyreenblokken 

• Effen blauwe liner met haakprofiel, 80/100 

• Filterinstallatie, incl. zand 

• RVS trap voor  inbouwzwembad 

• Skimmer, inlaten en wanddoorvoer.

arizona standaard set

Art.nr. Afmeting in cm Inhoud in ltr. Capaciteit filter Prijs
70.200.20.005 B 800x400x150 45.000 11 m³/u € 5.439,00

70.200.20.003 B 700x350x150 34.100 8 m³/u € 4.895,00

70.200.20.004 U 600x300x150 25.000 8 m³/u € 4.449,00

Voor een luxe uitstraling zijn er tegen meerprijs randstenen verkrijgbaar. Deze worden eveneens als complete set geleverd. Het aantal is afhankelijk van de afmetingen van het bad. De 
stenen zijn leverbaar in de kleur gebroken wit, ze zijn afgerond en zonder neus.

Randsteen set voor arizona

Art.nr. Afmeting in cm Prijs
70.300.50.005 U 800x400 € 1.139,00

70.300.50.004 B 700x350 € 1.029,00

70.300.50.003 U 600x300 € 919,00

* Zie voor toebehoren pagina 34 t/m 41

schijnwerper Neptun
300 Watt/12 Volt, moet in de wand van het zwembad geplaatst worden. 
Wordt in combinatie met trafo en verdeeldoos gebruikt.

Art.nr. Prijs
70.250.43.035 U € 159,00

trafo
voor schijnwerper Neptun, te gebruiken in combinatie met verdeeldoos

Art.nr. Voltage Prijs
70.250.43.037 U Trafo 300 VA 

voor 1 lamp
€ 209,00

11



De zwembaden uit de serie Florida zijn van hoge kwaliteit en een aanwinst voor uw tuin. De 
baden zijn verkrijgbaar in rond, ovaal en 8-vorm en zijn allen 150 cm diep. Het bad bestaat 
uit een liner van 60/100 en een stalenwand welke 0.8 mm dik is en gecoat. 
Voor de inbouw geldt: een goed begin is het halve werk. Lees eerst goed de handleiding door en kijk voor tips 
op de pagina “Ingraven van zwembaden”. Bij de ovale baden is het opbouwen van een stenen muurtje ter 
versteviging noodzakelijk. Bij de 8-vormige baden is er sprake van een systeem welke onder het bad doorloopt 
waardoor het bad zijn vorm behoudt. Voor alle baden geldt dat er een versteviging van minimaal 50 cm 
gestabiliseerd zand rondom nodig is.

Pool Power Anti-alg tijdens 

de rustperiode in de winter in uw 

bad, houdt uw zwemwater stabiel en 

voorkomt problemen bij het opstarten. 

Bovendien is het een behoud van uw 

pomp. Let wel: het is geen antivries, 

dus het water kan nog wel be-

vriezen!

10 
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Florida

   * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138
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Voor meer info: www.alpc.nl

Florida
• Zandfilterinstallatie, inclusief zand

• Skimmer, terugslagklep en inlaat

• RVS inbouwtrap

Florida standaard set (Uiteraard zijn voor deze zwembaden passende zomer-, winter- en grondkleden verkrijgbaar)

Art.nr. Vorm Afmeting in cm Inhoud in ltr. Capaciteit filter Prijs
70.200.21.004 B ovaal 800x420x150 41.000 11,0 m³/u € 3.029,00

70.200.21.003 B ovaal 700x350x150 31.000 8,0 m³/u € 2.859,00

70.200.21.006 U ovaal 600x320x150 24.000 6,0 m³/u € 2.469,00

70.200.21.012 U 8-vorm 525x320x150 21.000 6,0 m³/u € 2.799,00

70.200.21.010 B Rond 350x150 14.000 4,0 m3/u € 1.699,00

Randstenen voor Florida
Voor een luxe uitstraling zijn er ook voor de Florida randstenen verkrijgbaar. Deze worden als complete set geleverd, passend bij de afmetingen van de baden. Ze zijn gebroken wit, 
afgerond en zonder neus.

Art.nr Omschrijving Prijs
70.300.50.013 B set ovaal 800 € 999,00

70.300.50.012 B set ovaal 700 € 889,00

70.300.50.011 U set ovaal 600 € 849,00

70.300.50.010 B set ovaal 525 € 799,00

70.300.50.006 U set rond 350 € 649,00

* Zie voor toebehoren pagina 34 t/m 41

Halogeen schijnwerpers
Set bestaande uit schijnwerper(s), trafo 75W, verdeeldoos en kabelhuls, stekkerklaar

Art.nr. Omschrijving Prijs
70.250.43.051 U 1 schijnwerper € 259,00

13



Kijk voor meer informatie ook op onze website: www.alpc.nl.

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

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.

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 water-
pas zijn, zonder gaten, onkruid, wortels of stenen die de liner kunnenbeschadigen. 

• Zoek een zonnige plaats uit, in de nabijheid van een waterafvoer, 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 installeren. Wanneer het zwembad 

rond is, zal de diameter van het gat ca 1 meter meer moeten bedragen dan de diame-
ter van uw zwembad. Wanneer het zwembad ovaal is, zal het gat 1 meter langer en 2 
meter breder moeten zijn dan de afmetingen 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 voorkomen 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 (tem-
pex). Nooit tempex als isolatie onder de bodem aanbrengen.

• Na controle de ruimte tussen het zwembad en talud afvullen met gestabiliseerd zand 
(150 kg cement per m³ compact gemaakt fijn en weinig vochtig zand). Het gestabili-
seerde 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 handeling 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
- Denk aan het plaatsen van gestabilseerd zand rondom het zwembad

Ingraven van zwembaden

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

14



Voor meer info: www.alpc.nl

Stijlvolle en tijdloze zwembaden van een perfecte kwaliteit. U heeft bij de serie Atlantis vol op keuze: Er zijn ronde baden en ovale baden mét 
schorren. Voor elk wat wils! Daarnaast worden alle baden geleverd met een liner van 40/100, een zandfilter en afwerkkappen boven én onder. Ook 
aan de kind veiligheid is gedacht: Alle baden worden geleverd met een trap waarvan de treden gemakkelijk te verwijderen zijn waardoor uw kind 
niet zonder toezicht in het bad kan komen. Bij de ovale baden moet u rekening houden met een extra ruimte van 20 à 25 cm aan de kopse kanten 
en 110 cm aan de lange zijden. Bij de Atlantis is ook ingraven een prima optie. Lees hiervoor de handleiding en kijk voor tips op de pagina “Ingraven 
van zwembaden”.

10 

jaaR* 
gaRaNtIE

   * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138
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Staanders van 12 cm
Liggers van 15 cm

Afwerkkappen (boven en onder)
Grondfolie

Kinderveilige trap
Overlapliner

Atlantis

Baden uitgevoerd met aardlekschakelaar

atlantis

Art.nr Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Liner Inhoud in ltr. Filter Prijs
70.200.21.063 V ovaal 1000x550x132 1040x770 40 / 100 56.111 10 m³/u € 3.849,00

70.200.21.102 V ovaal 915x470x132 955x690 40 / 100 43.595 8 m³/u € 2.919,00

70.200.21.095 V ovaal 810x470x132 850x690 40 / 100 37.474 7 m³/u € 2.699,00

70.200.21.086 V ovaal 730x375x132 770x595 40 / 100 28.217 5 m³/u € 2.499,00

70.200.21.073 V ovaal 610x375x132 650x595 40 / 100 23.281 5 m³/u € 2.079,00

 
70.200.21.171 V ovaal 500x350x132 540x570 40 / 100 19.000 5 m³/u € 1.799,00

 
70.200.21.055 V rond 550x132 600x600 40 / 100 27.798 5 m³/u € 1.769,00

70.200.21.048 V rond 460x132 500x500 40 / 100 19.444 5 m³/u € 1.559,00

70.200.21.041 V rond 350x132 400x400 40 / 100 11.250 5 m³/u € 1.349,00

toebehoren bij atlantis*

1000 915 810 730 610 500 550 460 350
Zomerkleed 70.250.37.044 70.250.37.061 70.250.37.058 70.250.37.054 70.250.37.050 70.250.37.117 70.250.37.035 70.250.37.072 70.250.37.108

Winterkleed 70.250.39.008 70.250.39.013 70258039.012 70.250.39.011 70.250.39.010 70.250.39.009 70.250.39.006 70.250.39.005 70.250.39.003

Grondvilt 70.250.38.014 70.250.38.014 70.250.38.018 70.250.38.017 70.250.38.016 70.250.38.015 70.250.38.012 70.250.38.011 70.250.38.010

Liner 70.300.55.011 70.300.55.039 70.300.55.031 70.300.56.007 70.300.56.008 - 70.300.54.026 70.300.54.062 70.300.54.060

Stofzuiger 70.250.41.098 70.250.41.098 70.250.41.098 70.250.40.004 70.250.40.004 70.250.40.004 70.250.40.004 70.250.40.004 70.250.40.004

NIEuw
2017!

Stalen wand baden
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azores

Art.nr. Vorm Afmeting in cm Liner Benodigde ruimte in cm Inhoud in ltr Filter Prijs
70.200.21.179 V ovaal 500x350x132 40/100 540x570 19.000 3,8 m³/u € 1.449,00

70.200.21.153 V rond 460x132 40/100 500x500 19.444 3,8 m³/u € 1.159,00

 
70.200.21.150 V rond 350x132 40/100 400x400 11.250 3,8 m³/u € 969,00

 

* Zie voor toebehoren pagina 34 t/m 41

Staanders van 12 cm
Liggers van 15 cm

Kinderveilige trap
Overlapliner 

Cartridgefilter
Afwerkkappen (boven)5 

jaaR* 
gaRaNtIE

Prettig geprijsde zwembaden van een prima kwaliteit. De baden zijn 132 cm diep en verkrijgbaar in 3 afmetingen. Wordt geleverd met blauwe 
overlapliner van 40/100, cartridgefilter en afwerkkappen boven. Natuurlijk ontbreekt de kindveilige trap niet en voldoen de baden aan alle geldende 
normen. Het ovale bad is met schorren, dus houdt bij plaatsing rekening met de extra benodigde ruimte.

Azores

toebehoren bij azores*

500 460 350
Zomerkleed 70.250.37.117 70.250.37.072 70.250.37.108

Winterkleed 70.250.39.009 70.250.39.005 70.250.39.003

Grondvilt 70.250.38.015 70.250.38.011 70.250.38.010

Liner - 70.300.54.062 70.300.54.060

Stofzuiger 70.250.41.017 70.250.41.053 70.250.41.053
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Voor meer info: www.alpc.nl

Fidji

Art.nr. Vorm Afmeting in cm Liner Benodigde ruimte cm Inhoud in ltr Filter Prijs
70.200.21.027 V ovaal 730x375x120 40/100 770x595 25.323 4 m³/u € 1.829,00

70.200.21.024 V ovaal 610x375x120 40/100 650x595 20.893 3 m³/u € 1.599,00

 
70.200.21.176 V ovaal 500x350x120 30/100 540x570 17.060 3 m³/u € 1.369,00

70.200.21.023 V rond 550 x 120 30/100 600x600 24.944 3 m³/u € 1.199,00

70.200.21.018 V rond 460x120 30/100 500x500 17.450 3 m³/u € 1.079,00

 
70.200.21.016 V rond 350x120 30/100 400x400 10.102 3 m³/u € 949,00

 
70.200.21.015 V rond 300x120 30/100 350x350 7.418 3 m³/u € 889,00

 
70.200.21.139 V rond 240x120 30/100 300x300 4.750 3 m³/u € 779,00

 

Baden uitgevoerd met aardlekschakelaar

toebehoren bij Fidji*
730 610 500 550 460 350 300 240

Zomerkleed 70.250.37.054 70.250.37.050 70.250.37.117 70.250.37.035 70.250.37.072 70.250.37.108 70.250.37.105 70.250.37.067

Winterkleed 70.250.39.011 70.250.39.010 70.250.39.009 70.250.39.006 70.250.39.005 70.250.39.003 70.250.39.002 70.250.39.001

Grondvilt 70.250.38.017 70.250.38.016 70.250.38.015 70.250.38.012 70.250.38.011 70.250.38.010 70.250.38.010 70.250.38.008

Liner 70.300.56.007 70.300.56.008 - 70.300.54.026 70.300.54.062 70.300.54.060 70.300.54.068 70.300.54.067

Stofzuiger 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037

Fidji
Staanders van 12 cm

Liggers van 15 cm
Zandfilterinstallatie

Overlapliner
Kindveilige trap

Afwerkkappen (boven)

5 

jaaR* 
gaRaNtIE

De Fidji is een mooi bad voor een aantrekkelijke prijs. De licht grijze stalenwand maakt het een bad wat in geen enkele tuin zou misstaan. De serie biedt keuze uit 
maar liefst 8 baden: 3 ovaal en 5 rond. De ovale baden worden geschoord en hebben daarom extra ruimte nodig: 20 à 25 cm aan de kopse kanten en 110 cm aan 
de lange zijden. De ronde baden zijn niet geschoord en hebben bij opbouw dan ook geen extra ruimte nodig. Mocht u kiezen voor inbouw dan dient er ook bij de 
ronde baden ruimte rondom vrijgehouden te worden welke gevuld dient te worden met gestabiliseerd zand. Een ruimte van 50 cm is voor de ronde baden voldoende. 
Voor meer informatie over het ingraven van zwembaden en handige tips kunt u kijken bij het hoofdstuk “Ingraven van zwembaden”. Lees ook de handleiding 
aandachtig door voor u aan de klus begint. Alle baden worden geleverd met een kind veilige trap, een zandfilter en afwerkkappen voor de bovenkant.
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* Zie voor toebehoren pagina 34 t/m 41

Varadero

Art.nr. Vorm Afmeting in cm Liner Benodigde ruimte in cm Inhoud in ltr Filter Prijs
70.200.21.081 B acht vorm 710 x 475x 120 40/100 755 x510 27.872 4 m³/u € 2639,00

70.200.21.079 B achtvorm 640 x 390x 120 40/100 700 x430 20.652 4 m³/u € 2339,00

70.200.21.066 U achtvorm  500 x 340 x120 40/100 540 x380 13.696 4 m³/u € 2019,00

toebehoren bij Varadero*

710 640 500
Zomerkleed 70.250.37.053 70.250.37.049 70.250.37.046

Winterkleed 70.250.39.012 70.250.39.011 70.250.39.010

Grondvilt 70.250.38.018 70.250.38.017 70.250.38.016

Varadero is het achtvormige broertje van de Fidji. Zonder schorren, daardoor zijn er uitsparingen nodig in de betonnen ondergrond voor de 
steunbalken. Wordt geleverd met een blauwe overlapliner 40/100, veiligheidstrap 2 x 3 treden, zandfilterinstallatie 4 m³/u, skimmer, grondvilt en 
afwerkkappen boven. Staanders zijn 12 cm en liggers 15 cm breed. Conform: pr EN16582.  Zandfilter conform: pr EN16713. Ook deze baden 
kunnen worden ingebouwd. Volg de handleiding zorgvuldig en denk aan gestabiliseerd zand rondom.

Varadero
Staanders van 12 cm

Liggers van 15 cm
Zandfilterinstallatie

Overlapliner
Kindveilige trap

Afwerkkappen (boven)
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Baden uitgevoerd met aardlekschakelaar
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Voor meer info: www.alpc.nl

Bora Bora

Art.nr. Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Liner Inhoud in ltr Filter Prijs
70.200.21.070 V ovaal 610x375x120 650x595 40 / 100 20.893 3,8 m³ € 1.339,00

70.200.21.177 V ovaal 500x350x120 540x570 30 / 100 17.060 3,8 m³ € 1.039,00

70.200.21.045 V rond 460x120 500x500 30 / 100 17.450 3,8 m³ € 829,00

70.200.21.037 V rond 350x120 400x400 30 / 100 10.102 3,8 m³ € 729,00

70.200.21.033 V rond 300x120 350x350 30 / 100 7.418 3,8 m³ € 699,00

toebehoren bij Bora Bora*

610 500 460 350 300
Zomerkleed 70.250.37.050 70.250.37.117 70.250.37.072 70.250.37.108 70.250.37.105

Winterkleed 70.250.39.010 70.250.39.009 70.250.39.005 70.250.39.003 70.250.39.002

Grondvilt 70.250.38.016 70.250.38.015 70.250.38.011 70.250.38.010 70.250.38.010

Liner 70.300.56.008 - 70.300.54.062 70.300.54.060 70.300.54.068

Stofzuiger 70.250.41.017 70.250.41.053 70.250.41.053 70.250.41.053 70.250.41.053

Bora Bora is ons prijsvechtertje. Met zijn aantrekkelijke prijs/ kwaliteitsverhouding maakt de Bora Bora stalenwand baden beschikbaar voor een 
breed publiek. Alle baden worden geleverd met een kind veilige trap, afwerkkappen voor boven en een cartridge filter. Deze filterpomp wordt aan de 
buitenkant van het bad geplaatst en is voor zien van een cartridge. Dit harmonica filter houdt de vuile deeltjes tegen en is eenvoudig te vervangen. 
De filters zijn los verkrijgbaar. De ovale baden zijn voor de stevigheid voorzien van schorren. Houdt bij de opbouw daarvan dan ook rekening met 
extra ruimte rondom: 20 à 25 cm aan de kopse kanten en 110 cm aan de lange zijden. Bij de ronde baden is geen extra ruimte nodig. De Bora Bora 
is exclusief bedoeld voor opbouw. 
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Bora Bora
Staanders van 12 cm

Liggers van 15 cm
Cartridgefilter

Overlapliner
Kindveilige trap

Afwerkkappen boven
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Pacific

Art.nr. Vorm Afmeting in cm Liner Benodigde ruimte in cm Inhoud in ltr Filter Prijs
70.200.21.113 V ovaal 730x375x120 40/100 770x595 25.323 4 m³/u € 2.199,00

 
70.200.21.026 V ovaal 610x375x120 40/100 650x595 20.893 3 m³/u € 1.799,00

 
70.200.21.174 V ovaal 500x350x120 30/100 540x570 17.060 3 m³/u € 1.499,00

70.200.22.007 V rond 460x120 30/100 500x500 17.450 3m³/u € 1.259,00

70.200.22.006 V rond 350x120 30/100 400x400 10.102 3 m³/u € 1.049,00

 
70.200.22.005 V rond 240x120 30/100 290x290 4.750 3 m³/u € 949,00

 

Baden uitgevoerd met aardlekschakelaar

* Zie voor toebehoren pagina 34 t/m 41 

Staanders van 12 cm
Liggers van 15 cm
Zandfilterinstallatie

Overlapliner
Kindveilige trap

Afwerkkappen (boven)

5 

jaaR* 
gaRaNtIE

Een stalenwand bad en toch een landelijke look: dat zijn de zwembaden uit de serie Pacific. De stalenwanden hebben een houtdecor print, wat de 
baden een natuurlijke uitstraling geeft. De baden zijn 120 cm diep en worden geleverd als set, inclusief zandfilter, overlap liner en een kind veilige 
trap. De ovale baden in deze serie worden geschoord. Deze schorren zorgen voor extra stevigheid. Houdt bij de opbouw dan ook rekening met 
minimaal 20 cm extra ruimte aan de kopse kanten en 110 cm aan de zijden. De ronde baden hoeven niet te worden geschoord. Naast opbouw 
zijn de Pacific baden ook prima geschikt voor inbouw. Lees hiervoor de handleiding en kijk ook eens bij onze tips op de pagina “Inbouwen van Gre 
zwembaden”. U dient de ovale baden in te bouwen inclusief schorren, houdt ook hierbij dus rekening met de extra ruimte. Hiervoor is 50 cm ruimte 
rondom voldoende. Voor het ingraven van ronde baden is 50 cm extra ruimte rondom voldoende. Denkt u eraan om deze extra ruimtes op te vullen 
met gestabiliseerd zand. 

Pacific

toebehoren bij Pacific*

730 610 500 460 350 240
Zomerkleed 70.250.37.054 70.250.37.050 70.250.37.117 70.250.37.072 70.250.37.108 70.250.37.067

Winterkleed 70.250.39.011 70.250.39.010 70.250.39.009 70.250.39.005 70.250.39.003 70.250.39.001

Grondvilt 70.250.38.017 70.250.38.016 70.250.38.015 70.250.38.011 70.250.38.010 70.250.38.008

Liner 70.300.56.007 70.300.56.008 - 70.300.54.062 70.300.54.060 70.300.54.067

Stofzuiger 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037
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Voor meer info: www.alpc.nl

Madeira

Art.nr. Vorm Afmeting in cm Liner Benodigde ruimte cm Inhoud in ltr Filter Prijs
70.200.21.178 V Ovaal 500x350x120 30 / 100 540x570 17.060 3,8 m³/h € 1.219,00

70.200.21.145 V Rond 460x120 30 / 100 500x500 17.450 3,8 m³/h € 1.069,00

70.200.21.142 V Rond 350x120 30 / 100 400x400 10.102 3,8 m³/h € 949,00

toebehoren bij Madeira*

500 460 350
Zomerkleed 70.250.37.117 70.250.37.072 70.250.37.108

Winterkleed 70.250.39.009 70.250.39.005 70.250.39.003

Grondvilt 70.250.38.015 70.250.38.011 70.250.38.010

Liner - 70.300.54.062 70.300.54.060

Stofzuiger 70.250.41.017 70.250.41.053 70.250.41.053

* Zie voor toebehoren pagina 34 t/m 41

De houtprint op de stalenwand geeft het bad een natuurlijke uitstraling. De Madeira is 120 cm diep en is bedoeld om  boven de grond te plaatsen. 
De baden hebben een blauwe overlap liner van 30/100 en zijn voorzien van een cartridge filter. Dit filter wordt aan de buitenkant van het bad 
opgehangen en bevat een harmonica cartridge welke vuildeeltjes tegenhoudt. Deze cartridge is eenvoudig te vervangen (bij intensief gebruik na 
1 à 2 weken) en is los verkrijgbaar. De staanders zijn 12 cm en liggers 15 cm breed. Daarnaast worden afwerkkappen voor de bovenkant en een 
kindvriendelijke trap mee geleverd. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat. De ovale baden zijn voorzien van schorren, hiervoor is een extra ruimte 
nodig van 20 à 25 cm aan de kopse kanten en 110 cm aan de lange zijden. De ronde baden hoeven niet te worden geschoord. De baden zijn 
exclusief bedoeld voor opbouw. Lees voor opbouw de handleiding.

5 

jaaR* 
gaRaNtIE

Madeira
Staanders van 12 cm 

liggers van 15 cm
Cartridgefilter

Overlapliner
Kindveilige trap

Afwerkkappen boven
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Cerdena

Art.nr. Vorm Afmeting in cm Liner Benodigde ruimte cm Inhoud in ltr Filter Prijs
70.200.21.155 B ovaal 610x375x120 30 / 100 650x595 20.893 3 m³/u € 1.799,00

70.200.21.175 B ovaal 500x350x120 30 / 100 540x570 17.060 3 m³/u € 1.499,00

 
70.200.21.156 B rond 460x120 30 / 100 500x500 17.450 3 m³/u € 1259,00

70.200.21.154 U rond 350x120 30 / 100 400x400 10.102 3 m³/u € 1.049,00 

 

Baden uitgevoerd met aardlekschakelaar

Cerdena
Zandfilter

Liner
Kindveilige trap

Afwerkkappen boven

5 

jaaR* 
gaRaNtIE

Het steendecor als een gemetseld muurtje geeft dit stalen wand zijn natuurlijke uitstraling. Het 120 cm diepe bad heeft een zandfilter, afwerkkappen 
boven, een liner van 30/100 en een kindveilge trap. Alles volledig naar de geldende normen. De ovale baden worden geschoord, dus houdt bij 
plaatsing rekening met de benodigde ruimte. Ook deze baden kunnen probleemloos worden ingebouwd, mits de voorschriften nauwkeurig worden 
opgevolgd. Zie hiervoor het hoofdstuk “ingraven van zwembaden”.

toebehoren bij Cerdena*

610 500 460 350
Zomerkleed 70.250.37.050 70.250.37.117 70.250.37.072 70.250.37.108

Winterkleed 70.250.39.010 70.250.39.009 70.250.39.005 70.250.39.003

Grondvilt 70.250.38.016 70.250.38.015 70.250.38.011 70.250.38.010

Liner 70.300.56.008 - 70.300.54.062 70.300.54.060

Stofzuiger 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037 70.250.40.037
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Voor meer info: www.alpc.nl

la gomera

Art.nr. Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Liner Inhoud in ltr Filter Prijs
70.200.23.017 V rond 35Ox120 400x400 30 / 100 10.102 2,0 m³ € 659,00

Voordelig stalen wand bad van 120 cm diep in neutraal wit. Het bad wordt standaard geleverd met een overlapliner, een trap met 2x 2 treden en 
een intern cartridgefilter. Dit filter wordt eenvoudig over de rand aan de binnenzijde van het bad opgehangen. De cartridge kunt u vervangen en is 
los verkrijgbaar. Als het bad veelvuldig wordt gebruikt, de cartridge eens in de 2 weken vervangen. Ook dit prettig geprijsde bad voldoet uiteraard 
aan alle daarvoor gestelde normen. Alleen bedoeld voor opbouw.

5
jaaR* 

gaRaNtIE

La Gomera
Cartridgefilter

Overlapliner
Kindveilige trap

toebehoren bij la gomera*
350

Zomerkleed 70.250.37.108

Winterkleed 70.250.39.003

Grondvilt 70.250.38.010

Liner 70.300.54.060

Stofzuiger 70.250.40.035

12
0 c

m di
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Aantal stuks op pallet: 3
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toebehoren bij Ibiza*

460 350
Zomerkleed 70.250.37.072 70.250.37.083

Winterkleed 70.250.39.005 70.250.39.003

Grondvilt 70.250.38.011 70.250.38.010

Liner 70.300.54.036 70.300.54.034

Stofzuiger 70.250.41.053 70.250.41.053

Ibiza
Art.nr. Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte (cm) Liner Inhoud in ltr Filter Prijs
70.200.23.012 V rond 450x90 500x500 30 / 100 12.717 2 m³/u € 389,00

70.200.23.009 V rond 350x90 400x400 30 / 100 7.693 2 m³/u € 319,00

* Zie voor toebehoren pagina 34 t/m 41

Ibiza
Overlapliner

Cartridgefilter
Trap 2x2 treden

5 

jaaR* 
gaRaNtIE

90
 cm

 di
ep

De Ibiza is een aantrekkelijk geprijsd stalenwand bad met een neutrale witte kleur. Het bad heeft een diepte van 90 cm en u heeft de keuze 
tussen een diameter van 350 of 450 cm. De baden worden standaard geleverd met een overlap liner, trap en een cartridge filter van 2 m³/u. Deze 
filterpomp hangt u eenvoudig over de rand van het bad. Dit harmonica filter houdt de vuile deeltjes tegen en kan eenvoudig worden vervangen. Bij 
intensief gebruikt dient het filter na 1 à 2 weken vervangen te worden. Aantrekkelijke baden voor een scherpe prijs: Leuk voor in iedere tuin! Alleen 
bedoeld voor opbouw.

Aantal stuks op pallet: 8
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Voor meer info: www.alpc.nl
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Mistral

De serie Mistral bestaat uit een groot aantal aantrekkelijk geprijsde baden, grijs van kleur en rechthoekig of vierkant van vorm. Deze linerbaden zijn 
voorzien van een stevig stalen frame met dubbele poten verkrijgbaar met of zonder cartridgefilter. Ze worden geleverd incl. duidelijke handleiding, 
een reparatiesetje en in enkele gevallen met grondkleed, cover en/of trap. Als deze laatste artikelen geen deel uitmaken van de standaardset, kunt u 
ze alsnog apart bestellen. Zie voor de specificaties onderstaande tabel. De baden zijn uitsluitend bedoeld voor opbouw.

• Cartridgefilter

• Trap

• Reparatieset

1 

jaaR* 
gaRaNtIE

Stalen frame baden
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toebehoren bij Mistral*

488x488 732 671 549 540 488
(Solar)cover - 70.250.37.094 70.250.37.094 - 70.250.36.069 -

Tegels 50x50 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074

Tegels 81x81 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066

Filterpomp 70.250.32.010 70.250.32.052 70.250.32.010 70.250.32.010 - 70.250.32.009

Ladder 70.250.33.010 70.250.33.012 70.250.33.012 70.250.33.010 70.250.33.010 70.250.33.010

412 404 400x122 400 282
(Solar)cover 70.250.37.097 70.250.37.097 - - -

Tegels 50x50 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074

Tegels 81x81 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066

Filterpomp 70.250.32.014 70.250.32.014 - 70.250.32.013

Ladder 70.250.33.010 70.250.33.058 70.250.33.010 70.250.33.058 70.250.33.058

Voor meer info: www.alpc.nl

Art.nr Buitenmaat incl. 
poten in cm

Kleur Inhoud in 
ltr (90%)

Filterpomp Cover Grondkleed Trap Prijs

70.200.24.139 V 732x366x132 Grijs 30.045 9,4 m³/u ✔ ✔ ✔ € 1.139,00

70.200.24.128 V 671x366x132 Grijs 26.845 5,6 m³/u ✔ ✔ ✔ € 1069,00

70.200.24.127 V 549x274x122 Grijs 14.812  5,6 m³/u ✔ ✔ ✔ € 779,00

70.200.24.120 U 540x274x122 Grijs 15.787 3,7 m³/u ✔ ✔ ✔ € 619,00 ®

Pump Up Possibilities

70.200.24.096 V 488x274x122 Grijs 13.177 3,0 m³/u ✔ ✔ ✔ € 659,00

70.200.24.136 V 488x488x122 Grijs 24.031 5,6 m³/u ✔ ✔ ✔ € 989,00

70.200.24.025 V 412x201x122 Grijs 8.124 2,0 m³/u - - ✔ € 479,00

70.200.24.117 U 400x207x122 Grijs 7.884 - - - - € 299,00

7 stuks

®

Pump Up Possibilities

70.200.24.115 U 400x200x99 Grijs 7.020 2,0 m³/u - - ✔ € 299,00

6 stuks

®

Pump Up Possibilities

70.200.24.132 V 282x196x84 Grijs 3.662 1,2 m³/u - - - € 249,00

5 stuks

   * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138

70.200.24.120

9,4m³/u1,2m³/u 5,7m³/u
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toebehoren bij Vendavel*
  488 427
Solarcover 70.250.37.095 70.250.37.096

Cover 70.250.36.088 70.250.36.082

Tegels 50x50 bl. 70.250.38.074 70.250.38.074

Tegels 81x81 gr. 70.250.38.066 70.250.38.066

Grondkleed 70.250.38.067 70.250.38.004

Filterpomp 70.250.32.010 70.250.32.009

Ladder 70.250.33.010 70.250.33.058

* Zie voor toebehoren pagina 34 t/m 41

Vendavel

De baden uit de serie Vendavel zijn super sterke ronde frame zwembaden. Het gepatenteerde roestbestendige frame is opgebouwd uit ovale buizen 
wat het bad nog steviger maakt. De baden zijn grijs van kleur en hebben aan de binnenzijde een mooie mozaïek print. Alle baden in de serie worden 
geleverd met een filterpomp, grondkleed, cover en een ladder. Mooie complete sets voor zomers lang zwemplezier.

• Cartridgefilter

• Cover

• Grondkleed

• Trap

1 

jaaR* 
gaRaNtIE

 Art.nr.   Afmeting in cm Kleur Inhoud in ltr 
(90%)

Filterpomp Cover Grondkleed Trap Prijs

70.250.24.062 V 488 x 122 Grijs 19.480 5,7 m³/u ✔ ✔ ✔ € 599,00

70.250.24.105 V 427 x 107 Grijs 15.232 3,0 m³/u ✔ ✔ ✔ € 369,00

NIEuw
2017!
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Voor meer info: www.alpc.nl

toebehoren bij levant*
  424 300
Cover 70.250.36.099 70.250.36.098

Tegels 50x50 bl. 70.250.38.074 70.250.38.074

Tegels 81x81 gr. 70.250.38.066 70.250.38.066

Filterpomp 70.250.32.014 70.250.32.013

Ladder 70.250.33.058 70.250.33.059

* Zie voor toebehoren pagina 34 t/m 41

Levant

De serie Levant bestaat uit twee unieke ovalen frame zwembaden. Het gepatenteerde roestbestendige frame is supersterk dankzij de ovalen buizen 
constructie. Daarnaast wordt het bad ondersteund door U-buizen aan de zijkanten. De baden hebben een donkergrijze kleur en hebben aan de 
binnenzijde een mooie mozaïek print. Beide baden worden geleverd met een filterpomp en het grootste bad uit de serie wordt geleverd met een 
ladder. Met zijn bijzondere vorm is een Levant zwembad een aanwinst voor iedere tuin!

• Cartridgefilter

• Trap*

1 

jaaR* 
gaRaNtIE

NIEuw
2017!

 Art.nr.   Afmeting in cm Kleur Inhoud in ltr 
(90%)

Filterpomp Trap Prijs

70.200.24.143 V 424 x 250 x 100 Grijs 7.250 2,0 m³/u ✔ € 429,00

2 stuks

70.200.24.142 V 300 x 200 x 84 Grijs 3.668 1,2 m³/u - € 279,00

6 stuks
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toebehoren bij Passaat*

  400 300 259 258 239 221 188
Cover 70.250.36.087 70.250.36.085 70.250.36.093 70.250.36.066 70.250.36.090 70.250.36.084 70.250.36.078

Ondertegels 50x50 blauw 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074

Ondertegels 81x81 groen 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066

Filterpomp 70.250.32.013 70.250.32.013 - - - - -

* Zie voor toebehoren pagina 34 t/m 41

Passaat

 Art.nr.   Afmeting in cm Kleur Inhoud in ltr (90%) Filterpomp Prijs
70.200.24.017 V 400x211x81 Blauw 5.700 1,2 m³/u € 209,00

70.200.24.016 V 300x201x66 Blauw 3.300 1,2 m³/u € 139,00

70.200.24.121 U 258x179x66 Grijs 2.612 2,0 m³/u € 129,00

13 stuks

®

Pump Up Possibilities

70.200.24.026 V 259x170x61 Blauw 2.300 - € 89,95

20 stuks

70.200.24.024 V 239x150x58 Blauw 1.800 - € 83,95

24 stuks

70.200.24.023 V 221x150x43 Blauw 1.200 - € 69,95

24 stuks

70.200.24.122 U 188x127x42 Grijs 1.125 - € 49,95

28 stuks

®

Pump Up Possibilities

De serie Passaat is een rechthoekig stalen frame bad, eenvoudig op te zetten binnen een half uur en compleet met handleiding en reparatiesetje. 
Sommige baden zijn blauw, andere zijn grijs van kleur en een aantal worden geleverd zonder cartridge filterpomp. Zie voor de specificaties 
onderstaande tabel. Let op! Voor de baden zonder pomp geldt, dat er later ook niet een filterpomp op kan worden aangesloten. De baden zijn niet 
bedoeld voor inbouw.

• Cartridgefilter

• Reparatiekit

1 

jaaR* 
gaRaNtIE

1,2m³/u 2,0m³/u
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Voor meer info: www.alpc.nl

toebehoren bij sirocco*

  427x84 360 x 122 366x76 305x76 300 244x61
Solarcover 70.250.37.096 70.250.37.108 70.250.37.099 70.250.37.007 70.250.37.105 70.250.37.001

Cover 70.250.36.082 70.250.36.059 70.250.36.008 70.25036.007 70.250.36.062 70.250.36.081

Ondertegels 50x50 bl. 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074

Ondertegels 81x81 gr. 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066

Grondkleed 70.250.38.004 70.250.38.003 70.250.38.003 70.250.38.002 70.250.38.002 70.250.38001

Filterpomp 70.250.32.014 - 70.250.32.013 70.250.32.013 - -

Ladder 70.250.33.059 70.250.33.010 70.250.33.059 70.250.33.059 70.250.33.059 -

Sirocco

   * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138

• Cartridgefilter

• Reparatieset

De stalen frame baden uit de serie Sirocco zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar en met een blauwe liner. Uitzondering is het bad van 
300x76 cm; hierbij heeft u de keuze uit blauw of houtkleur. De meest baden zijn voorzien van een passende cartridge filterpomp, maar er zijn ook 
enkele baden zonder pomp verkrijgbaar. Zie onderstaande tabel voor de specificaties. De baden zijn allemaal eenvoudig op te zetten binnen een half 
uur en worden standaard geleverd met een duidelijke handleiding en een reparatiesetje om eventuele kleine probleempjes te kunnen oplossen.

 Art.nr.   Afm. in cm Kleur Inhoud in ltr (90%) Filterpomp Prijs
70.200.24.102 V 427x84 Blauw 10.220 2 m³/u € 219,00

70.200.24.068 U 360x122 Blauw 10.660 - € 199,00 ®

Pump Up Possibilities

70.200.24.013 V 366x76 Blauw 6.473 1,2 m³/u € 139,00

70.200.24.012 V 305x76 Blauw 4.678 1,2 m³/u € 119,00

 14 stuks

70.200.24.038 U 300x76 Blauw 4.565 2,0 m³/u € 119,00

 11 stuks

®

Pump Up Possibilities

70.200.24.086 U 300x76 Hout 4.383 2,0 m³/u € 139,00

 12 stuks

®

Pump Up Possibilities

70.200.24.021 V 244x61 Blauw 1.724 - € 71,95

 32 stuks

1,2m³/u 2,0m³/u

1 

jaaR* 
gaRaNtIE
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Marin

Een zwembad opzetten is nog nooit zo eenvoudig geweest. U hoeft enkel de bovenste rand op te blazen en het bad is binnen 10-20 minuten klaar 
om gevuld te worden. De baden worden geleverd met een 2,0 m³/u of 1,2 m³/u cartridgefilterpomp. Alleen het kleinste bad van 198 cm is zonder 
cartridgefilterpomp. U kunt deze sets gemakkelijk uitbreiden met bijvoorbeeld een cover, grondtegels of een handige stofzuiger. Alle sets worden 
standaard geleverd met een duidelijke handleiding en een reparatiesetje. De serie Marin kent ook twee leuke kinderbadjes van 122x35 cm. Kijk 
hiervoor bij de inflatables.

toebehoren bij Marin*

457 450 396 366 360 305 274 244 240
Solarcover 70.250.37.096 70.250.37.082 - 70.250.37.099 70.250.37.085 70.250.37.002 - 70.250.37.001 70.250.37.084

Cover 70.250.36.006 - 70.250.36.035 70.250.36.005 - 70.250.36.004 - 70.250.36.003 70.250.36.073

Tegels 50x50 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074 70.250.38.074

Tegels 81x81 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066 70.250.38.066

Grondfolie 70.250.38.004 - - 70.250.38.003 - 70.250.38.002 - 70.250.38.001 -

Filterpomp 70.250.32.014 - 70.250.32.014 70.250.32.013 - 70.250.32.013 70.250.32.013 70.250.32.013 -

Ladder 70.250.33.059 70.250.33.059 70.250.33.059 70.250.33.059 70.250.33.059 70.250.33.059 70.250.33.059 70.250.33.059 70.250.33.059

1 

jaaR* 
gaRaNtIE

 Art.nr.   Afmeting 
in cm

Kleur Inhoud in 
ltr (80%)

Filterpomp Cover Grondkleed Trap Prijs

70.200.25.060 U 450x90 Blauw 10.175 2,0 m³/u ✔ ✔ ✔ € 229,00

 8 stuks

®

Pump Up Possibilities

70.200.25.082 V 457x84 Blauw 9.677 2,0 m³/u - - - € 139,00

70.200.25.036 V 396x84 Blauw 7.340 2,0 m³/u - - - € 119,00

70.200.25.029 V 366x76 Blauw 5.377 1,2 m³/u - - - € 99,95

70.200.25.054 U 360x76 Blauw 5.377 2,0 m³/u - - - € 99,95

 19 stuks

®

Pump Up Possibilities

70.200.25.028 V 305x76 Blauw 3.638 1,2 m³/u - - - € 79,95

 30 stuks

70.200.25.079 V 274x76 Blauw 3.178 1,2 m³/u - - - € 74,95

30 stuks

70.200.25.035 V 244x66 Blauw 2.300 1,2 m³/u - - - € 69,95

 30 stuks

70.200.25.052 U 240x63 Blauw 2.074 2,0 m³/u - - - € 64,95

 27 stuks

®

Pump Up Possibilities

70.200.25.027 V 198x51 Blauw 1.126 - - - - € 25,95

 72 stuks

• Cartridgefilter

• Trap*

• Cover*

• Reparatieset

1,2m³/u 2,0m³/u

Baden met opblaasrand
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Trappen

Zwembad trap Gre 4 treden met platform RVS 
132 cm
RVS trap voor opbouwzwembaden met een diepte van 120 
cm. Met 2 x 4 kunststoftreden en een platform.
V  Mbh: 1

70.250.33.027  € 489,00

Zwembad trap Gre 2x3 treden, verwijderbare 
zijde, 120 cm, gegalvaniseerd en gelakt
Veiligheidstrap voor opbouwzwembaden met een diepte 
van max. 120 cm en 2 x 3 treden. Gegalvaniseerd en 
gelakt en voorzien van een verwijderbare voorzijde. Witte 
trap met blauwe antislip treden. Conform pr EN16582
V  Mbh: 1

70.250.33.037  € 169,00

Trap RVS 3 treden voor inbouwbaden
Bij deze RVS inbouwtrap hebben de buizen een diameter 
van 42 mm en is de trapbreedte 50 cm. De metalen 
treden zijn voorzien van antislip. Let op! Een neutrale pH 
is hierbij onontbeerlijk. Te lage of te hoge pH kan de RVS 
delen beschadigen, waardoor deze toch gaan roesten. Dit 
valt niet onder garantie.
V Mbh: 1

70.250.33.002  € 179,00

opbouwtrappen
Trappen conform NP F 90- 317 opbouw

Pool house
Zwembadoverkapping van polyester. Wanden van transparant 
PVC. 3 deuren die d.m.v. een rits zijn te sluiten. Geschikt 
voor ronde zwembaden met een max. Ø 400 cm. Afmeting: 
500x433x250 cm.
V  Mbh: 1

70.250.36.032   € 279,00

Pool ladder 122 cm
Zwembadtrap. Roestbestendig metalen frame (bij neutrale 
pH), sterke kunststof treden, simpele constructie. Niet voor 
zout water. Hoogte: 122 cm.
V  Mbh: 1

70.250.33.010   €  89,95

Pool ladder107 cm
Zwembadtrap. Roestbestendig metalen frame (bij neutrale 
pH), sterke kunststof treden, simpele constructie. Niet voor 
zout water. Hoogte: 107 cm.
V  Mbh: 1

70.250.33.058   €  68,95

Voetbadje
Voetbadje voor bevestiging aan de zwembadtrap.
V  Mbh: 12

70.250.41.111   €   5,95

Voor meer info: www.alpc.nl

Pool ladder 84 cm
Zwembadtrap 84. Roestwerend frame met sterke kunsstof 
treden. Eenvoudig te monteren. Hoogte: 84 cm.

V  Mbh: 1

70.250.33.059   €  39,95
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Art.nr. Mbh Afmeting Microns Prijs Barcode

70.250.37.044 V 1 995x545 cm 180 - - - - 1000x550 - € 239,00

70.250.37.061 V 1 910x460 cm 180 - - - - 915x470 - € 199,00

70.250.37.058 V 1 805x460 cm 180 - - - - 810x470 - € 169,00

70.250.37.054 V 1 725x370 cm 180 - - - - 730x375 - € 129,00

70.250.37.050 V 1 605x370 cm 180 - - - - 610x375 - € 99,95

70.250.37.117 V 1 485x335 cm 180 - - - - 500x335 - € 79,95

70.250.37.047 V 1 495x295 cm 180 - - - - 500x300 - € 69,95

70.250.37.053 V 1 672x445 cm 180 - - - - - 710x475 € 149,00

70.250.37.049 V 1 620x370 cm 180 - - - - - 640x390 € 129,00

70.250.37.046 V 1 472x305 cm 180 - - - - - 500x340 € 69,95

70.250.37.036 V 1 Ø 640 cm 180 - - 650 - - - € 189,00

70.250.37.035 V 1 Ø 545 cm 180 - 550 550 - - - € 139,00

70.250.37.072 V 1 Ø 455 cm 180 540 450 460 - - - € 85,95

70.250.37.069 V 1 Ø 345 cm 180 420 360 350 - - - € 59,95

70.250.37.082 U 2 Ø 390 cm 80 450 - - - - € 36,95

70.250.37.083 U 2 Ø 346 cm 80 420 - 350 - - - € 29,95

70.250.37.085 U 2 Ø 305 cm 80 360 - - - - - € 19,95

70.250.37.007 V 2 Ø 289 cm 80 305 - - - - - € 12,95

70.250.37.086 U 4 Ø 250 cm 80 300 - 300 - - - € 13,95

70.250.37.001 V 4 Ø 210 cm 80 244 - - - - - € 7,95

Zomerkleden
Een zomerkleed is bedoeld als afdekking in de zomer. Het bestaat uit een soort noppenfolie wat op het water drijft. Een zomerkleed is dus altijd iets 
kleiner dan de afmetingen van het zwembad om overtollig water te kunnen afvoeren. Het is eenvoudig na het zwemmen aan te brengen. Met de noppen 
naar beneden houdt het de temperatuur van het water beter vast omdat verdamping wordt verminderd. Ook draagt het bij aan het minder vuil worden 
van het water, wat een gunstige invloed heeft op het gebruik van chemicaliën. Het is verkrijgbaar in verschillende diktes: 180 micron voor de robuuste, 
uitmuntende versie voor de veeleisende gebruiker, de lichtere 80 micron versie met een vriendelijke prijs en de zeer voordelige solarcovers die meestal 
voor de wat eenvoudiger zwembaden worden gebruikt. Uiteraard zijn de kleden in zeer veel verschillende afmetingen te verkrijgen. Voor elk zwembad 
een zomerkleed dus. Mocht u toch een afwijkende maat nodig hebben, dan is het altijd mogelijk om een bestaande maat bij te knippen. Dat heeft geen 
invloed op de werking ervan.
Ook zijn er speciale oprollers verkrijgbaar om het gebruik van zomerkleden nog makkelijker te maken. Er zijn oprollers voor inbouw- en opbouwzwembaden en een telescopische oproller 
waarbij de maat verstelbaar is.

Kleden
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Voor meer info: www.alpc.nl

Art.nr. Mbh Afmeting Microns Prijs Barcode

70.250.37.084 U 4 Ø 195 cm 80 240 - - - - - € 7,95

70.250.37.011 V 1 Ø 527 cm 80 - 549 - - - - € 51,95

70.250.37.095 V 2 Ø 462 cm 80 - 488 - - - - € 37,95

70.250.37.106 U 2 Ø 427 cm 80 - 450 - - - - € 37,95

70.250.37.096 V 2 Ø 417 cm 80 - 427 - - - - € 33,95

70.250.37.099 V 2 Ø 356 cm 80 - 366 - - - - € 22,95

70.250.37.108 U 3 Ø 330 cm 80 - 360 - - - - € 20,95

70.250.37.105 U 4 Ø 270 cm 80 - 300 - - - - € 13,95

70.250.37.094 V 1 703x336 cm 80 - - - 732 - - € 52,95

70.250.37.097 V 2 380x180 cm 80 - - - 404/412 - - € 18,95

70.250.37.111 U 6 223x154 cm 80 - - - 228 - - € 10,95

70.250.37.113 U 6 183x122 cm 80 - - - 188 - - € 7,95

Zomerkleden (vervolg)

Art.nr Mbh Kleur Prijs Barcode

70.250.37.006 V 6 blauw 404/412 - - - - € 15,95

70.250.36.096 V 6 blauw 282 - - - - € 9,95

70.250.36.006 V 4 blauw - 457 - - - € 15,95

70.250.36.035 V 6 blauw - 396 - - - € 12,95

70.250.36.005 V 6 blauw - 366 - - - € 10,95

70.250.36.004 V 6 blauw - 305 - - - € 7,95

70.250.36.003 V 6 blauw - 244 - - - € 5,95

70.250.36.088 V 4 blauw - - 488 - - € 26,95

Covers
Deze covers zijn speciaal voor de frame baden en zelfdragende zwembaden. Ze vallen over het zwembad heen en worden door middel van een koord vastgebonden. Ze zijn gemaakt van 
duurzaam materiaal en bevatten afvoergaten om overtollig water te lozen. Er zijn aparte covers voorde baden met opblaasrand en de frame pools. Zie onderstaand schema.

Covers Bestway
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Art.nr Mbh Kleur Prijs Barcode

70.250.36.009 V 4 blauw - - 457 - - € 18,95

70.250.36.082 V 6 blauw - - 427 - - € 17,95

70.250.36.008 V 6 blauw - - 366 - - € 13,95

70.250.36.007 V 6 blauw - - 305 - - € 9,95

70.250.36.081 V 8 blauw - - 244 - - € 8,95

70.250.36.087 V 6 blauw - - - 400 - € 16,95

70.250.36.085 V 6 blauw - - - 300 - € 10,95

70.250.36.093 V 8 blauw - - - 259 - € 10,95

70.250.36.090 V 8 blauw - - - 239 - € 8,95

70.250.36.084 V 8 blauw - - - 221 - € 8,95

70.250.36.099 V 6 blauw - - - - 424 € 18,95

70.250.36.098 V 6 blauw - - - - 300 € 13,95

Covers Bestway (vervolg)

Art.nr Mbh Kleur Prijs Barcode

70.250.36.079 V 4 blauw 540 - - - € 21,95

70.250.36.069 U 6 grijs 540 - - - € 21,95

70.250.36.072 U 6 grijs - 300 - - € 8,95

70.250.36.073 U 6 grijs - 240 - - € 6,95

70.250.36.037 U 4 blauw - - 460 - € 17,95

70.250.36.059 U 6 grijs - - 360 - € 12,95

70.250.36.062 U 6 grijs - - 300 - € 8,95

70.250.36.067 U 6 grijs - - - 400 € 13,95

70.250.36.045 U 4 grijs - - - 228 €7,95

70.250.36.078 U 6 grijs - - - 188 € 6,95

®

Pump Up Possibilities

Covers jilong
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Voor meer info: www.alpc.nl

Winterkleden

De winterkleden, de naam zegt het al, zijn bedoeld voor zwembaden die overwinteren. Het is een afdekkleed wat over het bad wordt gelegd en met spanbanden bevestigd. Aanbevolen 
wordt om tijdens de winter een bal of i.d. op het water eronder te leggen, om doorzakken door regenwater te voorkomen. De dikte is 100g/m².

Art.nr Mbh Afmeting Dikte Prijs Barcode

70.250.39.008 V 1 1115x660 cm 100g/m² - - 1000x550 - € 199,00

70.250.39.013 V 1 1030x560 cm 100g/m² - - 915x470 - € 149,00

70.250.39.012 V 1 930x560 cm 100g/m² - 810x470 710x475 € 129,00

70.250.39.011 V 1 820x460 cm 100g/m² - 730x375 640x390 € 109,00

70.250.39.010 V 1 680x460 cm 100g/m² - 610x375 500x340 € 99,95

70.250.39.009 V 1 610x410 cm 100g/m² - 500x300 - € 69,95

70.250.39.007 V 1 Ø 730 cm 100g/m² - 640 - - € 139,00

70.250.39.006 V 1 Ø 640 cm 100g/m² - 550 - - € 99,95

70.250.39.005 V 1 Ø 540 cm 100g/m² 550 450/460 - - € 89,95

70.250.39.004 V 1 Ø 480 cm 100g/m² 450 400/440 - - € 69,95

70.250.39.003 V 1 Ø 440 cm 100g/m² 360 350/360 - - € 59,95

70.250.39.002 V 1 Ø 380 cm 100g/m² - 300 - - € 52,95

70.250.39.001 V 1 Ø 330 cm 100g/m² - 240 - - € 44,95
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Winter set voor skimmer
Winterset voor het afdichten van de skimmer in de 
wintermaanden. De complete set bestaat uit een 
skimmerpakking, afdekplaat, afdekraam en schroeven.
V Mbh: 1

70.100.13.010   € 6,95

Gizzmo skimmerafdichting
Gizzmo, speciaal voor het afdichten van de skimmer in de 
wintermaanden. Universeel gebruik.

V Mbh: 1

70.100.13.015   € 3,95

Winterstop voor skimmer en uitlaat
Winterstop voor skimmer+inspuiter en motorskimmer met 
cartridge.

V  Mbh: 1

70.300.53.001   €   7,95

Pool Power anti-alg 1 ltr
ool Power Anti-alg, 1 liter. Een middel om algengroei te 
voorkomen. 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. 
V Mbh: 6

70.100.12.127   € 13,95

Pool Power anti-alg 5 ltr
Pool Power Anti-alg, 1 liter. Een middel om algengroei te 
voorkomen. 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 ltr.
V Mbh: 1

70.100.12.128   € 59,95

Winterkleed drain inclusief slang
Drain voor het afvoeren van overtollig regenwater, 
compleet met slang. Handmatige afvoer d.m.v. een ballon 
via de slang.

V Mbh: 2

70.100.13.014   € 11,95

 
128 stuks

Overwinteringsdrijver 50 cm
Winterdrijvers voorkomen beschadigingen aan het zwembad als het gaat vriezen. Het 
uitzetten van het water bij ijsvorming wordt door de drijvers opgevangen, waardoor de liner 
niet beschadigd raakt. Ze kunnen aan elkaar gekoppeld worden en diagonaal of in de lengte 
richting van het zwembad worden geplaatst. Om het aantal stuks te bepalen de lengte van 
het zwembad (in cm) delen door 50, min 2 stuks. Afmeting: 50 cm. 
V Mbh: 1

70.100.13.009   € 5,95

 
504 stuks

 
280 stuks

winterklaar maken van het zwembad
Als uw zwembad een stalen wand heeft of een stalen en houten 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 (bijvoorbeeld anti-alg). Let op! Dit is geen anti-vries. Het water kan nog steeds bevriezen. 
5)  een winterafdekzeil op uw zwembad leggen, samen met een drain voor winterkleden of het kleed schuin te laten aflopen, voor afvoer van regenwater.
7)  elementen zoals de slangen en het filtersysteem loskoppelen; ze droogmaken en vervolgens droog opbergen.

Wij raden af om stalen frame baden en baden met een opblaasrand winterklaar te maken. Deze modellen demonteren en voor de winter opbergen.

winterproducten

Winterproducten
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Voor meer info: www.alpc.nl

Art.nr Mbh Afmeting (cm) Dikte (gr/m²) Prijs barcode

70.250.38.014 V 1 1100x600 110 1000x550 € 209,00

70.250.38.018 V 1 825x500 110 780x400 810x470 710x475 € 129,00

70.250.38.017 V 1 750x400 110 660x280 610x360 730x375 640x390 € 109,00

70.250.38.016 V 1 625x400 110 530x280 540x360 610x375 500x340 € 88,95

70.250.38.015 V 1 525x325 110 500x300 € 76,95

70.250.38.012 V 1 550x550 110 550 € 99,95

Grondvilt van wit polyester met een dikte van 110 gr/m²

Grondvilt en ondertegels

Voor het beschermen van de bodem van uw zwembad. Voor inbouw- en opbouwzwembaden

Ondertegels voor zwembad 81x81 8 stuks
Ondertegels voor onder een tent. Biedt bescherming voor 
de bodem en isoleert. Van duurzaam Polyethyleen. De 
tegels vallen als puzzelstukjes in elkaar en geschikt voor 
alle maten tenten. Verpakking bevat 8 stuks. Kleur groen. 
Afmeting tegel: 81x81 cm.
V  Mbh: 8

70.250.38.066   €  28,95

Ondertegels voor zwembad 50x50 gras
Ondertegels voor zwembaden van hoogwaardig 
polyethyleen. De tegel is groen met een speciale structuur 
in “graslook” voor een rustieke uitstraling. Elke verpakking 
bevat 9 stuks. De dikte is 8 mm. Afmeting tegel: 50x50 
cm.
V  Mbh: 8

70.250.38.073   €  21,95

Ondertegels voor zwembad 50x50 8 stuks
Ondertegels voor onder zwembad of spa. Van duurzaam 
polyethyleen. De tegels kunnen als puzzelstukjes aan 
elkaar worden gezet. Geschikt voor alle maten baden. 8 
stuks per verpakking. Afmeting per stuk: 50x50 cm.

V  Mbh: 13

70.250.38.074   €   9,95

 
48 stuks

 
96 stuks

 
208 stuks
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Vervangende liners voor Gre zwembaden in verschillende afmetingen De liner is voorgevormd, dus extra sterk. Deze overlapliners zijn geschikt voor Gre baden van 
120 cm of 132 cm hoog en bij ons op voorraad. Voor de baden van 90 cm zijn de maten 450 en 350 op voorraad. Deze zijn 20/100 dik.

Artnr Mbh Afmeting Dikte Vorm Type Kleur Prijs Barcode
70.300.55.011 V 1 1000x550 cm 40/100 ovaal overlap blauw € 869,00

70.300.55.039 V 1 915x470 cm 40/100 ovaal overlap blauw  € 609,00 

70.300.55.031 V 1 810x470 cm 40/100 ovaal overlap blauw  € 569,00 

70.300.56.007 V 1 730x375 cm 40/100 ovaal overlap blauw  € 469,00 

70.300.56.008 V 1 610x375 cm 40/100 ovaal overlap blauw € 399,00

70.300.56.009 V 1 500x 300 cm 40/100 ovaal overlap blauw  € 339,00 

70.300.54.026 V 1 550 cm 40/100 rond overlap blauw € 439,00

70.300.54.062 V 1 460 cm 40/100 rond overlap blauw  € 199,00 

70.300.54.060 V 1 350 cm 40/100 rond overlap blauw € 169,00

70.300.54.068 V 1 300 cm 40/100 rond overlap blauw € 119,00

70.300.54.067 V 1 240  cm 40/100 rond overlap blauw €  84,95

70.300.54.036 V 1 450x90 cm 20/100 rond overlap blauw  € 139,00 

70.300.54.034 V 1 350x90 cm 20/100 rond overlap blauw  € 95,95 

70.300.54.035 U 1 400 x 90 cm 20/100 rond overlap blauw  € 129,00 

Liners/profielen/reparatie

blauw

overlapliner

Reparatieset
lijm en 1 pvc-strook, alleen voor droge 
oppervlakken. 

V Mbh: 6

70.300.53.058   € 3,95

Reparatieset voor onderwater
Reparatieset. Plakstrips voor reparatie 
van uw liner. Kan zelfs onder water 
gebruikt worden. Nederlandse 
gebruiksaanwijzing.
V  Mbh: 6

70.300.53.022   €   2,95 

Herstel en reparatiesetjes voor de liners

Profielen zwembad Ø 350
set profielen van 3,5 cm voor zwembad Ø 
350 cm, verpakking 11 stuks

V Mbh: 1

70.300.53.040   € 39,95

Profielen zwembad Ø 450
set profielen van 3,5 cm voor zwembad Ø 
450 cm, pakket met 14 stuks

V Mbh: 1

70.300.53.043   € 43,95

Profielen zwembad
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Skimmer inhang Bestway
Inhang skimmer van duurzame en corrosiebestendig 
kunststof. Voor bevestiging aan de wand. Past bij 
filterpomp 3,0 m³/u en voor zwembaden vanaf Ø 457 cm.
V  Mbh: 4

70.250.32.012   €  19,95

Skimmer + inspuiter wit 
Skimmer met inspuiter van wit kunststof, met aansluitstuk 
voor bodemstofzuiger. Geschikt voor stalen wand 
zwembaden met liner. Complete set voor bevestiging 
aan de buitenkant van het zwembad. Een skimmer zorgt 
ervoor dat het grove vuil in het skimmermandje wordt 
opgevangen. Aansluiting voor slang 38 mm.

V Mbh 1  

70.250.43.013  € 49,95

Skimmer + inspuiter bruin
Skimmer met inspuiter van wit kunststof, met aansluitstuk 
voor bodemstofzuiger. Geschikt voor stalen wand 
zwembaden met liner. Complete set voor bevestiging 
aan de buitenkant van het zwembad. Een skimmer zorgt 
ervoor dat het grove vuil in het skimmermandje wordt 
opgevangen. Aansluiting voor slang 38 mm.

V  Mbh: 1

70.250.43.042   € 49,95

Skimmers

Inlaat
Universele inspuiter voor o.a. Gre en San Marina 
zwembaden. Geschikt voor stalenwand baden met liner. 
Aansluiting 32/38 mm.
V  Mbh: 1

70.300.53.025   €  21,95

Skimmer en inlaat pakking
Pakking voor Gre skimmer en inlaat. Geschikt voor 
standaard skimmer (20,5x19,5 cm)

V  Mbh: 1

70.250.43.061   €  13,95

Skimmer pakking
Vervangingspakking voor skimmer van Gre en San Marina 
zwembadfilterpompen.

V Mbh 1  

70.250.43.026   € 20,95

Skimmer klep
Vervangingsklep voor skimmer van Gre en San Marina 
zwembadfilterpompen.

 
V Mbh: 1 

70.250.43.025  € 14,95

Skimmer mandje
Vervangingsmandje voor skimmer van Gre en San Marina 
zwembadfilterpompen. Afmeting: boven Ø 16,3 cm, onder 
Ø 11 cm, hoogte 5,5 cm.

V  Mbh: 1

70.250.43.024  € 12,95

Filternet voor skimmer
Stofzak als voorfilter in het skimmermandje. Met 
klittenband in de mand te bevestigen. Wegwerpfilter 
om grotere verontreinigingen als bladeren enz. tegen te 
houden. Verpakking met 10 stuks.
V  Mbh: 6

70.100.10.054   €  13,95
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Zandfilters en pompen
Zandfilters

Functies van het zandfiltersysteem
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 afgelezen van de manometer. Normaal gesproken staat de wijzer in het 
groene gedeelte; op het moment dat het in het oranje gedeelte staat, betekent het dat het 
debiet van het water in de 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 aangezogen 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. 
Closed: Alles is afgesloten.

Om het zwembadwater in goede conditie te houden is het noodzakelijk om het water te filteren. Er zijn hiervoor verschillende methodes.
Filtratie d.m.v. een zandfilter. Hierbij wordt het water d.m.v. een pomp door een vat met speciaal filterzand (met een korreldikte van 0,4 – 0,8 mm) geleid om vuildeeltjes af te vangen. 
De zandfilters worden als complete set geleverd (zonder zand), maar ook is het mogelijk om de onderdelen apart te bestellen. De capaciteit van de pompen varieert met de grootte van 
het zwembad. Worden er extra’s op aangesloten, zoals bijvoorbeeld solarverwarming, dan is het aan te bevelen om een iets zwaardere pomp te nemen. De pompen zijn zelfaanzuigend 
of niet-zelfaanzuigend. In het laatste geval dient u er bij een inbouwzwembad rekening mee te houden dat de pomp geplaatst wordt onder het waterniveau. Afhankelijk van de vervuiling 
kunt u het zand vervangen, bij normaal gebruik ongeveer 1xper 2 jaar. 
Filtratie d.m.v. cartridgefilters. Hierbij wordt het water door een kunststof filter (als een soort harmonica) geleid. Dit filter dient u (uiteraard afhankelijk van het gebruik en de vervuiling) 
gemiddeld 1xper 2 weken te reinigen of te vervangen. Reinigen kan door b.v. een cartridgecleaner te gebruiken (aan te sluiten op een tuinslang) of handmatig in een emmer met soda. 

Naast de filtratie is een juist gebruik van de zwembadchemie van belang. Zie hiervoor de uitgebreide tips onder het hoofdstuk: Chemie.

Bijzonderheden
• Een filtersysteem moet voldoende zijn om de totale hoeveelheid water van het zwembad minimaal 3x per 24 uur te laten circuleren. Voorbeeld: een Fidji 730 heeft een volume van 

25.323 ltr. In 24 uur moet er dus 3x25.323 ltr worden verpompt. Dat is (afgerond) 75,9 m³. Voor dit bad is er minimaal nodig een pomp van 3,2 m³/u (75,9 gedeeld door 24). Bij 
Fidji 730 wordt een pomp geleverd van 4 m³/u, dus ruim voldoende.Zandfilters hebben een homogeen granulaat nodig. Deze grootte bepaalt de mate van filtering. Hoe kleiner hoe 
beter, maar uiteraard dient het zand niet in het bad terecht te komen. Daarom wordt aanbevolen een korrelgrootte van 0,4 - 0,8 mm. Gewoon zand is hiervoor niet geschikt, omdat 
dat snel dichtslibt.

• Het filter moet voor ongeveer 2/3 deel gevuld zijn met zand of zeofine (een vervanger voor zand, zie pag. 56).
• Pomp is in verhouding tot het filtervat te zwaar: de flow is zo sterk dat het zand de vuildeeltjes niet kan vasthouden. Filtert dus niet goed en ook kan er zand in de slangen of het 

zwembad komen
• Pomp is in verhouding tot het filtervat te licht: er gaat niet echt iets mis. Het water loopt veel langzamer door het filter, waardoor het wel veel langer duurt voor de circulatie is 

voltooid.

Cartridgefilter
Het cartridgefilter beschikt niet over meerdere functies. Alleen het filter  op tijd vervangen, zodat de doorstroming goed blijft. (gemiddeld eens per 2 weken).

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 
inlaatsysteem, een aanzuigsysteem om het water aan de oppervlakte aan te zuigen (skimmer) en eventuele hydraulische verbindingen. Doorgaans zijn er verschillende functies mogelijk 
op een filtersysteem (middels de regelklep).
Er zijn twee type filtratiesystemen voor opbouwzwembaden:

Zandfilter (zie voor de verschillende types: pagina 51)
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).

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

Patroonfilters (Cartridge)Zandfilters
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Vervangingsslang set voor zandfilters, diameter 
38 mm 
Slangenset voor alle Gre en San Marina zandfilters. 
Complete set 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. Aansluiting Ø 38 mm.
V Mbh 1

70.250.31.024    € 91,95

O-ring voor zandfilter
Vervangingsonderdeel t.b.v. zandfilters. O Ring komt 
tussen het vat en de zandfilterring in te liggen.

V Mbh 1

70.250.31.082  € 11,95

6 wegklep universeel
Universele vervangingsklep voor Gre en San Marina 
zandfilters. Standen: Filtreren (zuiveren), Backwash 
(reinigen), Waste (legen), Closed (sluiten), Rinse (spoelen) 
en Circulatie (recirculeren). Wordt geleverd zonder 
aansluitstukken en manometer.
V Mbh 1

70.250.31.035  € 59,95

toebehoren zandfilters

Vervangen patroonfilter door zandfilter 
Er zijn echter 2 systemen. 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 70.250.43.013, een zandfilter naar keuze en slangen met de referentie 
70.250.31.024. Indien uw zwembad twee ronde gaten heeft, vervangt u de bestaande aansluitingen door 2 aansluitingen met referentie 70.300.53.025, een zandfilter naar keuze en 
slangen met de referentie 70.250.31.024.

Zie bijgaande foto’s en schema’s.

Voorbeeld van een bevestigde 
skimmer en terugkeerbuis

zwembad voorzien van een 
gemotoriseerde patroon skimmer 

(ref. 70.250.32.023)

Als de gemotoriseerde 
patroonskimmer er eenmaal 

van af is gehaald, ziet u de twee 
gaten in de stalen wand

Onderdeel dat de 
verbinding gaat vormen 
tussen het zwembad en 

het zandfilter

Klemring voor zandfilter
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 verkrijgbaar).
V Mbh 1 

70.250.31.026  € 42,95

PVC slangaansluiting + wartelmoer en O Ring
Vervangingsonderdeel t.b.v. zandfilter pomp. 
Slangaansluiting met wartelmoer Ø 38 mm en O ring 
54x2.5 mm.

V  Mbh: 1  

70.250.31.083   €  12,95

Manometer voor filterpomp 
Universele manometer en ontluchtingsventiel, aansluiting 
voor o.a. Gre en San Marina zandfilters. Geschikt voor o.a. 
universele ring voor het zandfilter.

V Mbh 1

70.250.31.025  € 25,95
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Puntstuk voor slang 38 mm
Het schroefgedeelte is 48 mm

V  Mbh: 1

70.300.53.067   €   3,95

Teflon tape + slangklemmen
voor het aansluiten van skimmer en inlaat, 
32 en 38 mm
V Mbh: 1

70.300.53.029   € 17,95

Koppelstuk 38 mm + klemmen
universeel koppelstuk voor slangen van 38 
mm, incl. slangklemmen
V Mbh: 1

70.300.53.028   € 16,95

Verloop 38/32 mm + klemmen
verloop 38/32 mm incl. 4 slangklemmen

V Mbh: 1

70.300.53.030   € 16,95

Veiligheidsklep 32/38 mm slang 
(kogelkraan)
Veiligheidsklep (kogelkraan). 32/38 mm 
slang.
V  Mbh: 1

70.300.53.031   €  13,95

Veiligheidsklep 32/38 mm met 
kraan
Open/dicht klep 1/4” met slagadapter 
32/38 mm.
V  Mbh: 1

70.300.53.144   €  19,95

 

Slang adapter 32/38 mm
Slang manchet met adapter Ø 32/38 mm.

V  Mbh: 1

70.300.53.145   €   2,95

Verloopstuk Bestway 32/38 mm
Verloopstuk voor slangen van 32 naar 38 
mm. Gemaakt van duurzaam, corrosie-
bestendig materiaal. Verpakt per 2 stuks.
V  Mbh: 6

70.250.31.099   €   6,95

onderdelen zwembad

Voor meer info: www.alpc.nl

Artikel Filterpomp Bestway 
1,2 m³/u

Filterpomp Bestway 
2,0 m³/u

Filterpomp Bestway 
3,0 m³/u

Filterpomp Bestway 
5,7 m³/u

Filterpomp intern 
cartridge filter 2,0 
m³/u

Motorskimmer 3,8 
m³/u met cartridge 
12 Volt

Merk Bestway Bestway Bestway Bestway Gre Gre

Bestelcode 70.250.32.013 70.250.32.014 70.250.32.009 70.250.32.010 70.250.32.021 70.250.32.023

Type Cartridge filter Cartridge filter Cartridge filter Cartridge filter Patroon filter Patroon filter

Capaciteit 1,2 m³/u 2,0 m³/u 3,0 m³/u 5,7 m³/u 2,0 m³/u 3,8 m³/u

Zwembad inhoud 10 m³ 19 m³

Wattage 72W 70W

Volt 12V 12V 12V 12V 12V 12V

Benodigd filter 70.250.32.008 70.250.32.003 70.250.32.003 70.250.32.007 70.250.32.029 70.250.32.025

Vereiste filtering Cartridgefilter Cartridgefilter Cartridgefilter Cartridgefilter Cartridgefilter Cartridgefilter

Koppelstukken voor aansluiting Ja Ja

Slangen meegeleverd Ja Ja Ja Ja

Meerdere standen mogelijk Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Keuring CE/EMC CE/EMC CE/EMC CE/EMC CE CE

Garantie 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 2 jaar 2 jaar

Prijs €  39,95 €  49,95 €  69,95 € 159,00 € 139,00 € 199,00
Ean code

Cartridgefilters

NIEuw
2017!
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Cartridges/slangen

Vervangingsslang Bestway 38 mm
Vervangingsslang voor filterpompen 
zwembad, diameter: 38 mm, lengte: 3 m.

V  Mbh: 6

70.250.31.097   €  15,95

Vervangingsslang Bestway 32 mm
Vervangingsslang voor filterpompen 
zwembad en chloordispenser, diameter: 32 
mm, lengte: 3 m.

V  Mbh: 6

70.250.31.098   €   7,95

Vervangingsslang/drijfslang 38 mm 
per meter
Bodemstofzuigerslang. Voor aansluiting op 
de skimmer of wand. Lengte 36,5 meter, 
diameter 38 mm. Verkoop per meter.
V  Mbh: 1

70.250.41.060   €   3,49

Vervangingsslang / drijfslang  
32 mm per meter
Bodemstofzuigerslang. Voor aansluiting op 
de skimmer of wand. Lengte 36,5 meter, 
diameter 32 mm. Verkoop per meter.
V  Mbh: 1

70.250.41.061   €   3,95

Art.nr. Mbh omschrijving Merk Diameter 
buiten

Diameter 
binnen

Hoogte Prijs Barcode

70.250.32.025 V 1 Cartridge filter Gre, type AR82 Gre 11,8 cm 3,8 cm 24,6 cm  € 18,95 

70.250.32.029 V 1 Cartridge filter Gre, type AR86 Gre 11,9 cm 3,8 cm 17,3 cm  € 13,95 

70.250.32.030 V 1 Cartridgefilter Gre type AR89 Gre 10,7 cm 20,1 cm € 10,95

70.250.32.008 V 6 Cartridgefilter Bestway type I Bestway 8 cm 9 cm € 3,95

70.800.32.003 V 6 Cartridgefilter Bestway type II Bestway 10,6 cm 13,6 cm € 5,95

70.250.32.007 V 6 Cartridgefilter Bestway type III Bestway 10,6 cm 20,3 cm € 2,95

70.250.32.042 V 6 Cartridgefilter Bestway type IV Bestway 14,2 cm 25,4 cm € 6,95

70.250.32.058 V 2 Cartridgefilter Bestway type III voordeelpak Bestway 10,6 cm 20,3 cm € 7,95

70.250.32.059 V 2 Cartridgefilter Bestway type IV voordeelpak Bestway 14,2 cm 24,4 cm € 17,95

70.800.30.046 U 6 Cartridgefilter voor Grand rapid pomp spa Avenli 10,8 cm 9,5 cm € 5,95

70.800.32.010 U 6 Cartridgefillter voor spa Rotorua en classic Jilong 10,4 cm 8 cm € 5,95

70.250.32.048 U 12 Cartridgefilter Jilong, Intex A en Bestway 3 Jilong 10,5 cm 5,5 cm 20,3 cm  € 3,95

NIEuw
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Ze zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Belangrijk is dat de diameters kloppen 
(zowel binnen als buiten) en ook de hoogte moet goed zijn.
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Beveiliging voor zwembadpomp
De aardlekschakelaar bestemd voor 
filterpompen.
U  Mbh: 1

70.250.43.015   €  29,95

Voor meer info: www.alpc.nl

Schakelkast + Timer
Multifunctionele regel- en schakelkast om uw zwembadpomp en -installatie nog beter te regelen en te beschermen. Geschikt voor 
verschillende types monofasige filterpompen. Controleert de pomp, de zwembadverlichting en het waterniveau. Geeft aanduiding 
voor verstopt filter. Stopt de pomp bij gebruik van een schoonmaakrobot, bij lucht in de skimmer en bij te hoge druk. Keuzeknop voor 
automatische of handmatige bediening, verlichting en handmatige uitschakeling door eenvoudig op de knop te drukken (automatische 
uitschakeling na 3 uur). Afmeting: 20x18,5x8 cm.
U Mbh: 1

70.250.32.031 € 199,00

Vermogen 2,0 CV, capaciteit 19,5 m³/u, Verbruik 1,47 kW
V Mbh: 1

70.250.31.076  € 409,00

Vermogen 1,5 CV, capaciteit 17 m³/u, Verbruik 1,10 kW
V Mbh: 1

70.250.31.077  € 309,00

Vermogen 1,0 CV, capaciteit 12 m³/u, Verbruik 0,73 kW
V Mbh: 1

70.250.31.078  € 289,00

Vermogen 0,75 CV, capaciteit 8 m³/u, Verbruik 0,55 kW, 
V Mbh: 1

70.250.31.079  € 169,00

Vermogen 0,5 CV, capaciteit 6 m³/u, Verbruik 0,36 kW, 
V Mbh: 1

70.250.31.080  € 159,00

Vermogen 0,33 CV, capaciteit 4 m³/u, Verbruik 0,24 kW, 
V Mbh: 1

70.250.31.081  € 149,00

Vervangingspompen

schakelkasten en beveiliging

Voor pomp Iris, mechanische 
dichting
U Mbh: 1

70.250.31.038  € 25,95

Voor pomp Niper, mechanische 
dichting
U Mbh: 1

70.250.31.037  € 14,95

Espa jet stream kit

Professionele pomp voor het tegenstroom 
zwemmen (watervallen, fonteinen). Zelf 
aanzuigend tot 4 meter. Vermijdt de kosten 
van de ondergronds technische lokaal. 
Voor zuiver, niet agressief water, geschikt 
voor zoutwater (max. 50%).Ingebouwde 
terugslagklep. Complete set: Espa 
Nadorself 300m 2,3 kW, inbouwkit voor 
liner zwembaden, 25 meter pneumatische 
slang van 4 mm doorsnee, koppelstukken 75 mm x 2” 1/2, elektrische kast. Twee jaar 
garantie op fabricagefouten.

U Mbh: 1

70.250.31.042  € 1.099,00

Pompen geschikt voor kleine prive-zwembaden. Geluidsarme motor. Geen contact tussen motoras en water, mechanische dichting direct op de waaier. Onderhoudsvrije kogellagers, ook 
geschikt voor zout water (max. 50%).
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Een warmtepomp is de meest voordelige manier om uw zwembad te verwarmen. De warmtepomp werkt als een omgekeerde airco en verwarmt het water 
tot 28˚C, afhankelijk van de buitentemperatuur. De in de lucht aanwezige calorieën, worden opgevangen en afgegeven aan het zwembadwater. Voor 1 door 
een compressor verbruikte calorie, geeft de warmtepomp er 4 af aan het zwembad. De warmtepomp kan zowel op een bestaande als een nieuwe installatie 
gemonteerd worden en moet altijd buiten worden geplaatst. 

De berekening van het vermogen wordt gebaseerd op de temperatuur van de buitenlucht van 16ºC, een watertemperatuur van 20ºC en 70 % vochtigheid.
Limietvoorwaarden voor de werking:
· Minimumtemperatuur buitenlucht: 5ºC
· Maximumtemperatuur zwembadwater: 28ºC

Als de luchttemperatuur buiten lager is dan 5°C kan zich ijs vormen op de verdamper. In dat geval wordt aanbevolen om het apparaat uit te schakelen, omdat de energie die 
het oplevert zeer gering zal zijn en het totale elektriciteitsverbruik niet zal compenseren. De machine kan weer aangezet worden op het moment dat de buitentemperatuur 
hoger is dan 5°C.
Aansluiting op de filterpomp d.m.v. een bypass (artnr. 70.250.350.04). 
Het zal meerdere dagen duren voor de warmtepomp de gewenste temperatuur heeft bereikt, dit is volledig normaal.  

Warmtepompen

Verwarming

Let op! 

De warmtepomp mag 

nooit werken zonder dat de 

filterpomp werkt. 

Bij de reiniging van het filter 

van de filterpomp moet de 

warmtepomp uitgescha-

keld zijn.

Warmtepomp 3,8 Kw voor zwembaden tot maximaal 12 m³. 
Warmtepomp 3,8 kW met kunststof omkasting voor zwembaden. Het ontdooien wordt 
automatisch geregeld dankzij het omkeerbare systeem. Toshiba compressor. Incl. 
Manometer en digitale besturing. Efficiënt systeem: voor elke gebruikte kW worden er 
5 gegenereerd. Ecologisch door het gebruikt van de omgevingswarmte. Alleen geschikt 
bij temperaturen boven 5° C. Cover ter bescherming in de winter wordt eveneens 
meegeleverd.
V  Mbh: 1

70.250.35.039   € 849,00

 

Warmtepomp 4,5 Kw voor zwembaden tot maximaal 16 m³.
Warmtepomp 4,5 kW met kunststof omkasting voor zwembaden. Het ontdooien wordt 
automatisch geregeld dankzij het omkeerbare systeem. Toshiba compressor. Incl. 
Manometer en digitale besturing. Efficiënt systeem: voor elke gebruikte kW worden er 
5 gegenereerd. Ecologisch door het gebruikt van de omgevingswarmte. Alleen geschikt 
bij temperaturen boven 5° C. Cover ter bescherming in de winter wordt eveneens 
meegeleverd.
V  Mbh: 1

70.250.35.041   € 1.099,00

 

Bypass voor warmtepomp
Om het water gelijkmatig en in de juiste hoeveelheid door de warmtepomp te laten 
stromen is een bypass nodig. Voor warmtepomp en solarverwarming
V  Mbh:1

70.250.35.004  € 109,00

Warmtepomp Hot Splash 2,5 Kw
Warmtepomp 2,4 kW met kunststof omkasting voor bovengrondse zwembaden. Plug & 
play: veilig en eenvoudig te installeren en direct te gebruiken. Eenvoudig te bedienen met 
4 knoppen. De omkasting is corrosie vrij en UV bestendig. De titanium warmtewisselaaris 
bestand tegen chemische zwembadproducten. Daarnaast is de warmtepomp zeer 
compact en lichtgewicht (12,5 kg), waardoor hij weinig ruimte inneemt. Werkt i.c.m. een 
kleine filterpomp (2-5 m³/u). Inclusief aansluitslang van 2 meter, 4 meter netspanning 
ssnoer en een geïntegreerde RCD aansluiting. Geschikt voor zwembaden tot 10 m³ en te 
gebruiken bij temperaturen boven 15° C. Afmetingen: 31 x 30 x 36 cm.
V  Mbh: 1

70.250.35.045   € 399,00
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Voor meer info: www.alpc.nl

Naast de warmtepompen kan het zwemwater ook worden verwarmd d.m.v. solarverwarming. Dit is een goedkope en milieuvriendelijke manier om uw zwembad te verwarmen. De 
zonnecollectormatten worden aangesloten op uw filterpomp en de zon doet het werk. De temperatuur van het water is hierbij wel afhankelijk van de omgeving. Door de solarverwarming 
wordt het water verwarmd tot ongeveer 4º C boven de omgevingstemperatuur. Het aantal solarmatten is afhankelijk van de grootte van uw zwembad.
Kleinere opzetbaden hebben net als grote inbouwbaden behoefte aan verwarming. Een solarset is zeer eenvoudig te installeren en kan direct aangesloten worden op uw circulatiepomp. 
Advies om te gebruiken in combinatie met de Bypass. Het oppervlak van de matten moet overeenkomen met tenminste 50% van de oppervlakte van het zwembad. 

Voordelen:
• Een goedkope en milieuvriendelijke manier om uw zwembad te verwarmen;
• Eenvoudige installatie. Past op uw bestaande circulatiepomp;
• Gemakkelijk op te bergen na het seizoen;
• Een effectieve manier om te temperatuur van uw badwater te verhogen;

Solarverwarming

Sun Smile solarset
Super voordelige set voor kleine baden met een doorsnee 
van 244 - 457 cm. 1 zonnecollector (1,8 m²), 4 meter 
slang en aansluitkoppeling. 32 mm aansluiting. Voor 
een goede werking moet het oppervlak van de solarmat 
overeenkomen met tenminste 50% van het oppervlak van 
het zwembad.
U Mbh: 1

70.250.35.031  € 69,95

Solarverwarming basic kit 3.6
Solarset Basic. Bestaat uit 2 zonnecollectoren (1,8 m² 
elk), aansluit accessoires en een bypass. Geschikt voor 
zwembaden tot 7m². Afmeting matten: 300x60 cm. Bevat 
2 matten met een totaal gewicht van 6 kg.

U  Mbh: 1

70.250.35.011   €  99,95

Solarverwarming bevestiging clips
Bevestigingsclips voor solarset. De solarmatten kunnen 
op een wand of op een dak gemonteerd worden. De clips 
worden geleverd in een zakje van 10 stuks, dit is genoeg 
voor 1 solarmat.

U Mbh: 1

70.250.35.013  € 9,95

Solarverwarming Pool Pad Bestway
Solarverwarming voor zwembaden met een pomp tot 
max. 9,4 m³ of zandfilter 7,5 m³. Aansluiting d.m.v. de 
bijgeleverde adapters 32 of 38 mm. Van 0,9 mm pvc, 
high tech materiaal, sterk en duurzaam en met een goede 
weerstand. Verwarmingsoppervlak: 1,46 strekkende meter. 
Afhankelijk van de grootte van het zwembad kunnen 
meerder matten aan elkaar worden gekoppeld.
V  Mbh: 1

70.250.35.043   €  79,95

Solarverwarming voor kleine zwembaden
Solarverwarming, geschikt voor kleine zwembaden tot 7 
m³. Materiaal van polypropyleen. Deze solarverwarming 
heeft een pomp nodig met een capaciteit van minimaal 2 
m³/u. Door deze verwarming kan de temperatuur van het  
zwembadwater met ca. 4 graden worden verhoogd.  Er is 
hierbij geen bypass nodig. 32 mm aansluiting. Afmeting: 
346x36 cm.
U  Mbh: 1

70.250.35.009   € 26,95

Solarverwarming voor Gre zwembaden
Solarverwarming van Gre geschikt voor zwembaden tot 
20 m³. Mat is van polypropyleen. Met de solar verwarming 
kan het zwembadwater met ongeveer 5 graden worden 
verhoogd. Heeft een pomp nodig van minimaal 4 m³/u. 
Advies om te gebruiken in combinatie meteen Bypass. 
Kan ook gebruikt worden als uitbreidingsset op bestaande 
solarverwarming. Afmeting mat: 600 x 60 cm.
V  Mbh: 1

70.250.35.008   € 269,00

Solarverwarming rond
Ronde solar voor baden van 7,5 - 10 m³. Neemt door zijn compacte vorm weinig ruimte in. Brengt de temperatuuur van het zwembadwater tot 3 °C 
boven de omgevingstemperatuur. Benodigd: pomp van minimaal 4 m³/u en een bypass.
V Mbh: 1

70.250.35.032   € 99,95

Voor een groter bad kunt u meerdere solarbollen aan elkaar koppelen
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Douches
Voor de zwembaddouches hebben wij een breed assortiment, passend bij elke wens. De solardouches zijn er in ronde of vierkante vorm, in hout, aluminium of zwart, 
recht of gebogen en met verschillende tank inhoud. Allemaal hebben ze een luxe uitstraling en zijn ze eenvoudig aan te sluiten via een koppeling op uw tuinslang. Ze 
leveren koud en warm water. Daarnaast is er de eenvoudiger zwembaddouche voor alleen koud water. Voor alle douches geldt: 2 jaar garantie op fabricagefouten.

Solar douche houtdecor aluminium, 
rechthoekig 32 liter
Design solardouche van aluminium 
met houtdecor. Rechthoekige, strakke 
uitvoering met vierkante sproeikop. Aparte 
kraan voor het wassen van de voeten. Voor 
koud en warm water. Voor koppeling aan 
een tuinslang. Inhoud reservoir: 32 liter. 
Afmeting: 21 x10x 210 cm.
B  Mbh: 1

70.250.34.011   € 819,00

Solar douche houtdecor aluminium, 
rond 32 liter
Ovale solardouche van aluminium met 
houtdecor. Deze design douche heeft een 
ronde sproeikop en aparte kraan voor het 
wassen van de voeten. Voor koud en warm 
water. Voor koppeling aan een tuinslang. 
Inhoud reservoir: 32 liter. Afmeting: 21 x 
10x 210 cm.
B  Mbh: 1

70.250.34.010   € 569,00

Solar douche aluminium, 32 liter
Luxe solardouche in zwart met goud. 
Van aluminium. Met 2 verstuivers, ronde 
sproeikop en aparte kraan voor het wassen 
van de voeten. Voor warm en koud water. 
Voor koppeling aan een tuinslang. Inhoud 
reservoir: 32 liter.  Afmeting: 21 x 10 x 
210 cm.

B  Mbh: 1

70.250.34.008   € 529,00

Solar douche houtdecor PVC, 38 liter
Kunststof solardouche in houtlook. Warm 
water dankzij zonne energie. Inhoud 35 ltr. 
Eenvoudige montage.

V  Mbh: 1

70.250.34.021   € 269,00

Tegels voor onder solardouche
Tegels van kunststof in houtlook voor b.v. 
onder de (solar) douches. Elke verpakking 
bevat 4 tegels van 30x30 cm elk, die aan 
elkaar passen.

V  Mbh: 1

70.250.34.022   €  47,95

Plateau douche
Douche sproeit van beneden naar boven. 
Eenvoudig erop gaan staan en de douche 
treedt in werking. Aan te sluiten op een 
tuinslang.

V  Mbh: 1

70.250.34.016 € 189,00

NIEuw
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Voor meer info: www.alpc.nl

Solar douche 20 liter deelbaar
Solardouche voor in de tuin, b.v. bij 
het zwembad. Van zwart PVC met een 
reservoir van 20 liter. Warmt op door 
de zon. De solar is in 2 delen, dus 
gemakkelijk te vervoeren en op te slaan. 
Met kraan en sproeikop.
V  Mbh: 1

70.250.34.013   € 209,00

Solar douche houtdecor PVC 20 liter
Solardouche van PVC in mooi houtdecor. 
Warmt op door de zon. Vriendelijke 
uitstraling. Met kraan en sproeikop. Inhoud 
20 ltr.

V  Mbh: 1

70.250.34.018   € 179,00

Solar douche gebogen 20 liter
Fraai vormgegeven gebogen douche van 
zwart kunsstof.Met sproeikop en kraan. 
Reservoir van 20 liter. Afmeting: 15x210 cm. 

V  Mbh: 1

70.250.34.003    € 169,00

Solar douche 20 liter
Ronde douche van zwart kunststof met 
sproeikop en kraan. Tankinhoud: 20 liter. 
Afmeting: 11x200 cm

V  Mbh: 1

70.250.34.009    € 129,00

Solar douche 9 liter deelbaar
Zwart solardouche voor bij het zwembad. 
Eenvoudig te monteren. Warm water d.m.v. 
zonne energie. Inhoud: 9 ltr.

V  Mbh: 1

70.250.34.017   € 99,95

Douche voor bevestiging aan trap
Douche voor bovengronds zwembad. Met 
fixing systeem voor bevestiging aan de 
zwembadtrap.

V  Mbh: 1

70.250.34.019   €  33,95

Zwembad douche
Voordelige zwembaddouche voor alleen 
koud water. Op standaard, aan te sluiten 
op de tuinslang. Afmeting: 160 cm

V  Mbh: 1

70.250.34.006   € 27,95

Solardouche Pro Shower
Solardouche met geïntegreerde handgreep 
om hem gemakkelijk op te hangen en 
te vervoeren. Met eenvoudig af te lezen 
temperatuurstrip. Inhoud 20 ltr. Afmeting: 
41x58 cm.
V  Mbh: 6

70.250.34.020   €   7,95
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Vervangingszak voor Kayak wasbaar
Extra filtratie zak voor Robot Kayak. Per 2 
stuks. 
V  Mbh: 2  

70.250.40.035   € 36,95

Vervangings zak voor Kayak eenmalig
Wegwerp reserve filtratie zak voor de Robot 
Kayak. Per 3 stuks.
V  Mbh: 1

70.250.40.036   €  24,95

Robotstofzuigers

Reiniging zwembaden

Robot bodemstofzuiger Kayak Jet Blue
Zelfstandig werkende robotstofzuiger met 1 motor. Reinigt de bodem. Voor zowel vlakke horizontale of hellende bodem. Met filterzak, die 
gemakkelijk van bovenaf bereikbaar is. Direct klaar voor gebruik en licht in gewicht. Voor zwembaden met een oppervlak tot 60 m² en 
met 12 m kabel.

V  Mbh: 1

70.250.40.034   € 459,00

8 412081 252223

werken geheel zelfstandig met een eigen motor.

Een venturi-systeem (door tegendruk wordt 
aanzuiging mogelijk) 

Een handmatige stofzuiger (wordt op de 
skimmer aangesloten)

Handmatige reinigingautomatische reiniging

Een automatische bodemstofzuiger 
(functioneert op het vermogen van de 
pomp, een motor van ¾ pk is nodig voor 
het functioneren van dit apparaat)

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

Hoe mijn zwembad schoon te maken? 
Er bestaan 3 verschillende methodes: 
- De handmatige reiniging waardoor de bodem en de wanden van het zwembad schoongemaakt kunnen worden, over het algemeen bestaande uit een stofzuiger, een steel, slangen en 
een borstel. 
- De automatische 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 autonome reiniging waardoor de bodem en/of de wanden volgens de verschillende modellen schoongemaakt kunnen worden, bestaande uit een robot die onafhankelijk van het 
filtersysteem functioneert (wordt direct op elektriciteit aangesloten).

Betekenis ikoontjes

 Gyro: Nieuw gyroscopisch navigatiesysteem. Verbeterd de navigatie en de 
werkzaamheid en voorkomt dat de kabels in de knoop raken.

  Aquasmart systeem: Gepatenteerd algoritme. Het zwembad wordt effectief 
schoon gemaakt in minder tijd. 

  Wanden & bodem: Reinigt de bodem en de wanden.

  Waterlijn: Reinigt de waterlijn.

  Filter check: LED-indicator geeft aan wanneeer het filter vol is.

  Toegang: Filter is eenvoudig te bereiken vanaf de bovenkant.

  Max schrubber: Snel bewegende borstel.

  Eenvoudig zicht: Transparant deksel waardoor eenvoudig in het filter kan 
worden gekeken. 

  4x4: 4x4 gepatenteerde technologie met slechts één aandrijfmotor.

  Plug & play: Direct klaar voor gebruik.

  Easy clean: Filter is snel en gemakkelijk te reinigen.

  Licht: Lichtgewicht robot. 

  Anti knoop systeem: Voorkomt dat de kabel in de knoop kan komen en zorgt 
voor optimale prestatie.
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Robot bodemstofzuiger Kayak future
Automatische bodemstofzuiger Kayak Future werkt zelfstandig. Is uitgerust met 2 motoren: 1 voor de voortstuwing en 1 
voor de aanzuiging. Met Gyro navigatiesysteem. D.w.z. dat hij systematisch volgens een vast schema door het bad beweegt. 
Schakelt automatisch uit wanneer hij zijn schoonmaakronde heeft voltooid. Beschikt over een eigen filtercassette met LED 
indicator die aangeeft wanneer het filter vol is. Reinigt bodem, wanden en waterlijn. Incl. trolley. Voor zwembaden met een 
oppervlak tot 120m². Met 18 m kabel.

V  Mbh: 1

70.250.40.041   € 1259,00

Robot bodemstofzuiger Track
Robotstofzuiger, uitgerust met 1 motor. Werkt geheel zelfstandig en reinigt de bodem en een deel van de wanden. 
Transparant deksel geeft zicht op de filtercassette, die eenvoudig vanaf boven te bereiken is. Lichtgewicht. Met anti-
verwikkelsysteem voor optimale prestatie. Voor zwembaden met een oppervlak tot 120 m². Met 18 m kabel.

V  Mbh: 1

70.250.40.048   € 659,00

Robot bodemstofzuiger Track 4x4
Robotstofzuiger met 2 motoren: 1 voor de voortstuwing en 1 voor de zuigkracht. Werkt geheel onafhankelijk. Met gyro 
navigatiesysteem: beweegt systematisch door het bad volgens vast schema. De filtercassette is gemakkelijk van bovenaf 
bereikbaar. Reinigt bodem en wanden. 4x4 drive, transparant deksel en snel bewegende borstels. Lichtgewicht. Voor 
zwembaden met een oppervlak tot 90 m². Met 18 m kabel.

V  Mbh: 1

70.250.40.044   € 959,00

Robot bodemstofzuiger Kayak Adventure
Kayak Adventure is een geheel zelfstandige bodemstofzuiger met 2 motoren: 1 voor de voortstuwing en 1 voor de 
zuigkracht. Beweegt willekeurig door het bad. Voorzien van een filterzak en reinigt bodem, wanden en waterlijn. Incl. trolley. 
Voor alle types zwembaden met een oppervlak tot 100 m². Met 18 m kabel.

U  Mbh: 1

70.250.40.046   € 999,00

Robot bodemstofzuiger Kayak adventure 
compact
Compacte robot bodemstofzuiger met 2 motoren: 1 voor de voortstuwing en 1 voor de aanzuiging. Werkt geheel zelfstandig. 
Borstelloze motor en sterke filterzak, bereikbaar vanaf de onderzijde. Beweegt willekeurig door het bad. Reinigt bodem en 
wanden. Voor baden met een oppervlak tot 100 m². Met 15 m kabel. 

V  Mbh: 1

70.250.40.049   € 769,00

Voor meer info: www.alpc.nl 53



Automatische bodemstofzuiger 
Kayak Wiki Vac
Kayak Wiki Vac met een uniek prefilter die het filtersysteem beschermt en de levensduur 
verlengt. Wordt aangesloten op de vacuüm inlaat of op de skimmer van het zwembad. 
Werkt via het zandfiltersysteem van uw zwembad. Reinigt de bodem. Geschikt voor alle 
opblaasbare en opbouw zwembaden. Minimaal benodigde pomp 3-4 m³/u*. Inclusief 
slang van 6 meter met een diameter van 32 mm. 
V  Mbh: 2

70.250.40.037   € 89,95

Automatische bodemstofzuiger Kayak 
Small Comfort
Kayak Small Confort 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 met 
een capaciteit van 5-7 m³/u*, 8-delige set. Inclusief slang 6 meter met een diameter van 32 mm. 
V  Mbh: 1

70.250.40.004   € 79,95

* gemeten volgens nieuwe norm NF P90-318

Automatische bodemstofzuiger 
Kayak Classic Vac
Automatische bodemstofzuiger Kayak Classic Vac. Wordt aangesloten op de 
vacuüm inlaat of op de skimmer van het zwembad. Werkt via het zandfiltersysteem 
van uw zwembad. Reinigt de bodem. Geschikt voor opbouw en inbouw zwembaden. 
Minimaal benodigde pomp: 8-10 m³/u*. Inclusief slang 8 meter met een diameter 
van 38 mm.
V  Mbh: 1

70.250.40.039   € 99,95

Automatische bodemstofzuigers

Automatische bodemstofzuiger 
Professional vac
Bodemstofzuiger voor zowel inbouw- als opbouw zwembaden. Reinigt naast de bodem 
ook de wanden van het bad. Het membraansysteem zorgt voor een optimale prestatie en 
is ook stiller dan de traditionele systemen. Benodigd filter: vanaf 7-10 m³/u*. Aansluiting: 
Ø38 mm.
V  Mbh: 1

70.250.41.098   € 149,00

Automatische bodemstofzuigers worden aangesloten op de filterpomp van het zwembad.
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Stofzuigers/borstels/netjes enz.

Bodemstofzuiger electric vac
Electrische stofzuiger, speciaal voor de inbouwbaden. Reinigt trappen en hoeken die de bodemstofzuiger niet kan bereiken. Beschikt 
over een wegneembare opvangtank en een ingebouwd filter om kleine deeltjes op te vangen. Licht en eenvoudig in gebruik. Oplaadbare 
lithium batterij van 11,1 Volt maakt snoer overbodig. Kan met eigen handvat gebruikt worden of verbonden worden met een steel.
V  Mbh: 1

70.250.41.097   € 159,00

Bodemstofzuiger Medium Vac
Bodemstofzuiger voor het handmatig reinigen 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, met 2 zuigmondstukken (1 met 
borstel). Wordt aangesloten op de pomp. Steel van 2,40 m. 
V  Mbh: 6

70.250.41.017   € 42,95

Bodemstofzuiger Little-Vac
Reinigingsset voor zwembaden waarbij een cartridge pomp of inhangskimmer aanwezig is. Wordt geleverd met zuigmondstuk, steel, slang 
en aansluitstukken.
V Mbh: 1

70.250.41.053   € 29,95

Geschikt voor zwembaden met cartridgefilters

Handmatige stofzuigers
De stofzuiger wordt aangesloten op de skimmer. De reiniging vindt plaats door aanzuiging van het filtratiesysteem.

Voor meer info: www.alpc.nl

Bodemstofzuiger oplaadbaar
Bodemstofzuiger met handgreep op batterij voor zwembad en spa. Ook voor de opblaasbare modellen. Geen kabel nodig. 
De oplaadbare batterij van 11,1 V wordt meegeleverd. Kan ook op een telescoopsteel worden aangesloten. Lichtgewicht en 
eenvoudig in gebruik.
V  Mbh: 1

70.250.41.108   € 109,00
NIEuw
2017!
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Serie luxe artikelen voor het handmatig reinigen van het zwembad. Gebruiken in combinatie met telescoopsteel (niet inbegrepen). Met universeel aansluitstuk. Uitsluitend te gebruiken 
in combinatie met  een zandfilter.

Bodemstofzuiger Ovaal Deluxe
Voor gebruik in combinatie met een 
zandfilter en een telescoopsteel.
Ovale stofzuiger met zijborstels, 

V  Mbh: 1

70.250.41.075   € 24,95

Bodemstofzuiger Pentagonaal 
Deluxe
Voor gebruik in combinatie met een 
zandfilter en een telescoopsteel.
Zeshoekige borstel, 
V  Mbh: 1 

70.250.41.073   € 22,95

Bodemstofzuiger Borstel Deluxe
Voor handmatige reiniging in combinatie 
met een zandfilter en een telescoopsteel. 
Wordt geleverd exclusief slang en steel. 

V  Mbh: 1

70.250.41.082   € 16,95

Telescoopsteel aluminium Deluxe
Een 2-delige aluminium telescoopsteel 
die uitschuifbaar is van 180 tot 360 cm. 
Past op alle borstels en netjes van Gre en 
andere merken.
V  Mbh: 10

70.250.41.071   €  22,95

Borstel 45 cm Deluxe
Borstel voor de handmatige reiniging van 
het zwembad. Kan worden aangesloten 
op een telescoopsteel (exclusief). Borstel 
van 45 cm. 
V  Mbh: 1

70.250.41.048   € 11,95

Borstel 25 cm Deluxe
Borstel voor aluminium telescoopsteel. 
Voor het handmatig reinigen van wand en 
bodem. Borstel van 25 cm. 

V  Mbh: 1

70.250.41.050   € 7,95

Oppervlaktenet Deluxe
Oppervlaktenet groot voor aluminium 
telescoopsteel. Voor het handmatig 
verwijderen van bladeren enz. van het 
wateroppervlak.
V  Mbh: 1

70.250.41.045   € 9,95

Bodemnet Deluxe
Bodemnet groot voor aluminium 
telescoopsteel. Voor het handmatig 
verwijderen van verontreinigingen op de 
bodem van het zwembad.
V  Mbh: 1

70.250.41.046   € 10,95

Geschikt voor zwembaden zonder pomp

Serie de Luxe

Filternetjes 
geschikt voor bodemstofzuiger Micro, Basic en Ultra

V  Mbh: 6 

70.250.41.030 € 5,95

TYPE VENTURY

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.

Bodemstofzuiger basic
Bodemstofzuiger voor kleine zwembaden met 
een cartridge filter of zonder pomp. De stofzuiger 
wordt aangesloten op een tuinslang. Hierdoor kan 
het vuil worden opgezogen en opgevangen in het 
bijgeleverde netje. Inclusief steel, exclusief borstel.
V  Mbh: 3

70.250.41.028   €  11,95

Bodemstofzuiger micro vac
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.
V  Mbh: 1

70.250.41.062   €   8,95

NIEuw
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Voordelige serie accessoires om het zwembad gemakkelijk handmatig schoon te houden. Te gebruiken in combinatie met een zandfilter en telescoopsteel.

Voor meer info: www.alpc.nl

Serie budget

Bodemstofzuiger Wheels Budget
Voordelige bodemstofzuiger met zwenkbare kop, 8 wielen en zijborstels. Voor handmatig 
reinigen van de bodem van het zwembad. Te gebruiken in combinatie met een zandfilter 
en een telescoopsteel (exclusief).

V  Mbh: 1

70.250.41.051   € 15,95

Bodemstofzuiger driehoek
Driehoekige bodemstofzuiger met draaibare kop.

V  Mbh: 1

70.250.41.117   €   9,95

Bodemstofzuiger niervorm zwaar
Bodemstofzuiger met draaibare kop en borstels opzij.   
Zwaar model.

V  Mbh: 1

70.250.41.124   €  10,95

Bodemstofzuiger Ovaal Budget
Voordelige bodemstofzuiger ovaal voor een telescoopsteel 
en in combinatie met een zandfilter. Wordt geleverd 
exclusief slang en steel.
U  Mbh: 3

70.250.41.019    € 8,95

Borstel 25 cm standaard
Borstel voor aluminium telescoopsteel 70.250.41.008. 
Borstel is 25 cm en voor het reinigen van de bodem. 
Universeel aansluitstuk voor aluminium steel.

V  Mbh: 6

70.250.41.011   €   2,95

Borstel 45cm aluminium verstrekt Budget
Voordelige borstel voor het handmatig reinigen van het 
zwembad. Versterkt met aluminium bovenrand. Voor 
gebruik in combinatie met een telescoopsteel (exclusief). 
Afmeting borstel: 45 cm.

V  Mbh: 6

70.250.41.083   € 8,95

Borstel 45cm Budget
Voordelige borstel voor het handmatig reinigen van het 
zwembad. De borstel heeft gebogen randen. Voor gebruik 
in combinatie met een telescoopsteel (exclusief). Afmeting 
borstel: 45 cm.

V  Mbh: 6

70.250.41.069   € 4,49

Bodemstofzuiger borstel budget
Voordelige bodemstofzuiger borstel. Voor gebruik in combinatie met een zandfilter en een 
telescoopsteel. Wordt geleverd exclusief slang en steel.

V  Mbh: 6

70.250.41.081   €  10,95

NIEuw
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Skimmer aansluiting voor 
bodemstofzuiger
Universele aansluiting voor bodemstof-
zuiger op de skimmer. Geschikt voor o.a. 
Gre en San Marina zwembaden. Voor slang 
van 32 en 38 mm. Afmeting: boven 15,9 
cm, onder 14,7 cm en hoogte 12,0 cm.
V  Mbh: 1

70.250.41.025   €  12,95

Aansluitstuk voor bodemstofzuiger
Een aansluitstuk voor de bodemstofzuiger. 
Universeel. Afmeting: Ø 2,8 x 13,5 cm.

V  Mbh: 1

70.250.41.091   €   8,95

Telescoopsteel aluminium 120/240
Een 2-delige aluminium telescoopsteel 
die uitschuifbaar is van 120 tot 240 cm. 
Past op alle borstels en netjes van Gre en 
andere merken.

V  Mbh: 10

70.250.41.041   €  11,95

Telescoopsteel max 120cm
Telescoopsteel aluminium. 3 delig met 
standaard aansluiting. Bij uitstek geschikt 
voor kleine zwembaden en internet 
verkoop. Ingeschoven maat 55 cm. 
Uitgeschoven maat 120 cm

V  Mbh: 6

70.250.41.099   €   6,95

Oppervlaktenet met deelbare steel
Steel 122 cm, net 30 cm

V Mbh: 6

70.250.41.080  € 7,95

 

Oppervlaktenet met telescoopsteel
Oppervlaktenet met aluminium 
uitschuifbare steel
V  Mbh: 6

70.250.41.044   €   8,95

Bodemnet ovaal
Bladernet voor zwembad.

V  Mbh: 6

70.250.41.114   €   4,95

Oppervlaktenet
Bladernet voor zwembad.

V  Mbh: 6

70.250.41.112   €   3,49

Haspel voor 
bodemstofzuigerslang
PVC haspel voor het oprollen van bodemstofzuiger slang. Maximale lengte van 15 meter.

V  Mbh: 1

70.250.41.095   €  46,95

Bodemstofzuigerslang 
38 mm 8 meter
Bodemstofzuigerslang met 2 eindstukken. Voor aansluiting op de skimmer of wand. Lengte 
8 meter, diameter 38 mm.

V  Mbh: 1

70.250.41.059   €  33,95

NIEuw
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Complete schoonmaakset Small 
Budget
Schoonmaak set die bestaat uit een 
aluminium telescoopsteel (3x1,20 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
V  Mbh: 4

70.250.42.010   € 56,95

Schoonmaakset voor kleine 
zwembaden
Complete schoonmaak set voor 
zwembaden zonder (zand)filterinstallatie. 
De set bestaat uit een bodemstofzuiger, 
aan te sluiten op uw tuinslang. De set 
bestaat verder uit een schepnet, borstel, 3 
delige steel met een totaal lengte van 1,20 
meter, thermometer, chloordrijver en een 
testset om de pH- en vrije chloor waarde 
van het water te meten. Venturi-systeem 
V  Mbh: 6

70.250.42.017   € 33,95

Handschoen/spons voor reinigen 
waterlijn
Voor het reinigen van de waterlijn. 
Handschoen en reinigingsspons ineen. 
Beschermt de hand tegen agressieve 
reinigingsmiddelen en is gemakkelijk in 
gebruik. Lange levensduur.
V  Mbh: 6

70.100.10.051   € 6,95

Absorptiespons voor skimmer
Vet absorberende spons voor de skimmer. 
Hiermee is eenvoudig het vet aan het 
oppervlak te verwijderen. Verpakking bevat 
6 stuks.

V  Mbh: 6

70.100.10.052   € 8,95

Spons voor reinigen van de waterlijn
Spons om de waterlijn in het zwembad 
handmatig te reinigen. 4 stuks in 
verpakking.

V  Mbh: 6

70.100.10.053   € 6,95

Complete schoonmaakset 
Medium Budget
Met deze Gre schoonmaak set 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. 
V  Mbh: 1

70.250.42.012   € 99,95

Schoonmaakset
Schoonmaak set voor zwembaden met 
zandfilterinstallatie. De set bestaat uit een 
bodemstofzuiger, oppervlaktenet, borstel 
gebogen 45 cm, thermometer en een 
testset om de pH- en vrije chloor waarde 
van het water te meten.

V  Mbh: 6

70.250.42.019   € 39,95

Schoonmaakset voor kleine 
zwembaden basic
Stofzuiger set. Een pool vacuüm kit 
voor bovengrondse zwembaden. De set 
bestaat uit een bodemstofzuiger met netje, 
4-delige aluminium steel, oppervlaktenet 
en een thermometer.

V  Mbh: 6

70.250.41.034   €  16,95

Schoomaakset groot budget
Schoonmaakset: waterlijn borstel, 
bladernet, ovale bodemstofzuiger (venturi-
systeem) met draaibare kop, drijvende 
thermometer en chloordispenser, steel van 
120 cm.

V  Mbh: 1

70.250.41.109   €  27,95

Waterlijn borstel
Handborstel voor het reinigen van de liner 
bij de waterlijn.

V  Mbh: 6

70.250.41.070   €   2,49

Voor meer info: www.alpc.nl

Schoonmaaksets

Complete schoonmaakset large 
budget
Complete schoonmaak set.  De set bestaat 
uit een bodemstofzuiger type Joker, 
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 pompnodig van minimaal 
3,5 m³/u.
U  Mbh: 1

70.250.42.013   € 179,00

NIEuw
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Thermometer deluxe
Thermometer drijvend. Luxe uitvoering, 
speciaal voor zwembaden. Kleur blauw. 
Aan de thermometer is een koord 
bevestigd.

V  Mbh: 6

70.250.43.016   €   2,95

Thermometer Boei
Grote drijvende thermometer Boei voor 
het zwembad, inclusief koord. Duidelijke 
temperatuuraanduiding bovenop.

V  Mbh: 1

70.250.43.043    € 14,95

Thermometer Bal
Drijvende thermometer voor het zwembad 
met bal. Ook voorzien van een koordje.

V  Mbh: 1

70.250.43.044   € 14,95

Thermometer groot, budget
Afmeting 24 cm
U Mbh: 6

70.250.43.040  € 1,95

Thermometer klein, budget
Afmeting 17 cm
V Mbh: 6

70.250.43.032  € 1,95

Drijvende thermometers voorzien van koordje

Thermometer 
met zender en ontvanger
Thermometer met zender en ontvanger voor het zwembad. Meet tussen de 0 - 50 ° C. De 
ontvanger heeft 3 kanalen en een bereik van max. 100 meter.

U  Mbh: 1

70.250.43.054  € 41.95

Thermometer dobber groot
Thermometer voor het zwembad. De drijvende ring houdt hem rechtop en door de grote 
cijfers, tweezijdig, gemakkelijk af te lezen.

V  Mbh: 1

70.250.43.055   € 18,95

Thermometers

Thermometer Dieren
Deze thermometer voor het zwembad wordt geleverd in een display van 12 stuks. Het assortiment 
bestaat uit 4 verschillende ontwerpen: dolfijn, eend, vis en schildpad. Prijs per stuk.

V  Mbh: 12

70.250.43.031   € 3,95

NIEuw
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Voor meer info: www.alpc.nl

Verlichting en sfeer

Zwembadlamp 
inbouw Neptun
Schijnwerper Neptun voor een sfeervolle verlichting van het zwembad. 
Voor plaatsing in de wand van het zwembad. Te gebruiken in 
combinatie met een verdeeldoos (70.250.43.036) en een trafo 300 VA 
(70.250.43.037).

U  Mbh: 1

70.250.43.035  € 159,00

Zwembadlamp trafo 300 VA 
voor 1 lamp
Trafo 300 VA. Te gebruiken voor de 
Schijnwerper Neptun in combinatie met 
verdeeldoos. Geschikt voor 1 schijnwerper.
U  Mbh: 1

70.250.43.037  € 209,00

LED verlichting kleur voor 
stalenwand baden
Gekleurde LED verlichting voor bovengrondse stalenwand zwembaden. Aan te sluiten op de uitlaat van de pomp. Licht zonder 
kosten, geen batterijen nodig. Heeft een pomp nodig met een flow van minimaal 3 m³/u.
V  Mbh: 1

70.250.43.059  € 36,95

LED verlichting wit voor 
stalenwand baden, magneet
Set van 2 energiebesparende witte LED lampen voor bovengrondse stalenwand zwembaden. Via magneet 
aan de wand te bevestigen. Incl. afstandsbediening.
V  Mbh: 1

70.250.43.057  € 46,95

Zwembadlamp inbouw 
halogeen schijnwerper set 1
De Halogeen Schijnwerper set 1 is een complete set om uw zwembad te verlichten. De set bestaat uit 
1 schijnwerper met trafo van 75 Watt, verdeeldoos en kabelhuls. Stekkerklaar.

U Mbh: 1

70.250.43.051  € 259,00
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Portable spa’s

Een korte introductie in de geschiedenis van hydrotherapie
Het woord hydro-massage bestaat uit twee delen, hydro (Grieks voor water) en massage. Hydro-massages bestaan dus uit twee elementen welke goed zijn voor het lichaam en het 
algemeen welzijn.
Het therapeutische gebruik van water heeft een lange geschiedenis. Diverse vormen van hydrotherapie zijn terug gevonden in de oude Egyptische, Griekse en Romeinse beschavingen. 
De Egyptische adel baden in water met essentiële oliën en bloemen, terwijl de Romeinen openbare badhuizen hadden voor het volk. Andere culturen met een lange geschiedenis op het 
gebied van hydrotherapie zijn de Chinese en de Japanse, waarbij de Japanse zich vooral richtte op de warmwaterbronnen.

Wat is hydrotherapie
Hydrotherapie, of water therapie, is het gebruik maken van water (heet, koud, stoom of ijs) om zo ongemakken te verlichten en het lichamelijke welzijn te bevorderen. Hydro-massage 
maakt gebruik van water- en/ of luchtdruk op de huid. Het water en de luchtdruk zorgen voor een directe massage welke de doorstroming van het bloed door het gehele lichaam 
stimuleert. De positieve effecten van de hydro-massages ontstaan door de fysieke massage door de airjets, in combinatie met het warme water en/ of het speciaal gebruikte zout.

Voordelen en effecten
Hydro-massage is een vorm van massage gebaseerd op waterdruk. De essentie van hydro-massage is het toepassen van massage technieken op het lichaam via water. Hydro-massage 
helpt bij het ontspannen van de spieren, het bevorderen van de bloedsomloop en het verlichten van de spierspanning. Hydrotherapie is ook uitstekend te gebruiken bij stress.

Bijwerkingen
Hydro-massage wordt niet aanbevolen voor ouderen, kinderen en zwangere vrouwen. Ook als u last heeft van bepaalde longaandoeningen, hoge bloeddruk of huidziekten wordt 
geadviseerd om op te passen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw huisarts. 
 

AirJet Drijf weg op een wolk van bubbels met een AirJet massage! Kalmeer uw huid en ontspan uw geest met één druk op de 
knop. Druk simpelweg op de Lay-Z-Massage knop op het bedieningspaneel en de AirJets zullen u omringen met bruisend 
genot. 

HydroJet Dit is de ultieme spa ontspanning binnen handbereik. Met acht volledig instelbare HydroJets is dit precies wat u nodig 
heeft. Met een eenvoudige draai aan de HydroJet ring bepaald u de doorstroom en door het pijpje in de jet te kantelen 
kan hij alle kanten op worden gericht. Verdeel deze luxe gelijkmatig onder uw metgezellen of richt alle acht HydroJets op 
uzelf voor een diepe, rustgevende, magische massage.

HydroJet Pro AirJets PLUS HydroJets! U krijgt het beste van twee werelden met de HydroJet Pro. Acht richting- en doorstroom 
instelbare HydroJets gecombineerd met AirJets bieden de ultieme spa ontspaning. Selecteer alleen de AirJets, alleen de 
HydroJets of beide tegelijk - de keuze is aan u met de HydroJet Pro!

Stevige I-beam constructie Stevige constructie bestaande uit zowel horizontale als verticale I-beams. Dit ontwerp biedt een suprieure stabiliteit met 
behoudt van een comfortabel oppervlak voor een luxe en verfrissende spa ervaring. Deze constructie zorgt er voor dat de 
spa's hun vorm behouden, hoe vaak ze ook worden opgeblazen of leeglopen. 

TriTech 3-PLY TriTech materiaal bestaat uit 3 lagen: Twee lagen gelamineerd PVC met daar tussen in een polyester kern. Dit zorgt voor 
een superieure sterkte en duurzaamheid. 

Elektromagnetische 
waterontharder

Verminder de nadelige effecten van hard water. zoals vlekken in uw spa of huid irritatie, met onze ingebouwde Clear 
Soft waterontharder. Activeer gewoon het Clear Soft systeem via het bedieningspaneel van uw spa en de krachtige 
elektromagnetische spoelen houden het water in goede conditie. Zonder extra losse onderdelen is het niet alleen laag in 
onderhoud: het is bijna geen onderhoud!

Elektrostatische 
waterbehandeling

Een veilige, probleemloze manier om uw spa te voorzien van chloor. Het ingebouwde elektrostatische Bestway Clear Soft 
systeem zet zout en zwembadwater om in gechloreerd water. Waarom rommelen met ingewikkelde zwembadchemicaliën 
als het Clear Soft systeem het werk voor u kan doen? Het systeem vergt relatief weinig onderhoud en zit standaard in alle 
Bestway HydroJet spa's.
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Voor meer info: www.alpc.nl

Lay-Z-spa Hawaii hydrojet pro
Opblaasbare vierkante spa voor 4-6 personen. Van TriTech materiaal: polyester kern gevat in 2 lagen gelamineerd PVC. Met 8 massage jets en 120 airjets rondom. Inclusief ingebouwd 
ClearSoft water systeem, voor zacht water en opblaasbare cover. Verhoogt de temperatuur met 1-1,5° C per uur. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Inhoud: 795 liter. Maximum temperatuur 40° 
C. CE/EMC/GS gekeurd. Afmeting: 180 x 180 x 71 cm.

Specificatie  

Aantal personen 4-6 volwassenen

Watercapaciteit 795 liter

Afmetingen buiten  180 x 180 x 71 cm

Afmetingen binnen 130 x 130 x 71 cm

Jets 8 stuks

Vermogen 220-240V 50 Hz, 2060W

Opwarmingsvermogen  1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC

Filterpomp 1,3m³/u

Filtercapaciteit 1325 liter per uur

Certificatie CE/EMC/GS

V  Mbh: 1

70.800.30.055   € 999,00

Lay-Z-spa Palm Springs hydroJet
Opblaasbare ronde spa voor 4-6 personen. Van TriTech materiaal: polyester kern gevat in 2 lagen gelamineerd PVC. Met 8 hydro massagejets. De automatische start/stop timer bespaart 
energie en het ClearSoft Watersysteem zorgt voor zacht water. Incl. opblaasbare cover. Verhoogt de temperatuur met 1-1,5° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 
m³/u, inhoud: 795 ltr. CE/EMC/TÜV/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø196x71 cm, binnen: Ø 146x71 cm.

Specificaties  

Aantal personen 4-6 volwassenen

Watercapaciteit 795 liter

Diameter buiten Ø 196 x 71 cm

Diameter binnen Ø 146 x 71 cm

Vermogen 220-240V 50Hz, 2060W

Opwarmingsvermogen 1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC

Filterpomp 1,3m³/u

Filtercapaciteit 1325 liter per uur

Certificatie CE/EMC/TÜV/GS

V  Mbh: 1

70.800.30.053   € 859,00

Inclusief
Opblaasbare cover

Instructie en onderhoud DVD
8 massage jets

120 airjets
Chloordrijver

Inclusief
Opblaasbare cover

8 hydro massage jets
Instructie en onderhoud DVD

Chloordrijver
Pomp

 
2 stuks

 
2 stuks
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Inclusief
Opblaasbare cover

90 airjets
Cartridgefilter

Instructie en onderhoud DVD
Chloordrijver

Inclusief
Opblaasbare cover

120 airjets
Manometer

Cartridgefilter
Instructie en onderhoud DVD

Chloordrijver

Lay-Z-spa Monaco
Opblaasbare ronde spa voor 6-8 personen. Met 90 AirJets rondom. Van Drop-stitch materiaal. Hetzelfde materiaal waar ook de opblaasbare SUPboards van gemaakt zijn. Daardoor 
sterker, maar smalle wanden voor extra binnenruimte. De automatische start/stop timer bespaart energie en het ClearSoft Watersysteem zorgt voor zacht water. Inclusief opblaasbare 
cover. Verhoogt de temperatuur met 1-1,5° C per uur. Maximum temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u, inhoud: 1.453 liter. CE/EMC/TÜV gekeurd. Afmeting: Ø201 x 69 cm.

Lay-Z-spa Hawaii standaard
Opblaasbare vierkante spa voor 4-6 personen. Sterke I-beam constructie. 120 airjets rondom.  Automatische start/stop timer om energie te besparen en inclusief opblaasbare cover. 
Verhoogt de temperatuur met 1,5-20° C per uur. Maximum temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u, inhoud:  879 liter. CE/EMC/TÜV gekeurd. Afmeting: 180 x 180 x 71 cm.

V  Mbh: 1

70.800.31.050   € 859,00

Specificaties  

Aantal personen 6-8 volwassenen

Watercapaciteit 1.453 liter

Diameter buiten Ø 201 x 69 cm

Vermogen 220-240V 50 Hz, 2050W

Opwarmingsvermogen 1– 1.5ºC/uur, max 40ºC

Filterpomp 1,3m³/u

Filtercapaciteit 1325 liter per uur

Certificatie CE/EMC/TÜV

V  Mbh: 1

70.800.31.051   € 599,00

Specificaties  

Aantal personen 4-6 volwassenen

Watercapaciteit 840 liter

Afmetingen 180 x 180 x 71 cm

Vermogen 220-240V 50 Hz, 2050W

Opwarmingsvermogen 1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC

Filterpomp 1,3m³/u

Filtercapaciteit 1325 liter per uur

Certificatie CE/EMC/TÜV

 
6 stuks

 
6 stuks
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Extra versteviging
2e laag
1e laag

Basis

Stabilisatiedraden

Basis
1e laag

2e laag
Extra versteviging
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Voor meer info: www.alpc.nl

Inclusief
Opblaasbare cover

7-kleurige ledverlichting, incl. 
afstandsbediening

87 airjets
Instructie en onderhoud DVD

Cartridgefilter
Chloordrijver

Inclusief
Oplaasbare cover
87 airjets rondom

Instructie en onderhoud DVD
Cartridgefilter
Chloordrijver

Lay-Z-spa Paris
Opblaasbare ronde spa voor 4-6 personen. Sterke I-beam constructie. 87 airjets rondom. Ingebouwd veelkleurige LED verlichting met draadloze bediening. Automatische start/stop timer 
om energie te besparen en inclusief opblaasbare cover. Verhoogt de temperatuur met 1-1,5° C per uur. Maximum temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u, inhoud: 806 liter. CE/
EMC/GS gekeurd. Afmeting: Ø 196 x 66 cm.

Lay-Z-spa Vegas
Opblaasbare ronde spa voor 4-6 personen. Horizontale ringconstructie. 87 airjets rondom. Binnenzijde heeft een mozaïek print. Automatische start/stop timer om energie te besparen 
en inclusief opblaasbare cover. Verhoogt de temperatuur met 1-1,5° C per uur. Maximum temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u, inhoud: 848 liter. CE/EMC/TÜV/GS gekeurd. 
Afmeting: Ø 196 x 61 cm.

V  Mbh: 1

70.800.30.051   € 599,00

V  Mbh: 1

70.800.30.050   € 519,00

Specificaties  

Aantal personen 4-6 volwassenen

Watercapaciteit 806 liter

Diameter buiten Ø 196 x 66 cm

Diameter binnen Ø 146 x 66 cm

Vermogen 220-240V 50 Hz, 2050W

Opwarmingsvermogen 1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC

Filterpomp 1,3m³/u

Filtercapaciteit 1325 liter per uur

Certificatie CE/EMC/GS

Specificaties  

Aantal personen 4-6 volwassenen

Watercapaciteit 848 liter

Diameter buiten Ø 196 x 61 cm

Diameter binnen Ø 146 x 61 cm

Vermogen 220-240V 50 Hz, 5020W

Opwarmingsvermogen 1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC

Filterpomp 1,3m³/u

Filtercapaciteit 1325 liter per uur

Certificatie CE/EMC/TUV/GS

 
4 stuks

 
6 stuks

NIEuw
2017!
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Lay-Z-spa Miami
Opblaasbare ronde spa voor 2-4 personen. Buitenkant van deze spa is gemaakt van gecoat rayon materiaal. Stevige I-beam constructie. 81 airjets rondom. Moderne zwarte buitenkant 
met mozaïek print aan de binnenzijde. Inclusief opblaasbare cover. Verhoogt de temperatuur met 1-1,5° C per uur. Maximum temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Inhoud: 669 
liter. CE/EMC/TÜV/GS gekeurd. Afmeting: Ø 180 x 66 cm.

Spa kussens
Opblaasbare kussens voor rondom de spa in verschillende hoogtes. De kussens zijn 1/3 rond, dus drie kussens vormen samen een complete cirkel. Aan het eind zit klittenband om de de 
kussens desgewenst aan elkaar te kunnen bevestigen. Kiest u voor meerdere kussens in verschillende hoogte, dan vormen ze een trap om de instap te kunnen vergemakkelijken. Maar 
uiteraard zijn ze zacht genoeg om op te zitten. Op te blazen via de spa-pomp of een luchtpomp. Gemaakt van TriTech in een solide I-beam constructie. De kussens zijn niet passend voor 
de Hawaii-standaard en de Hawaii-hydrojet Pro. 

Inclusief
Opblaasbare cover

81 Airjets 
Instructie en onderhoud DVD

Cartridgefilter
Drijver

V  Mbh: 1

70.800.30.054   € 459,00

Lazy Spa Surround
afm. 198 x 40 x 40 cm
V  Mbh: 1

70.800.31.056   €  89,95

Lazy Spa Step
afm. 202 x 45 x 25 cm
V  Mbh: 1

70.800.31.057   €  79,95

Specificaties  

Aantal personen 2-4 volwassenen

Watercapaciteit 669 liter

Diameter buiten Ø 180 x 66 cm

Diameter binnen Ø 132 x 66 cm

Vermogen 220-240V 50Hz, 2050W

Opwarmingsvermogen 1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC

Filterpomp 1,3 m³/u

Filtercapaciteit 1325 liter per uur

Certificatie CE/EMC/TUV/GS

 
6 stuks

NIEuw
2017!
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Lay-Z-spa hoofdkussen
Hoofdkussen voor in de spa. Comfortabel en ondersteunt 
hoofd en nek. Passend voor alle lay-Z-Spa’s. Het 
organische PU foam is waterdicht en bestand tegen 
chemicaliën en geuren. Gemakkelijk te reinigen. Elke 
verpakking bevat 2 stuks.
V  Mbh: 4

70.800.31.047   €  44,95

Lay-Z-spa bekerhouder
Bekerhouder, past op alle Lay-z-spa’s met uitzondering 
van de Monaco. 2 houders met daartussen een bakje. Voor 
bevestiging aan de bovenrand. Houders kunnen ook apart 
gebruikt worden.

V  Mbh: 1

70.800.31.053   €   7,95

Filter cartridge(VI) voor Lay-Z spa
Vervangende cartridge voor de pomp van Lay-Z-Spa. 
Gemakkelijk te reinigen. Verpakking bevat 2 stuks. 
Afmeting: 10,6x8 cm.

V  Mbh: 6

70.800.31.048   €   5,95

Lay-Z-spa dome
Lay-z-spa overkapping voor alle Bestway Spa’s. Ook geschikt voor zwembaden tot 
max. Ø 366 cm. Met 2 personen in ca. 15 minuten op te zetten. Door de verwijderbare 
deuren en gaasdeuren zowel voor zomer als winter te gebruiken. Royale ruimte. 4 grote 
opbergvakken binnen. Van 190T gecoat polyester.

V  Mbh: 1

70.800.31.058   € 199,00

Lay-Z-spa entertainment 
station
Entertainment station voor Bestway Spa. Niet voor Palm Springs hydrojet 
en Hawaii hydrojet pro. Bevat: high quality speaker, ondersteuning blue 
tooth 4.0 voor muziek of telefoon, oplaadbare, ingebouwde batterij, 
incl. oplader en 2 bekerhouders. Praktische siliconen toetsen en 
waarschuwing bij te lage spanning. Gewicht: 6 kg.
V  Mbh: 1

70.800.31.055   € 159,00

Lay-Z-spa all-in one tool set
Complete schoonmaakset spa all-in-one. De set bestaat 
uit: 1 spa netje, met handgreep, voor het verwijderen 
van grove vuildeeltjes, 1 ronde spa borstel met 
handgreep en 1 scrubhandschoen, latex handschoen met 
scrubpad. Borstel en netje zijn ook aan tesluiten op een 
telescoopsteel (niet inbegrepen).
V  Mbh: 1

70.800.31.054   €  26,95

Spa life schoonmaakhandschoen (display) 1 x 10
Schoonmaakhandschoenen voor het reinigen van de 
bovenkant (waterlijn) van spa en hottub. Display bevat 10 
stuks. In 1 verpakking zitten 3 handschoentjes. Prijs per 
verpakking

U  Mbh: 1

70.800.31.026   €   1,95

Spa life aromatherapie display (20 stuks 
assortiment)
Display bevat 20 verpakkingen met geurparels in 5 
verschillende geuren: Summer Melon, Wild Berry, Cool 
Mint, French Vanilla en Lavender. 1 parel is voldoende voor 
2 weken. Prijs per verpakking.

U  Mbh: 1

70.800.31.019   €   2,95

Voor meer info: www.alpc.nl

Electrische bodemstofzuiger voor de spa. 
Werkt op batterijen, dus geen hinderlijke 
kabels. Start d.m.v. een drukknop. De 
telescoopsteel, met een max. lengte van 
150 cm heeft een ergonomisch handvat en 
sluitmechanisme. Door de wieltjes aan de 
onderzijdelicht en gemakkelijk in gebruik. 
Eenvoudig te monteren, geen gereedschap 
nodig. Incl. een snel en simpel te legen 
opvangzak. Batterijen niet inbegrepen.
V  Mbh: 6

70.800.31.049   €  46,95

Automatische bodemstofzuiger, werkt op 
batterijen. Voor alle liner zwembaden en 
spa’s met een max. doorsnee van 600 cm. 
Gemakkelijk te verwijderen opvangzak. 
Glijdt soepel over de bodem. Incl. borstel 
en 5 delige steel (300 cm). Past ook op de 
standaard telescoopsteel (niet inbegrepen).

V  Mbh: 4

70.250.41.104   €  89,95

Spa accessoires

Bodemstofzuiger Aquascan Lay-Z-spa Aquascan deluxe

NIEuw
2017!
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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 importeur 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 eenvoudiger 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 steentje 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 waterbehandeling. 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 waterbalans 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 omgekeerde. 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 helder water en hoe voorkomt u kalkaanslag? Bij een kalkevenwicht is de kalk in het zwemwater 
voor 100% opgelost. Er is nu geen afzetting van kalk mogelijk. Van troebel water door “vlokken” is evenmin sprake. Bij dit evenwicht worden de materialen van uw bad niet 
aangetast.

Alkaliteit
PH-waarde, desinfectie en alkaliteit zijn nauw met elkaar verbonden. 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.(binnenbaden 1,0 p.p.m., buitenbaden 
2,0 – 2,5 p.p.m.) Gebonden chloor is niet meer actief. Het heeft z`n desinfecterende 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 maximumwaarde 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. chloorgranulaat (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 belangrijk 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 temperatuur 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 dient u enig meetwerk 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 in deze catalogus kunt u de waarde corrigeren. Verder op deze 
pagina ziet u hoe u eventuele problemen oplost.

Zwembadonderhoud
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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

stappenplan om uw zwembad in gebruik te nemen:
• Vul het zwembad met leidingwater. Houdt er rekening mee, dat dit voor de grotere zwembaden een behoorlijke tijd gaat duren.
• Meet de pH waarde van het water en stel deze zo nodig bij. Om het chloor optimaal zijn werk te laten doen dient de waarde te liggen tussen 7,2 en 7,6.
• Begin met een shock behandeling. Hieronder wordt verstaan het toevoegen van een extra hoge dosering chloor (3x de gebruikelijke dosering), snel oplossend.
• Voor onderhoud kunt u gebruik maken van de chloortabletten in de drijvers. Deze lossen langzaam op en zorgen voor een gereguleerde afgifte van het chloor.
• Regelmatige controle van de pH waarde en het chloorgehalte is noodzakelijk.
• Doseer wekelijks anti-alg.

Met deze basisregels is uw zwembad niet alleen klaar voor gebruik, ook de waterkwaliteit is veilig. De speciaal hiervoor ontwikkelde Summer Fun Startset bevat alle producten om 
een perfecte start mogelijk te maken. Uiteraard vergt een zwembad onderhoud. Of dat veel of weinig werk vraagt, hebt u zelf in de hand. Denk bijvoorbeeld eens aan de locatie van 
het zwembad. Staat het onder een boom of hebt u naast het zwembad een zandstrandje gecreëerd? Maakt u gebruik van een zomerkleed om dit vuil zo goed mogelijk uit het water 
te houden? En als er toch vervuiling optreedt, verwijdert u dat dan handmatig? Allemaal zaken die van invloed zijn op de kwaliteit van het zwemwater en dus ook op de hoeveelheid 
chemicaliën die nodig is. Door regelmatig een beetje aandacht aan uw zwembad te besteden, bereikt u met minimale inspanning het beste resultaat. Bijvoorbeeld: een voetenbadje doet 
al wonderen.
Verderop vindt u een overzicht van de meest voorkomende problemen en de maatregelen die u zelf kunt nemen, maar beter is het om deze problemen te voorkomen. Regelmatig meten 
en op tijd corrigeren is het devies: meten is weten, gissen is missen! 

Inhoud van het zwembad 
De krachtige moderne zwembadproducten zorgen ervoor dat uw zwemwater eruit ziet zoals het hoort: kraakhelder en sprankelend genoeg om er een duik in te nemen. Voordat u deze 
producten gaat doseren is het handig om de inhoud van uw zwembad in m³ te berekenen. In het kort:
Rechthoek: lengtexbreedtexdiepte
Rond: diameterxdiameterxdieptex0,78
Ovaal: grootste lengtexgrootste breedtexdieptex0,89
De op de verpakkingen aangegeven doseringen zijn gebaseerd op gemiddelde waarden. Het verbruik van de producten is sterk afhankelijk van de vervuiling, het gebruik en de 
temperatuur en u zult dit dus soms moeten aanpassen. Weer geldt dat u door regelmatig te meten een goed idee krijgt of en wanneer er middelen nodig zijn. Ervaring leert ook in dit 
geval.

Zomerklaar maken van het zwembad
Lopen de temperaturen weer op tot aangename waarden? Dan wilt u natuurlijk weer zo snel mogelijk van uw zwembad genieten.
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 (eventuele) 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 
controleert leidingen en ontluchters. Dan kunt u de zwembadverwarming in bedrijf nemen.
Ook accessoires als bodemreinigers, afsluiters en thermometers loopt u na. Uw testset vervangt u elk jaar.
Tot slot laat u uw winterkleed drogen voor u het gaat opbergen. 
Bovenstaande allemaal uitgevoerd? Dan volgt alleen nog het wateronderhoud. Om dit in conditie te krijgen, volgt u de basisregels van het stappenplan en uw zwembad is klaar voor weer 
een hele zomer lang zwemplezier.

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

Voor meer info: www.alpc.nl 69



Problemen en wat u er aan kunt doen

Probleem: Mogelijke 
oorzaak:

oplossing:

Groenwater, 
gladde bodem 
en wanden

Algen / rode 
wormpjes / 
lichtinval 
Slechte 
desinfectie 
Teveel 
cyanuurzuur

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

Troebel water, 
kalkafzetting

Kalk laat los uit 
water

Water is uit balans
Meet de pH waarde, temperatuur.
Hardheid en alkaliteit eventueel corrigeren

Troebel water, 
melkachtig

Te veel 
vlokmiddel 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 vlokmiddel. 
Een of meerdere vloktabletten 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.

Bruin water IJzeroxide bad deels leegpompen (indien mogelijk) 
schoonmaken en bijvullen met leidingwater 
(drinkwaterkwaliteit). (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.

Probleem: Mogelijke 
oorzaak:

oplossing:

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

Teveel belasting 
en daardoor 
teveel gebonden 
chloor

pH meten en corrigeren op streef waarde 7,2. 
Shockchlorering toepassen, zorg voor een 
vrij chloorgehalte van 5 mg / l. Als er teveel 
gebonden chloor is, filter ± 10 min. terugspoelen, 
dan naspoelen. Waterpeil aanvullen met vers 
leidingwater. 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.

Melkachtig / 
troebel water, 
ruwe wanden, 
shockchlorering 
geeft geen 
resultaat.

Uitval van 
kalkdeeltjes 
door te hoge pH 
waarde

pH meten en corrigeren 
Vloktabletten in skimmermandje leggen, continue 
filteren

Groen helder 
water

IJzer / 
koperoxide

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

Zwart, bruin, 
troebel water

ijzer in het water 
(bronwater 
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 pompen, bijvullen met vers 
water. Hierdoor zakt de schuimconcentratie

Corrosie aan 
metalen 

pH waarde te 
laag, teveel 
koper in het 
water

pH en koper meten / corrigeren 
Shockchlorering toepassen en vloktabletten in het 
skimmermandje leggen.

Ijsvorming 
Om het water in de winter stabiel te houden, kan anti-alg worden toegevoegd. Het water blijft dan in goede conditie. Anti-alg is echter geen antivries: bij vorst bevriest het water
wel degelijk. Om de expansie van ijsvorming op te vangen, kunt u winterdrijvers gebruiken. Deze kunststof bakken drijven op het water en vangen de druk op van het uitzettende ijs. Het 
voorkomt eventuele beschadigingen aan uw liner. Sla ijs nooit kapot, door het drukverschil kan dit problemen met uw liner veroorzaken. Rustig laten bevriezen dus.

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 vorstgrens 
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.

Wij geven u 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 reiniger. 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.
Als u een zomerkleed heeft: laat het goed drogen, zet het in de talkpoeder en berg het op in zwart plastic. Een lamellenafdekking rolt u strak op. Dek uw bad bij voorkeur af met een 
winterkleed. Zo houdt u het bad vrij van bladeren en andere ongewenste zaken. Controleer tussentijds het waterniveau. Door veel regenval kan dit te hoog worden. Overtollig water 
afvoeren met een dompelpomp naar het riool.
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Onderhoud zwembaden

• Shock. Deze chloor in korrelvorm wordt gebruikt om problemen aan te pakken: algengroei, te laag vrij chloorgehalte, rode wormpjes en andere ongerechtigheden zijn vaak op te 
lossen met Shock. Ook de doordringende en hinderlijke chloorlucht, die ontstaat als er teveel gebonden chloor in het water zit, is aan te pakken met Shock. Korrels oplossen in een 
emmer water en over het wateroppervlak verdelen.

• Long en Mini tabletten. De werkzame stof is hetzelfde, het verschil zit in de afmeting van de tabletten. Per tablet 200 gr voor Long en 20 gr voor Mini. Deze tabletten lossen heel 
langzaam op, de werkzame stof wordt gereguleerd afgegeven. Dit betekent dat als de tablet geheel is opgelost, het tijd wordt voor een nieuwe. Wel even checken hoe hoog het 
gehalte aan vrij chloor daadwerkelijk is. Misschien is eerst een Shock behandeling raadzaam. Voor de grote zwembaden wordt Long samen met een grote chloordrijver aangeraden, 
voor de kleinere baden volstaat meestal Mini met een kleine chloordrijver.

• Anti –alg. Dit middel voorkomt de groei van algen. Is er al veel algengroei aanwezig (u krijgt b.v. gladde wanden of een groene/bruine verkleuring van het water) dan is Shock chlore-
ring beter. Pas als het probleem is opgelost kunt u weer volstaan met anti-alg. Ook dit oplossen in emmer water en over het wateroppervlak verdelen.

• Vlokmiddelen. (Vloeibaar, blok of cartouche). Deze middelen binden de miniscule vuildeeltjes tot een groter geheel, wat door het filter kan worden afgevangen.
• Randreiniger. Voor het oplossen van olie- vet- roest en cosmetica resten, vooral voor de randen langs de waterlijn.
• Basisreiniger. Sterk zure reiniger tegen kalk en korst. Vooral voor het reinigen van de bodem en de wanden in het voorjaar.
• Metaal en kalkstabilisator. Zorgt voor een stabiele omgeving, waarin de onderhoudsmiddelen goed hun werk kunnen doen.
• TA plus. Dit middel verhoogt de Alkaliniteit. De waarde dient tussen 100 en 150 ppm te liggen voor een stabiele pH. Let op. Veel te lage TA waarde kan storend werken op de zg. 

teststrips voor het meten van de pH. Ook te hoge waarde heeft invloed, maar deze hoge waarde verdwijnt in de regel vanzelf na een paar dagen. Als hij weer normaal is, even de pH 
opnieuw meten.

• Altijd beginnen met het testen van de pH en deze zonodig bij stellen. U vult het bad met 
leidingwater en dat is meestal neutraal. Toch is testen belangrijk. Als de pH waarde te hoog 
of te laag is, heeft dit invloed op de werking van het chloor, maar ook kan de liner daardoor 
hard en brokkelig worden of de trap worden aangetast. Eerst meten dus.

• Nadat de pH op orde is, kunt u een of meer miniquick tabletjes in de bijgeleverde chloordrij-
ver doen, afhankelijk van de grootte van uw bad. Deze tabletjes lossen snel op.

• Regelmatig controleren d.m.v. de testset of alles nog in orde is. Bij intensief gebruik en wis-
selende weersomstandigheden minimaal 1x per week. Ook als de waterkwaliteit niet in balans is, is vaker controleren noodzakelijk. Houdt er ook 
rekening mee dat het soms enige dagen kan duren voordat de verandering zichtbaar wordt, dat is afhankelijk van de afmetingen van het bad.

Diverse middelen zwembadchemie

Voor meer info: www.alpc.nl

Startset chemie Nederland
Volledige set om uw zwembad probleemloos in gebruik te nemen. 
De set bestaat uit 0,5 kg mini quick tabletten, 0,5 kg pH-min, 1 
chloordrijver en een testset.
V  Mbh: 6

70.100.12.149   € 24,95
 

200 stuks

Zwembadchemie
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Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.100.12.103 V  6 Summer Fun pH 

-  1,5 kg
€   6,95

 504 stuks

70.100.12.104 V 1 Summer Fun pH 
-  5 kg

€  19,95

 100 stuks

70.100.12.101 V 6 Summer Fun pH+ 
1 kg

€   5,95

 504 stuks

70.100.12.102 V 1 Summer Fun pH+  
5 kg

€  19,95

 100 stuks

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.100.12.119 V 6 Pool Power shock 

55/G 1 kg
€  17,95

 504 stuks

70.100.12.120 V 1 Pool Power shock 
55/G 5 kg

€  74,95

 96 stuks

70.100.12.153 V 12 Pool Power mini 
quick 0,5 kg

€  11,95

 1008 stuks

70.100.12.122 V 6 Pool Power mini 20 
gr. 1 kg

€  18,95

 504 stuks

70.100.12.123 V 1 Pool Power mini 20 
gr. 5 kg

€  79,95

 96 stuks

70.100.12.124 V 6 Pool Power long 200 
gr. 1 kg

€  18,95

 504 stuks

70.100.12.125 V 1 Pool Power long 200 
gr. 5 kg

€  79,95

 96 stuks

70.100.12.127 V 6 Pool Power anti-alg 
1 ltr

€  13,95

 504 stuks

70.100.12.128 V 1 Pool Power anti-alg 
5 ltr

€  59,95

 96 stuks



Al deze middelen zijn ontwikkeld om samen het zwemwater schoon en veilig te houden. U kunt ze probleemloos tegelijk met elkaar 
gebruiken. Let op! Nooit andere chemische middelen samen met chloor gebruiken. Ze kunnen een reactie teweegbrengen met zeer 
schadelijke gevolgen.

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.100.12.168 V 6 Pool Power Choc 

1 kg
 € 7,95 

70.100.12.169 V 1 Pool Power Choc 
5 kg

 € 29,95 

70.100.12.170 V 6 Pool Power Long 
1 kg

 € 7,95 

70.100.12.171 V 1 Pool Power Long 
5 kg

 € 31,95 

 
70.100.12.172 V 6 Pool Power Mini 

1 kg
 € 7,95 

70.100.12.173 V 1 Pool Power mini 
20 gr, 5 kg

€ 31,95

I.v.m. het landelijk toelatingsnummer mogen deze artikelen niet voor de Nederlandse markt worden verkocht. Ze hebben een ander 
bestelnummer en worden uitsluitend naar België verzonden.

I.v.m. het landelijk toelatingsnummer mogen deze artikelen niet voor de Nederlandse markt worden verkocht. Ze hebben 
een ander bestelnummer en worden uitsluitend naar Duitsland verzonden.

Pool Power Startset voor België
Pool Power starterset chemie groot, uitsluitend voor België. De ideale set voor privé 
zwembaden. Deze set bevat alle chemie producten om het zwembad op te starten. 1x 
chloortabletten Mini, 1x pH-, 1x testset en een chloordrijver, verpakt in een handige doos.
V  Mbh: 1
70.100.12.167   €  22,95

Pool Buddy
Schoon zwemwater realiseert u door middel van een goed 
werkend filter en het toevoegen van chloor.

Wist u echter dat 98% van alle mogelijke problemen 
in een zwembad ontstaan door gladde wanden? Door 
deze vieze slijmlaag is het water niet schoon en chloor 
kan u hier verder niet helpen. Pool Buddy is het enige 
middel dat de vorming van deze gladde laag voorkomt. 
Dit gepatenteerde water onderhoudsmiddel houdt uw 
zwembad in samenwerking met chloor gegarandeerd 
100% schoon en veilig.
Pool Buddy zorgt er ook voor dat het chloor langer 
meegaat, waardoor niet alleen het milieu wordt gespaard, 
maar ook die bekende penetrante chloorlucht wordt 
voorkomen. De aantasting van slijmvliezen en luchtwegen 
is hierdoor niet langer aanwezig. 1 zakje is voldoende voor 
zacht water.

Kortom; Pool Buddy zorgt voor kindveilig, schoon en 
kraakhelder zacht zwemwater.

U  Mbh: 24

70.100.12.187   € 2,95
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Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.100.12.105 V 6 Summer Fun vlokfix 

vloeibaar 1 ltr
€   6,95

70.100.12.106 V 1 Summer Fun vlokfix 
vloeibaar 5 ltr

€  22,95

70.100.12.107 V 6 Summer Fun vlok 
blok 90 gr.

€   8,95

70.100.12.108 V 1 Summer Fun vlok 
cartouche 1 kg 
(vlokcartouches) 
8x125 gr.

€  15,95

70.100.12.112 V 6 Summer Fun 
randreiniger 1 ltr

€   6,95

70.100.12.113 V 6 Summer Fun 
basisreiniger 1 ltr

€   6,95

70.100.12.145 V 6 Pool Power TA plus 
1 kg

€  9,95

70.100.12.146 V 1 Pool Power TA plus 
5 kg

€  24,95

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.100.12.199 V 6 Pool Power choc 

1 kg
€ 7,95

70.100.12.204 V 6 Pool Power long 
20gr 1 kg

€ 7,95

70.100.12.203 V 6 Pool Power 
multiaction 200gr 
1 kg

€ 8,95

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.100.12.202 V 4 Pool Power choc 

5 kg
€ 29,95

70.100.12.200 V 4 Pool Power long 
20gr 5 kg

€ 31,95

70.100.12.201 V 4 Pool Power 
multiaction 200gr 
5 kg

€ 32,95



Het zoutelektrolysesysteem zorgt voor een desinfectiebehandeling van het zwembadwater, dat samen gaat met elk type accessoire (warmtepomp of zonne- verwarmingssysteem). Het 
fungeert in samenspel met de fysieke behandeling (filtratie + reiniging) en chemische behandeling (pH, anti-algenmiddel, vlokkenmiddel). Het zwembad wordt voorzien van zout water 
(25 kg zout op 1 m³ water). Door electrolyse wordt dit zout omgezet in chloor, wat zorgt voor desinfectie. Dit werkt alleen bij een pH-waarde tussen 7.0 en 7.2. pH minimaal eens per 
twee weken controleren afhankelijk van het resultaat. Eenvoudiger is het om naast de chlorinator een pH regeling aan te schaffen.

U voegt een bepaalde hoeveelheid zout toe in het zwembadwater en het apparaat zet dit d.m.v. electrolyse om in chloor. Let op! Volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Het apparaat 
is uiterst gevoelig en dient exact op de juiste wijze te worden geïnstalleerd en gebruikt. Uiteraard moet er voldoende zout in het bad aanwezig zijn om het proces in gang te houden. 
Daarom is het regelmatig meten van de hoeveelheid zout noodzakelijk. Ook dient de pH en het chloorgehalte regelmatig te worden gecontroleerd om eventuele storingen vroegtijdig te 
herkennen.

Zout elektrolyse voor 
inbouwbaden tot 55m3

zoutelektrolyse voor opbouwzwembaden van max. 55 m³. De chlorinator 
genereert door elektrolyse chloor en zout. Gemakkelijk en veilig, geen opslag 
van chemicaliën. pH waarde beslist tussen 7,0 en 7,2 houden. Levensduur 
is afhankelijk van de waterkwaliteit. Bij voorkeur gebruiken in combinatie 
met een pH regeling (7010010058). Chloorproductie:13-15 g/u.
V  Mbh: 1

70.100.10.048   € 669,00

Zout 25 kg t.b.v. 
zoutelectrolyse
Afhankelijk van het type/
merk elektrolyse systeem 
dient er tussen 3% en 5% 
zout aanwezig te zijn in 
het zwembadwater. Wordt 
geleverd in tabletvorm. 
Verpakking 25 kg.
V  Mbh: 1

70.100.12.116   € 17,95     

pH regeling
pH controle en doseringssysteem. De peristaltische pomp is ontworpen om 
een gekozen pH waarde te handhaven in een inbouwzwembad. De pH wordt 
zo stabiel gehouden in de optimale waarde die nodig is om de desinfectie 
efficiënt te laten verlopen en beschadigingen te voorkomen.
V  Mbh: 1

70.100.10.058   € 419,00

Pool Improve zoutmeter
Digitale Zout meter voor het bepalen 
van het zoutgehalte in zwembadwater. 
Inclusief kalibratievloeistof. Display voor 
digitale aflezing. Voor temperaturen tot 50 
° C. Geschikt voor zwembaden en spa’s. 
Inclusief batterijen en etui.
V  Mbh: 1

70.100.11.026   €  44,95

Sonde voor pH regeling
Sonde voor pH regeling
Vervangingssonde voor pH regeling. Wordt 
geleverd met 1m snoer. Lengte sonde: 
120 mm.
U  Mbh: 1

70.100.10.017   €  79,95

Flowclear zoutelectrolyse
Milieuvriendelijke manier om het zwemwater te zuiveren. Geen chloor meer 
nodig. Het zout wordt d.m.v. elektrolyse omgezet in chloor. De flowclear 
produceert tot max. 18 gram puur chloor per uur. Kan tot max. 24 uur 
non-stop werken. Instellingen timer blijven bij stroomuitval 48 uur bewaard 
door back-up d.m.v. batterijen. Past op zwembaden met een inhoud tot 
max. 45420 ltr en een pomp van minimaal 3 m³/u. Gemakkelijk af te lezen 
display met zoutgehalte en flow. CE/EMC/GS gecertificeerd. 220 Volt-50 Hz-
100 W. pH beslist op 7,0-7,2 houden en zo nodig bijstellen om een goede 
werking te garanderen. Minimaal eens per 2 weken meten, afhankelijk van 
het resultaat. Gewicht: 8,1 kg.
V  Mbh: 1

70.250.32.015   € 239,00

Pool Improve teststrips zout
Teststrips speciaal 
voor baden met 
een zoutelektrolyse 
systeem. Meet of 
de beschikbare 
hoeveelheid in het 
water opgelost zout 
nog voldoende is voor een optimale 
werking. Afhankelijk van het gekozen 
systeem dient er tussen de 3% en 
5% zout gemeten te worden. 16 
teststrips per verpakking. Met duidelijke 
gebruiksaanwijzing.
V  Mbh: 3

70.100.11.015   €  12,95

Voor meer info: www.alpc.nl

Zoutelektrolyse
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Meten is weten. Voor een goed onderhoud van het zwembad is het uiteraard belangrijk dat van de juiste waardes wordt uitgegaan. Daarom moet er gemeten worden. Hiervoor zijn 
diverse mogelijkheden beschikbaar. Er zijn teststrips, testsets, digitale meters voor zout of pH en fotometers. Allen hebben ze hun voor- en nadelen.
Teststrips. heel gemakkelijk in gebruik maar minder nauwkeurig. Bij afwijkende TA waardes niet 100% betrouwbaar voor de pH waarde.  Eerst de TA waarde op orde brengen voor de 
pH wordt gecorrigeerd. Chloorwaarde, hoeveelheid cyanuurzuur en zout zijn wel altijd accuraat.
Testsets. Wat omslachtiger in gebruik, maar wel veel nauwkeuriger. Ook is de TA waarde niet van invloed op het meetresultaat. Losse tabletten apart verkrijgbaar.
Photometers. Meters voor het bepalen van de waardes aan chloor, pH en soms cyanuurzuur. Ze werken op batterijen (niet meegeleverd) en zijn digitaal af te lezen. Er wordt gebruik 
gemaakt van tabletten en ijkvloeistoffen. Iets meer werk, maar exacte informatie. Voor de Pool Power Photometer zijn vervangingstabletten apart verkrijgbaar. 
Digitale meters voor pH en zout. Digitaal afleesbaar, gemakkelijk in gebruik, redelijk nauwkeurig. Met kalibratie vloeistof en incl. etui en batterij.

Pool Power photometer
Voor het nauwkeurig meten van de 
waterkwaliteit. Meet de vrije chloorwaarde, 
pH-waarde en de hoeveelheid cyanuurzuur. 
Digitale uitlezing. Werkt op 9 V. batterij (niet 
mee geleverd).

U  Mbh: 1

70.100.11.019   €  99,95

Pool Improve vervangingstabs voor 
photometer
Pool Improve vervangingstabs voor de Pool 
Power photometer. Verpakking bevat DPD1 
en Phenol red, (elk 20 tabletten), DPD3 en 
cyanuurzuur (elk 10 tabletten).

V  Mbh: 3

70.100.11.016   €   8,95

Pool Improve testset
Pool Improve testset is zeer nauwkeurig. 
Voor het meten van chloor en PH waarde 
in zwembadwater. Set met testapparaat 
en 20 tabletten DPD 1 en 20 tabletten 
Phenolred. Eenvoudig in gebruik, met 
duidelijke handleiding.
V  Mbh: 6

70.100.11.009   €  9,95

Pool Improve vervangingstabs voor 
testset
Pool Improve vervangingstabs voor de 
Pool Improve testset. DPD1 en Phenolred. 
Verpakking bevat 2 x 30  tabletten.

V  Mbh: 6

70.100.11.010   €   8,95

Pool Improve teststrips 3 in 1
Strips voor het testen van zwembadwater. 
Eenvoudig het teststripje onder water 
dompelen en de kleuren vergelijken. 
3 in 1: meet vrij chloor, pH waarde, en 
alkaliteit. 50 teststrips per verpakking. Per 
10 stuks verpakt in aluminiumfolie voor 
betere testresultaten. Voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

V  Mbh: 6

70.100.11.013    €  9,95

Pool Improve teststrips 5 in 1
Strips voor het testen van zwembadwater. 
Eenvoudig het teststripje onder water 
dompelen en de kleuren vergelijken. 5 in 1: 
meet vrij chloor, totaal chloor, pH waarde, 
alkaliteit en cyanuurzuur. 50 teststrips 
per verpakking, per 10 stuks verpakt in 
aluminiumfolie voor betere testresultaten. 
Voor gebruik de gebruiksaanwijzing 
aandachtig doorlezen.
V  Mbh: 6

70.100.11.014   €  12,95

Pool Improve digitale pH meter
Digitale pH meter. Met deze meter kunt 
u op een gemakkelijke manier het water 
testen op de pH-waarde. Bij de meter 
wordt een zakje kalibratie vloeistof 
geleverd, hierna kunt u het kalibreren met 
kraanwater. Door de digitale display kunt u 
gemakkelijk de waarde aflezen. Geschikt 
voor zwembaden en spa’s. Inclusief 
batterijen en etui.
V  Mbh: 1

70.100.11.020   €  42,95

Zwembadchemie helpen bij het 

gezond houden van uw zwemba-

dwater. Daarnaast is het natuurlijk 

raadzaam om fysieke verontreini-

ging als bladeren en ander vuil 

op tijd te verwijderen.

Chloordrijver 
groot 200 gr tabs 
inschuifbaar
Chloordrijver groot, 
geschikt voor 
chloortabletten 200 gr. en inschuifbaar. 
Instelbaar om de tabletten langzaam en 
gereguleerd te laten oplossen voor een 
optimale kwaliteit zwembadwater.
V  Mbh: 6

70.100.10.036   €   7,95

Chloordrijver klein 20 
gr tabs met ingebouwde 
thermometer
Chloordrijver klein, voorzien 
van ingebouwde thermometer, 
geschikt voor chloortabletten van 20 gram 
en 5 gram. Instelbaar om de tabletten 
langzaam en gereguleerd te laten oplossen 
voor een optimale kwaliteit zwembadwater.
V  Mbh: 6

70.100.10.135   €   4,49

Pool Improve lab1.0  hand-held photometer
Eenvoudig te bedienen hand-held photometer voor het meten van diverse waardes in het zwembadwater. Goed meten 
is belangrijk om de kwaliteit van het water op peil te houden. Het apparaat meet de volgende waardes: pH, vrije chloor, 
gebonden en totaal chloor, alkaliniteit en cyanuurzuur (stablisator). Met ingebouwde cuvet, die ook los besteld kan worden. 
Geschikt voor Bluetooth, apple software en app. Incl. testtabletten, lichtscherm en 2x AAA batterijen. Met handleiding.
V  Mbh: 1

70.100.11.003   € 139,00

Test- en meetmiddelen

Flowclear chloordispencer
Dispenser voor de gereguleerde afgifte van chloor. Apparaat 
wordt buiten het zwembad geplaatst en aangesloten via het 
filter. Flow is instelbaar. Geschikt voor verschillende maten 
chloortabletten: tot Ø 7,6 cm. Past op filterpompen tot 3,8 
m³/u. Een gemakkelijke, schone manier om uw zwemwater 
te zuiveren.

V  Mbh: 6

70.250.32.011   €  24,95
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Inflatables
Coolerz

Coolerz luxery rock`n shade island
Drijvend eiland voor 4 personen met comforatbele 
rusteunen en aangename zonnescherm. Incl.soundbox 
op batterijen (batterijen niet 
inbegrpen). De box kan worden 
aangesloten op de smart phone, 
waarvoor een waterdichte zak met 
connectiekabel is aangebracht. 
Ook met ingebouwde koelbox en 4 
bekerhouders.  Extra drijver rondom 
voor meer stabiliteit. Van getest vinyl 
0,60 mm en met reparatie patch. 
Max. gewicht: 360 kg. Afmeting: 
272x196 cm.
V  Mbh: 1

70.350.60.138   € 329,00

Coolerz luxery tropical breeze
Luxe, drijvend, supergroot eiland voor maar liefst 6 
volwassenen. Met afneembaar zonnescherm. Heerlijk om 
langere tijd op het water te 
blijven. Voorzien van extra 
brede rugkussens, een losse 
koeltas, 6 bekerhouders en 
een grijpkoord aan beide 
zijden. Van weersbestendig 
0,45 mm vinyl. Ook met 
stevige handgrepen en 
een reparatie patch. Max. 
draagvermogen: 540 kg. 
Afmeting: 389x274 cm.
V  Mbh:  1 

70.350.66.415   € 249,00

Coolerz luxery loungestoel
Duo loungestoel met parasol. De stoelen kunnen zowel 
apart als gekoppeld gebruikt worden. Comfortabele 
rug- en armsteun met extra 
kussen en 2 bekerhouders 
per stoel. De parasols zijn 
afneembaar. Van getest vinyl 
0,45 mm en met reparatie 
patch. Max. gewicht per 
lounge: 90 kg (1 persoon). 
Afmeting: 198x104 (per stoel).

V  Mbh: 1

70.350.60.137   €  99,95

Coolerz luxery X3 island
Drijvend zeshoekig eiland. Geheel 
droog blijven, of alleen met de 
voeten in het water, alles is 
mogelijk op dit heerlijke eiland voor 
3 volwassenen (max. gewicht 270 
kg). 2 Luchtkamers, een stevige 
coil beam constructie en sterke 
handgrepen staan garant voor probleemloos genieten en 
de 3 opblaasbare kussens zorgen voor extra ondersteuning 
van de rug. Ook met reparatie patch. Van 0,30 mm 
weersbestendig vinyl in blauw/wit. Afmeting: 191x178 cm.
V  Mbh:  4

70.350.66.414   €  32,95

Coolerz luxery float
Drijvend luchtbed met unieke 
vormgeving. De extra drijvers 
geven nog meer comfort voor 
heerlijk relaxen op het water. Van 
weersbestendig materiaal, van 
0,30 mm vinyl, in wit/blauw. Met 
reparatie patch. Voor 1 volwassene 
met een max. gewicht van 90 kg. Afmeting: 177x94 cm.

V  Mbh: 4

70.350.66.412   €  19,95

Coolerz luxery lounge
Comfortabele drijvende stoel, 
met verkoelende netbodem en 
aangename rugleuning. 2 Stevige 
handgrepen, 2 bekerhouders 
en een grijptouw rondom zijn 
eveneens standaard. Van 
weersbestendig materiaal (0,30 
mm vinyl). Voor 1 volwassene met een gewicht van max. 
90 kg. Incl. reparatiepatch. In wit/blauw. Afmeting: Ø 119 
cm.

V  Mbh: 6

70.350.66.413   €  16,95
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Fisher-Price playcenter helicopter met 2+
jaar

ballen
Opblaasbare speel helicopter. Bovenoop een beweegbare 
propeller en met 25 speelballen. Incl. reparatiepatch. Van 
0,26/0,24 mm vinyl. Leeftijd: 2+. Afmeting: 137x112x97 
cm.
V  Mbh: 2

70.350.61.103   €  47,95

Fisher-Price playcenter zwembad met 2+
jaar

ballen   
Opblaasbaar 3-ringszwembad van Fisher-Price met 
vrolijke dierenvriendjes op de bodem. Watercapaciteit: 88 
ltr. Incl. 25 speelballen. Van 0,20 mm vinyl. Leeftijd: 2+. 
Afmetingen: 91x25 cm.
V  Mbh: 2

70.350.61.105   €  18,95

Fisher-Price playcenter                              3+
jaar

springkussen
Opblaasbaar springkussen van Fisher-Price. De wanden 
zijn voorzien van gaas en zijn verwijderbaar. Maximaal 
gewicht: 85 kg. Van 0,40/0,35 mm vinyl. Incl. reparatie 
patch. Leeftijd: 3+. Afmetingen: 175x173x135 cm.
V  Mbh: 1

70.350.61.106   €  99,95

Fisher-Price playcenter trein met          2+
jaar

ballen   
Opblaasbaar speelbad in de vorm van een trein. 
Transparante, geheime ingang die ook verwijderd kan 
worden. De hoorn voorop maakt een speciaal geluid. Incl. 
reparatie patch. Van 0,26/0,24 mm vinyl. Leeftijd 2+. 
Afmeting: 132x94x89 cm.
V  Mbh: 2

70.350.61.107   €  39,95

Fisher-Price play balls                                1+
jaar

Speelballen van Fisher-Price. Handige draagtas 
met een assorti van 100 speelballen in 4 verschillende 
kleuren. Geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar. Afmeting bal: 
5,7 cm.

V  Mbh: 6

70.350.61.108   €  16,95

Fisher-Price baby stap roller                      1+
jaar

Baby stap roller van Fisher-Price. Voor de aller 
kleinsten die net leren lopen. Met vrolijke dieren vriendjes 
aan de buitenzijde en gekleurde ballen met belletjes 
binnen in. Geschikt voor kinderen vanaf 8 maanden. 
Afmetingen: 64x33x33 cm.

V  Mbh: 6

70.350.61.109   €   5,95

Fisher-Price playcenter circustent 
met ballen
Opblaasbare circustent van Fisher-Price. Met een comfortabele opblaasbare vloer. Perfect voor 
indoor gebruik. Incl. 25 speelballen en reparatie patch. Van 0,26 mm vinyl. Leeftijd: 2+.  Afmetingen: 
104x137 cm.

V  Mbh: 2

70.350.61.104   €  49,95 2+
jaar
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Rider Kail krokodil ride-on jumbo
Rider krokodil voor volwassenen. Van getest 0,45 
mm vinyl, met 1 bekerhouder, stevige handgrepen, 
veiligheidsventiel en reparatie patch. Afmeting: 259x104 
cm.
V Mbh: 3

70.350.66.488   €  29,95

Rider Zaina zwaan ride-on jumbo
Rider Jumbo Zwaan. Extra grote opblaasbare zwaan van 
voorgetest 0,32 mm vinyl. Incl. 2 sterke handgrepen, een 
bekerhouder en praktische reparatie patch. Afmeting: 
209x150 cm.
V Mbh: 3

70.350.66.496   €  27,95

Zwemring donut 107
Zwemring Donut, in assorti van 2 verschillende dessins. 
Van voorgetest 0,20 mm vinyl. Incl. veiligheidsventiel en 
reapratiepatch. Afmeting: Ø 107 cm.

V Mbh: 12

70.350.66.492   €   4,95

Rider Docoda duck ride-on jumbo
Rider Jumbo Duck. Grote opblaasbare eend van sterk, voorgetest vinyl van 0,32 mm dik. Incl. 
2 stevige handgrepen, een bekerhouder en een reparatie patch. Afmeting: 188x127 cm.

V Mbh: 3

70.350.66.493   €  25,95

Rider Faigel flamingo 
ride-on jumbo
Rider Jumbo Flamingo. Royale opblaasbare flamingo met lange nek. Van sterk, voorgetest 
vinyl van 0,32 mm dik. Met 2 stevige handgrepen en een bekerhouder. Ook met reparatie 
patch. Afmeting: 198x140 cm.
V Mbh: 3

70.350.66.495   €  26,95

Fashion floats

Luchtbed watermeloen
Drijven op een watermeloen: dit grote, opblaasbare eiland van stevig, voorgetest vinyl van 
0,32 mm dik is uitgerust met een veiligheidsventiel en een reparatie patch. Afmeting: Ø 
187 cm.

V Mbh: 3

70.350.66.497   €  23,95
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Rider Nelis Nijlpaard                                  3+
jaar

Nelis Nijlpaard heeft 2 sterke, ingebouwde 
handvatten en 2 luchtkamers voor extra veiligheid. 
Van 0,22 mm vinyl en met reparatie patch. 
Afmeting: 104x70 cm

U  Mbh: 12

70.350.66.088   € 5,95

Rider Wim Walvis                                       3+
jaar

Rider Wim Walvis voor kleuters, met afbeelding 
in zwart. Met 2 ingebouwde, stevige handvatten 
voor nog meer grip. Van 0.27 mm vinyl en met 
reparatiesetje. Leeftijd 3+ jr., met een max. gewicht van 
45 kg. Afmeting: 190 x 92 cm.
U  Mbh: 12

70.350.66.096   € 9,95

Rider Hetty Dierenvriendjes                 3+
jaar

Rider voor kleuters, met afbeelding van 
blauwe dino en geel paard in de mix. De rider 
heeft 2 luchtkamers en 2 sterke handvatten voor meer 
grip. Van 0.22 mm vinyl en met reparatiesetje. Leeftijd 3+ 
jr. Afmeting beide types: 110 x 65 cm.
U  Mbh: 12

70.350.66.227   € 5,95

Rider Dikkie dikbil                                      3+
jaar

Dikkie Dikbil heeft 2 luchtkamers en 1 stevig 
handvat voor nog meer grip. Van 0.22 mm vinyl en 
met reparatiesetje. Leeftijd 3+ jr. met een max. gewicht 
van 45 kg. Afmeting: 163 x 67 cm.

U  Mbh: 12

70.350.66.228   € 6,95

Rider Kimi krokodil small                         3+
jaar

Kimi Krokodil is het kleine broertje van Kail. 
Deze rider is een aardige groene krokodil met 
een stevige handgreep op zijn kop. Handzaam, maar toch 
royaal van maat. Van 0,24 mm vinyl en met reparatie 
patch. Vanaf 3 jaar. Afmeting: 168x89 cm.
V  Mbh: 6

70.350.66.322   €   6,95

Rider Vance vliegtuig met waterpistool    3+
jaar

Rider, uitgevoerd als een vliegtuig en voorzien 
van een waterpistool voor nog meer pret. 3 
luchtkamers. Van 0,24 mm vinyl en met reparatie patch. 
Afmeting: 110x100 cm.

U  Mbh: 6

70.350.66.329   € 12,95

Rider Walda walvis                     3+
jaarWalda is een sterke, zwarte walvis rider met 2 

stevige handgrepen, een reparatie patch en van 
vinyl van maar liefst 0,27 mm dik. Vanaf 3 jaar. Afmeting: 
203x102 cm.
V  Mbh: 8

70.350.66.398   €  10,95

Rider Willy walvis small transparant     3+
jaarWilly Walvis is een leuke blauwe rider met 

stevige handgrepen en een handzaam 
formaat. Van 0,22 mm vinyl en met reparatie patch. Vanaf 
3 jaar. Afmeting: 117x71 cm.
V  Mbh: 6

70.350.66.011   €   5,95

Rider Sara submarine                     3+
jaarRider van getest vinyl 0,24 mm. 3 Luchtkmaers, 

stevige handgrepen en veiligheidsventiel. Ook 
met reparatie patch. Leeftijd: 3+. Afmeting: 165x86 cm.

V Mbh: 8

70.350.66.490   €  13,95

Rider Maata manta ray
Rider Maata Manta. Deze grappige rider met stevige handgrepen is verkrijgbaar in een 
assorti van 2 kleuren: groen en blauw. Van 0,22 mm vinyl en met reparatie patch. Lekker 
breed, dus geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Afmeting: 150x114 cm..

V  Mbh: 12

70.350.66.392   €   8,95

3+
jaar

Rider Caio clownfish ride-on
Caio de clownsvis maakt indruk door haar kleurig voorkomen. De 2 stevige handgrepen 
ontbreken natuurlijk niet en ook de reparatie patch is inbegrepen.Caio is van 0,2 mm vinyl 
en voor kinderen vanaf 3 jaar. Afmeting: 157x94 cm.

V  Mbh: 12

70.350.66.396   €   8,95 3+
jaar
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Waterspellen frisbee                                 3+
jaar

Frisbee spelen in het water. De set bestaat uit 
een opblaasbaar doel met net en 2 opblaasbare 
frisbees. Gemaakt van 0,20 mm vinyl en met reparatie 
patch. Leeftijd: 3+. Afmeting: 131 x 48 x 68 cm.
U  Mbh: 12

70.350.62.020   €   7,95

Waterspellen drijvende basketbalring       3+
jaar

Opblaasbare drijvende basket voor een spelletje 
basketbal op het water. Inclusief opblaasbare bal. 
Van 0,20 mm vinyl en met reparatiesetje. Leeftijd: 3+. 
Afmeting: 74 x 74 x 52,5 cm.
U  Mbh: 12

70.350.62.023   €   4,95

Waterspellen kinder waterrad                   5-10
jaar

Opblaasbare waterrad voor kinderen. Stevige 
constructie met regenboogstrepen in een 
transparante band. Gemakkelijk in gebruik. Van 0.25 mm 
vinyl en met reparatiesetje. Afmeting: 125 Ø x 84 cm.
U  Mbh: 4

70.350.66.093   €  22,95

Kindertent play house
Speelhuis van PVC. Eenvoudig en zonder gereedschap op te zetten. Oprolbare deur. 
Afbeelding: vrolijk geel huis met ramen, bomen en dieren. Leeftijd: 2-6 jaar. Afmeting: 
102x76x114 cm.
V  Mbh: 6

70.350.60.126   €  16,95

Kindertent ball pit
kinderspeeltentje met ballen voor indoor gebruik. In vrolijke, frisse kleuren en gemakkelijk 
op te zetten. Maar liefst 40 gekleurde ballen. Leeftijd: 2+. Afmeting: 112x112x90 cm.

V  Mbh: 4

70.350.60.133   €  22,95

5-14
jaar

2-6
jaar

2-6
jaar

Waterglijbaan H2OGO! double slider
Dubbele glijbaan met innovatief ontwerp. Het hoge kussen aan het begin geeft een hellend vlak voor een soepele, snelle rit. 
De natte opvang aan het eind garandeert een zachte landing. Alleen aansluiten op een tuinslang en glijden maar. Door de 
dubbelebreedte kan er een wedstrijdje van worden gemaakt. Incl. reparatie patch. Leeftijd 3+. Afmeting: 549 x 138 cm.
V  Mbh: 6

70.350.62.028   €  23,95

3+
jaar

Ball pit splash & play                                 1+
jaar

Tas met 100 gekleurde ballen. Lucht gevuld, 
van duurzaam materiaal, met gladde naden en in 
een mix van 4 verschillende kleuren: roze, blauw, geel 
en groen. De ballen kunnen in combinatie met heel veel 
andere inflatables worden gebruikt. Afmeting bal: Ø 6,5 
cm.
V  Mbh: 4

70.350.60.122   €  14,95

Waterglijbaan ice                                       5-14
jaar

Waterglijbaan van 0,18/0,15 mm vinyl. Kan 
worden aangesloten op een tuinslang, en sproeit 
dan vanuit de ijsberg met ijsberen op de baan. Incl. 
surfboard om onder de ijsberg en sproeier door te glijden. 
Van 0.18 / 0.15 mm vinyl en met reparatiesetje. Leeftijd 
5-14 jr. Afmeting: 500 x 95 cm.
U  Mbh: 6

70.350.62.013   €  17,95

Waterglijbaan single                                  5-14
jaar

Waterglijbaan van 0,18/0,15 mm vinyl. 
Aangesloten op een tuinslang sproeit het water 
van opzij op de baan. Geschikt voor 1 persoon. Met 
reparatiesetje. Leeftijd: 5-14 jr. Afmeting: 500 x 90 cm.

U  Mbh: 8

70.350.62.010   €  10,95
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Playcenter boog met glijbaan 2-6
jaarSpeelbad met sproeier en glijbaan. 

Met 3 bogen en opblaasbare glijbaan. 
Aangesloten op een tuinslang sproeit het 
water uit de rand. Incl. 5 kleine ballen. 
Watercapaciteit (75%): 96 liter. Van 0,23 
mm vinyl en met reparatiesetje. Leeftijd: 
2-6 jr. Afmeting: 132 x 147 x 84 cm, 
hoogte zwembad 12 cm.

U  Mbh: 6

70.350.62.011   €  24,95

Playcenter zeedieren             2-6
jaarGroot ovaal speelbad, met losse 

opblaasbare glijbaan, octopus, 
die aangesloten op een tuinslang kan 
sproeien, ringenwerpspel met 3 ringen, 
3 zeesterren en 8 balletjes. Spelplezier 
voor 5 - 6 kinderen. Van 0,30/0,25 mm 
vinyl en met reparatiesetje. Leeftijd 2-6 jr. 
Afmeting: 298 x 165 x 55 cm.

U  Mbh: 2

70.350.63.007   €  47,95

Playcenter trein                      2+
jaarSpoorweg speelbad. Met een 

opblaasbare locomotief, seinpaal 
en 10 gekleurde ballen. Van sterk, 
getest 0,27/0,22 mm vinyl. Sproeit, 
indien aangesloten op een tuinslang. 
Incl. reparatie patch, veiligheidsventie en 
aftapplug. Watercapaciteit: 367 ltr. Leeftijd: 
2+. Afmeting: 285x224x119 cm.

V  Mbh: 2

70.350.63.019   €  60,95

Playcenter piraat                    2+
jaarSpeelbad als piratenschip. 

Met alle spulletjes voor een heus 
piratenavontuur: piratenschip met stuurrad, 
2 zwaarden, natuurlijk een piratenvlag 
en (aangesloten op een tuinslang) een 
waterkanon. Incl. aftapplug en reparatie 
patch. Watercapaciteit: 212 ltr. Van 
0,24 mm vinyl. Leeftijd: 2+. Afmeting: 
190x140x96 cm.
V  Mbh: 4

70.350.63.030   €  28,95

Playcenter sleepboot
Speelbad in de vorm van een sleepboot. Kleurig, met apart stuurwiel en speelgoed. 
Watercapaciteit: 84 ltr. Incl. aftap plug, veiligheidsventiel en reparatie patch. Van stevig, 
getest vinyl 0,26/0,22 mm. Leeftijd: 2+. Afmeting: 140x130x104 cm.

V  Mbh: 6

70.350.63.012   €  29,95

Playcenter dierentuin
Speelbad Zoo. De afneembare glijbaan wordt gesteund door 2 giraffes, de 
sproeiende boog kan ook dienen als zonnescherm. Verder met een papagaai en 
3 grote bladeren op de rand. Incl. 4 werpringen, veiligheidsventiel, aftapplug en 
reparatie patch. Geplooide bodem voor extra veiligheid. Watercapaciteit: 201 ltr. Van 
stevig, getest vinyl 0,27/0,22 mm. Leeftijd: 2+. Ameting:  338x167x129 cm.
V  Mbh: 2

70.350.63.018   €  54,95

2+
jaar

2+
jaar

Playcenters

Waterkussen H2OGO! fun blobz
Stevig speel/springkleed. Gevuld met water biedt het verkoeling en aangesloten op een 
tuinslang sproeit het water over het kleed voor nog meer plezier. Ventiel aan de bovenkant 
en aftapplug aan de onderzijde. Watercapaciteit: 2688 ltr. Van sterk 0,40 mm dik vinyl. 
Leeftijd: 3+. Afmeting: 400x300 cm.
V  Mbh: 1 

70.350.62.035   €  69,95

3+
jaar
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Playcenter play & grow                 2+
jaar

Speelbad met vrolijke dierenfiguurtjes en een 
sproeiende bloem (mits aangesloten op een tuinslang). 
Incl. 2 opblaasbare ringen. Ook met aftapplug en reparatie 
patch. Watercapaciteit: 160 ltr. Van 0,24 mm vinyl. Leeftijd: 
2+. Afmeting: 193x150x89 cm.

V  Mbh: 4

70.350.63.031   €  25,95

Playcenter cannon ball                               2+
jaar

Van de glijbaan af en precies in de roos: dit 
speelbad heeft een afneembare glijbaan en wordt geleverd 
incl. een glijplank. De opblaasbare bodem zorgt voor extra 
comfprt en aangesloten op een tuinslang duik je door de 
sproeiers heen. Ook met reparatiepatch. Watercapaciteit: 
276 ltr. Max. gewicht: 45 kg. Van 0,27 mm vinyl. Leeftijd: 
2+. Afmeting: 381x175x69 cm.

V  Mbh: 2

70.350.63.039   €  54,95

Playcenter piraatschip                 
2-10
jaar

Speelcenter met vele mogelijkheden. 
Het piratenbad heeft 2 opblaasbare zwaarden, een 
beweegbaar waterkanon, een verrekijker en zelfs 
een papegaai. Urenlang plezier voor 2 - 5 kinderen. 
Watercapaciteit (75%): 150 liter. Van 0,25/0,18 mm vinyl 
en met reparatiesetje. Leeftijd 2-10 jr. Afmeting: 187 x 
136 x 114 cm.
U  Mbh: 4

70.350.64.065   €  25,95

Playcenter dinosaurus                     2-5
jaar

Kinderen wanen zich in het stenen tijdperk 
met dit Dinosaurus playcenter. Alle speeltje stellen 
prehistorische dieren voor: een stegosaurus als glijbaan, 
dino aangesloten op de tuinslang als sproeier enz. Ook 
met ringen en ballen. Geschikt voor 2-5 kinderen, leeftijd 
2-6 jaar. Van 0,18 mm vinyl en met reparatie patch. 
Watercapaciteit (75 %): 205 liter. Afmeting: 215 x 171 x 
16 cm.
U  Mbh: 4

70.350.64.095   €  32,95

Playcenter bouncer                                    3-6
jaar

Speelcenter als een boksring. Max. gewicht: 85 
kg. De zijkanten kunnen ook weggehaald worden. Incl. 
reparatie patch. Van 0,24 mm vinyl. Leeftijd: 3-6 jaar. 
Afmeting: 157x147x119 cm.

V  Mbh: 3

70.350.63.026   €  38,95

Springkussen Bloem                                  3-6
jaar

Opblaasbaar springkussen Bloem is geschikt 
voor 1 kind met een max. gewicht van 54 kg. De eveneens 
opblaasbare wand van 96 cm hoog voorkomt dat het kind 
eruit kan vallen. Van 0.30/0.28 mm vinyl. Leeftijd: 3-6 jaar. 
Afmeting: 150 x 96 cm.

U  Mbh: 3

70.350.63.017   € 38,95

Playcenter helicopter ball pit
Opblaasbare ballenbak in de vorm van een helicopter. Met 50 gekleurde speelballen. Incl. 
reparatie patch. Van 0,26/0,24 mm vinyl. Leeftijd: 2+. Afmeting: 140x127x89 cm.
V  Mbh: 2

70.350.65.103   €  37,95

Playcenter interactive
Speelbad met glijbaan en sproeiboog. De glijbaan wordt vastgezet op de ingebouwde 
pakkingen en de boog kan worden aangesloten op een tuinslang. Incl. 6 ballen voor op 
de rollerbaan aan de zijkant en 3 opblaasbare ringen voor het ringwerpspel. Ook met 
aftapplug en reparatie patch. Watercapaciteit: 250 ltr. Max. gewicht 45 kg. Van 0,24 m 
vinyl. Leeftijd: 2+. Afmeting: 279x173x102 cm.
V  Mbh: 3

70.350.63.036   €  45,95

2+
jaar 2+

jaar
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Familiebad rechthoek 201                6+
jaar

2 Rings rechthoekig opblaasbaar zwembad. 
Sterke I-beam constructie en extra brede wanden. Incl. 
aftapplug en reparatie patch. Watercapaciteit: 450 ltr. Van 
0,27 mm vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting: 201x150x51 cm.
V  Mbh: 3

70.350.64.006   €  17,95

Familiebad rechthoek 2 rings 200             6+
jaar

Royaal rechthoekig familiezwembad van 
0,25/0,27 mm vinyl in blauw. Stevige 2 rings constructie. 
Incl. gemakkelijke leegloopplug en reparatieset. 
Watercapaciteit (75%): 459 liter. Leeftijd: 6+ jr. Afmeting: 
200 x 150 x 50 cm.
U  Mbh: 3

70.350.64.034   €  17,95

Familiebad rechthoek 2 rings 305             6+
jaar

Royaal rechthoekig familiezwembad van 0,32 
mm vinyl in blauw. Stevige 2 rings constructie. Incl. 
gemakkelijke leegloopplug en reparatieset. Watercapaciteit 
(75%): 1240 liter. Leeftijd: 6+ jr. Afmeting: 305 x 183 x 
50 cm.
U  Mbh: 2

70.350.64.036   €  27,95

Familiebad rechthoek 262                         6+
jaar

2 Rings rechthoekig opblaasbaar zwembad. 
Sterke I-beam constructie en extra brede wanden. Incl. 
aftapplug en reparatie patch. Watercapaciteit: 778 ltr. Van 
0,27 mm vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting: 262x175x51 cm.
V  Mbh: 3

70.350.64.007   €  22,95

Cover familiezwembad rechthoek 262
Cover (afdekkleed) voor rechthoekig familie zwembad van 
262x175x51 cm. Incl. rubberbandjes ter bevestiging en 
afvoergaten om overtollig water te lozen. Van blauw PE. 
Afmeting: 295x220 cm.
V  Mbh: 8

70.350.64.153   €   7,95

Cover familiezwembad rechthoek 305
Cover (afdekkleed) voor rechthoekig familie zwembad van 
305x183x56 cm. Incl. rubberbandjes ter bevestiging en 
afvoergaten om overtollig water te lozen. Van blauw PE. 
Afmeting: 340x230 cm.
V  Mbh: 8

70.250.36.012   €   7,95

Familiebad achtvorm color wave 280       3+
jaar

2 Rings 8-vormig zwembad met ingebouwde 
led verlichting met verschillende kleuren. Werkt op 4 1.5 
V. batterijen (niet meegeleverd). Sterke I-beam constructie 
en extra brede wanden. Incl. aftapplug en reparatie patch. 
Watercapaciteit: 556 ltr. Van 0,32mm vinyl. Leeftijd: 3+. 
Afmeting: 280x157x46 cm.
V  Mbh: 3

70.350.64.145   €  65,95

Familiebad 8 vorm mega 240                    6+
jaar

Groot familiezwembad in 8-vorm. 2 rings 
stevige constructie van 0,30 mm vinyl. Met gemakkelijke 
uitloopplug en reparatieset. Watercapaciteit (75%): 
550liter. Leeftijd 6+ jr. Afmeting: 240 x 140 x 47 cm.

U  Mbh: 2

70.350.64.076   €  29,95

Familiebad pentagon blauw 201                6+
jaar

Royaal familiezwembad van 0.28 mm vinyl in 
blauw. Vijfhoekige vorm en stevige 2 rings constructie. Incl. 
reparatieset. Watercapaciteit (75%): 445 liter. Leeftijd: 6+ 
jr. Afmeting: 201 x 197 x 47 cm.
U  Mbh: 3

70.350.64.059   €  26,95

Familiebad octogon deluxe 251                6+
jaar

Vierkant opblaasbaar zwembad met zijvensters. 
Extra brede wanden, van getest vinyl 0,29 mm. Incl. 
afvoerplug en reparatie patch. Watercapaciteit: 565 ltr. 
Leeftijd: 6+. Afmeting: 168x168 cmx56 cm.
V  Mbh: 3

70.350.64.152   €  33,95

Familiebad vierkant window 168
Vierkant opblaasbaar zwembad met zijvensters. Extra brede wanden, van getest vinyl 0,29 
mm. Incl. afvoerplug en reparatie patch. Watercapaciteit: 565 ltr. Leeftijd: 6+. Afmeting: 
168x168 cmx56 cm.
V  Mbh: 3

70.350.64.163   €  33,95 6+
jaar

Familie/kinder/babybaden
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Familiebad rond ocean fun 6+
jaar3 rings 170

Rond familiezwembad met 3 
gelijke ringen. De transparante ringen 
hebben een print van het leven in de 
oceaan. Gemaakt van 0.24 mm vinyl en 
incl. reparatiesetje. Watercapaciteit (75%): 
736 liter. Leeftijd 6+ jr. Afmeting: 170 x 
53 cm.

U  Mbh: 3

70.350.64.075   €  22,95

Familiebad rond gekleurde 6+
jaarringen 187

Opblaasbaar zwembad met 3 
gelijke ringen. De transparante wand 
heeft een aantal horizontale gekleurde 
‘linten’ voor een speciaal effect. Handige 
plug in de bodem voor het eenvoudig 
laten leeglopen. Met reparatie patch. 
Watercapaciteit (75 %): 619 liter. Leeftijd 
6+. Afmeting: Ø 187 x 50 cm.
U  Mbh: 3

70.350.64.089   €  34,95

Familiezwembad Regenboog 14+
jaargroot 190

Rond familiezwembad van 0,30 
mm vinyl. Heldere transparante wand 
met stroken in regenboogkleuren. Met 
gemakkelijke uitloopplug en reparatieset. 
Watercapaciteit (75%): 577 liter. Leeftijd 
14+ jr. Afmeting: 190 x 50 cm.

U  Mbh: 3

70.350.64.041   € 30,95

Familiezwembad ovaal 6+
jaarregenboog 250

Ovaal en royaal opblaasbaar 
zwembad met een transparante wand 
met daarin verwerkt gekleurde vlakken. 
Handige plug in de bodem maakt het laten 
leeglopen eenvoudig. Van 0,30 mm vinyl 
en met reparatie patch. Watercapaciteit 
(75 %): 988 liter. Leeftijd: 6+. Afmeting: 
250 x 208 x 50 cm.
U  Mbh: 3

70.350.64.085   € 37,95

Familiebad rond lounge 232
Lekker relaxen op de loungebank, terwijl de kinderen heerlijk spelen: dit 
familie lounge bad biedt alle comfort. Veiligheidsventiel, gemakkelijke zit met 
rugleuning, die ook verwijderd kan worden, aftapplug en reparatie patch. Van 
sterk, getest vinyl 0,27 mm. Watercapaciteit: 299 ltr. Leeftijd: 3+.Afmeting: 
232x229x63 cm.
V  Mbh: 2

70.350.64.165   €  48,95

Familiebad ovaal elliptic 229
Ovaal familiebad, tranpsarant met blauwe vlakken. Extra brede wanden. Incl. aftapplug 
en reparatie patch. Watercapaciteit: 542 ltr. Van 0,29 mm vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting: 
229x152x51 cm.
V  Mbh: 2

70.350.64.009   €  34,95

 

Familiebad rond aquarium 152
Rond familiezwembad. De 3 ringen hebben een print van dierenleven onder water. 
Gemaakt van 0.25 mm vinyl en incl. reparatiesetje. Watercapaciteit (75%): 343 liter. 
Leeftijd 6+. Jr. Afmeting: 152 x 50 cm.
U  Mbh: 3

70.350.64.031   €  20,95
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Kinderbadrechthoek 163      2-6
jaar

Rechthoekig kinderzwembad 
met opblaasbare bodem voor 
extra comfort. van 0,24 mm vinyl en met 
reparatiesetje. Watercapaciteit (75%): 155 
liter. Leeftijd: 2-6 jr. Door de extra zachte 
bodem ook geschikt als kinderbedje. 
Afmeting: 163 x 103,5 x 25 cm.

U  Mbh: 6

70.350.64.056   € 10,95

Kinderbad rond sea world   2-6
jaar

Kinderzwembad met 3 ringen 
van gelijke grootte. Met een 
vrolijke print van de onderwaterwereld en 
een reparatiesetje. 0,15/0,18 mm vinyl. 
Watercapaciteit (75% gevuld): 75 liter. 
Leeftijd: 2-6 jr. Afmeting: Ø 91 x 25 cm.

U  Mbh: 12

70.350.64.053   €   4,95

Kinderbad rond deep dive 2+
jaar3 ring 183 

Kinderzwembad met een print 
van diepzeeleven op de 3 gelijke ringen. 
Incl. reparatie patch. Watercapaciteit: 
480 ltr. Van 0,19 mm vinyl. Leeftijd: 2+. 
Afmeting: 183x33 cm.

V  Mbh: 6

70.350.64.125   €  15,95

Kinderbad rond play 196 6+
jaar

Kinderzwembad 3-rings, met 
speelse, veelkleurige print op de 
extra brede ringen en een witte bovenzijde. 
Binnenkant bad uni blauw. Stevige I-beam 
constructie. Met aftapplug en reparatie 
patch. Watercapaciteit: 700 ltr. Van 0,27 
mm vinyl. Leeftijd: 6+.Afmeting: 196x53 
cm.
V  Mbh: 3

70.350.64.130   €  36,95

Kinderbad rond soft side 2-6
jaar175 

Aangenaam zacht, rond 
kinderzwembad met een bijzondere 
constructie. Van 0,25 mm vinyl en met 
reparatiesetje. Watercapaciteit (75%): 450 
liter. Leeftijd 2-6 jr. Afmeting: 175 x 35 cm.

U  Mbh: 6

70.350.64.037   €  14,95

Kinderbad Marin 122            3
jaar

Zwembad van Jilong met een 
gelamineerde PVC buitenkant en 
een opblaasbare rand in de kleur groen. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Supersnel op 
te zetten in 15-20 minuten.  Eenvoudig te 
demonteren en in een handzaam formaat 
te bewaren in de winter. Zonder filterpomp. 
Inhoud 230 liter. Afmeting: 122 x 35 cm.

U  Mbh: 6

70.350.64.049   € 17,95

Kinderbad rond Marin          3+
jaarvissen 150             

Zwembad van Jilong met een 
gelamineerde PVC buitenkant en een 
opblaasbare rand. Voor kinderen vanaf 
3 jaar. Supersnel op te zetten in 15-20 
minuten. Met een print van zeedieren. 
Eenvoudig te demonteren en in een 
handzaam formaat te bewaren in de 
winter. Zonder filterpomp. Inhoud 430 liter. 
Afmeting: 150 x 38 cm.
U  Mbh: 6

70.350.64.050   €  18,95

Kinderbad 8 vorm 175         6+
jaar

8 vormig familiezwembad 
met print van zeedieren. 
Met gemakkelijke leegloopplug en 
reparatiesetje. Van 0,28 mm vinyl.  
Watercapaciteit (75%): 312 liter. Leeftijd: 
6+ jr. Afmeting: 175 x 109 x 46 cm.

U  Mbh: 4

70.350.64.047   € 19,95

Kinderbad rond play pool set 138              
Speelzwembad groot. Complete speelset met mooie prints van de 
onderwaterwereld. De set bestaat uit: 2 rings zwembad, een zwemring en 
een strandbal. Incl. reparatie patch. Watercapaciteit bad: 251 ltr. Het bad 
en de bal zijn bedoeld voor kinderen vanaf2 jaar, de ring is geschikt 
voor 3-6 jaar. Afmeting bad: Ø 147x25 cm, ring: Ø 46x11 cm en de 
bal: Ø 27 cm.
U  Mbh: 6

70.350.64.116   €  11,95

3-6
jaar

NIEuw

2017!

NIEuw

2017!

NIEuw

2017!

848484



Voor meer info: www.alpc.nl

Cover 210 voor rond bad
Cover (afdekkleed) voor een rond 
opblaasbaar zwembad met een Ø van 150 
tot 170 cm. Incl. een elastisch koord ter 
bevestiging en afvoergaten om overtollig 
water te lozen. Van blauw PE. Afmeting: Ø 
210 cm.
V  Mbh: 8

70.350.64.140   €  8,95

Kinderbad rond transparent 6+
jaarsea life 170

Rond kinderzwembad met 
3 transparante ringen en een print 
met dolfijnen. Incl. reparatie patch. 
Watercapaciteit: 697 ltr. Van 0,24 mm 
vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting: 170x53 cm.
V  Mbh: 6

70.350.64.133   €  23,95

Kinderbad rond neon 150 2-6
jaar

Rond kinderzwembad met 4 
dezelfde ringen in neon kleuren 
(blauw, groen, geel en rood). Van 0,20 mm 
vinyl en met reparatiesetje. Watercapaciteit 
(75%): 386 liter. Leeftijd 2-6 jr. Afmeting: 
150 x 40 cm.
U  Mbh: 6

70.350.64.040   €  12,95

Kinderbad rond basic 157 2-6
jaar

Basic rond 3 rings kinderbadje 
rood of geel. Gemaakt van 
0,20/0,18 mm vinyl, met reparatie patch. 
Watercapaciteit (75 %): 300 liter. Leeftijd: 
2-6 jaar. Afmeting: 157 x 25 cm.

U  Mbh: 6

70.350.64.068   €  7,95

Kinderbad rond deep dive  2+
jaar3 ring 152

Kinderzwembad met een print van 
diepzeeleven op de 3 gelijke ringen. Incl. 
reparatie patch. Watercapaciteit: 282 ltr. 
Van 0,19 mm vinyl. Leeftijd: 2+. Afmeting: 
152x30 cm.

V  Mbh: 6

70.350.64.100   €  10,95

Kinderbad rond play pool 2+
jaar

Rond opblaasbaar 3-rings 
kinderbad in uni kleur 
en reliëfdruk. In assorti van groen, 
rood en blauw, met reparatie patch. 
Watercapaciteit: 140 ltr. Van 0,19 mm 
vinyl. Leeftijd: 2+. Afmeting: 122x25 cm.

V  Mbh: 6

70.350.65.101   €  4,95

Kinderbad rond summer 102 2+
jaar

Kinder zwembad medium met 
3 ringen in verschillende kleuren. 
Met opblaasbare bodem en incl. reparatie 
patch. Watercapaciteit:  62 ltr. Van 0,19 
mm vinyl. Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 
102x25 cm.

V  Mbh: 8

70.350.64.118   €   7,95

Ball pit zwembad                  2+
jaar

Kinder/ballenbad met 50 ballen, 
capaciteit 73 ltr.  De wanden 
worden gevormd door 2 ringen van gelijke 
grootte in een assorti van 2 kleuren: roze 
en blauw. De 50 ballen zijn een mix van 
blauw,geel, rood en groen. Incl. reparatie 
patch. Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 91x20 cm.
V  Mbh: 4

70.350.60.051   €  14,95

Kinderbad rond big metallic 249
Rond kinderzwembad met 3 gelijke ringen. Transparante blauwe buitenzijde en metallic 
zilver aan de binnenzijde. Incl. reparatie patch. Watercapaciteit: 1352 ltr. Van 0,27 mm 
vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting: 249x53 cm.
V  Mbh: 2

70.350.64.137   €  41,95 6+
jaar

Kinderbad rond multi-colored 183 
Kinderbad met transparante wanden en vertikale kleurvlakken in regenboogkleuren. Stevige 
I-beam constructie en extra brede wanden. Incl. aftapplug en reparatie patch. Watercapaciteit: 
775 ltr. Van 0,32 mm vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting: 183x61 cm.
V  Mbh: 2

70.350.64.139   €  38,95

6+
jaar
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Babybad zonnebloem 100                        1-3
jaar

Heerlijk peuterbadje met zonnescherm in 
de vorm van een zonnebloem. Dit scherm is te 
verwijderen, maar kan ook langs de boog verschoven 
worden om steeds schaduw te behouden. De opblaasbare 
bodem zorgt voor extra comfort. Van 0,22 mm vinyl en met 
reparatie patch. 
Afmeting: Ø 100x97 cm.
U  Mbh: 6 

70.350.65.047   € 11,95

Baby zwembad rond 76                            1-3
jaar

Baby zwembad met 2 gelijke ringen. Kleurige 
dierenprint op de bodem. 0,15/0.18 mm vinyl, met 
reparatiesetje. Watercapaciteit (75%): 46 liter. Leeftijd 1-3 
jaar. Afmeting: Ø 76 x 20 cm.

U  Mbh: 12 

70.350.65.034   € 3,49

Baby zwembad rond 77                              1-3
jaar

Rond baby zwembad met 3 gelijke ringen. 
Opblaasbare bodem voor extra comfort. 
Watercapaciteit (75%): 50 liter. In een mix van 3 kleuren: 
blauw, groen, oranje. Met reparatiesetje. Leeftijd: 1-3 jr. 
Afmeting: Ø 77 x 23 cm

U  Mbh: 6

70.350.64.063   € 4,95

Babybad rond kiddie tekening  61            2+
jaar

2 Rings kinderbadje in assorti van 2 kleuren: 
blauw en roze. Het bad bestaat uit 2 ringen van 
gelijke grootte en een bodem met kleurige tekening. 
Watercapaciteit: 21 ltr. Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 61x15 
cm.
V  Mbh: 12

70.350.64.002   €   2,95

Babybad vierkant 83                                  1-3
jaar

Basic baby zwembadje, vierkant met 2 gelijke 
ringen. Met opblaasbare bodem voor extra comfort. 
Van 0,23 mm vinyl en in blauw en lime groen, met 
reparatie patch. Watercapaciteit (75 %): 61 liter. Leeftijd: 
1-3 jr. Afmeting: 83 x 83 x 27 cm.
U  Mbh: 6

70.350.65.053   €   8,95

Babybad rechthoek Kermit de kikker 128 1-3
jaar

Rechthoekig baby zwembad als een groene 
kikker met opblaasbare bodem voor meer comfort. 
In de levendige ronde kikkerogen zitten plastic belletjes. 
0.22 mm vinyl, met reparatiesetje. Leeftijd 1-3 jr. 
Afmeting: ca. 128x110 cm.
U  Mbh: 8

70.350.65.035   €  8,95

Babybad rond schaduw froggy 
109 
Kinder zwembad met kleurig zonnescherm en 
opstaande kikkerogen. Het opblaasbare scherm in 
regenboogkleuren en met gemakkelijke bevestigingen 
is afneembaar. De zachte opblaasbare vloer biedt 
alle comfort. Watercapaciteit: 30 ltr. Van 0,22 mm 
vinyl en met reparatie patch. Leeftijd: 2+. Afmeting: 
109x104x76 cm.
V  Mbh: 6

70.350.64.104   €  17,95

Babybad rond schaduw jungle 
play 99 UV careful
Kinder zwembad met wilde dieren print en aangehecht 
toekan. De opblaasbare palmbomen zorgen voor de 
nodige schaduw en de eveneens opblaasbare, zachte 
bodem biedt extra comfort. Watercapaciteit: 26 ltr. Van 
0,24 mm vinyl en met reparatie patch. Leeftijd: 2+. 
Afmeting: 99x91x71 cm.

V  Mbh: 8

70.350.64.107   €  14,95

Babybad rond schildpad 109
kinderbadje met een opblaasbare bodem voor extra comfort en een vrolijke schildpad als zonnescherm. De schildpad 
rust op 2 kwartronde wanden, die ook bescherming bieden tegen een fris windje. Van getest vinyl 0,26/0,22 mm en incl. 
reparatie patch en veiligheidsventiel. Watercapaciteit: 40 ltr. Leeftijd 2+. Afmeting: 112x99x97 cm.

V  Mbh: 6

70.350.65.102   €  21,95 2+
jaar
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Spraypool Haaien                                      2-6
jaar

Dit spraypool kinderspeelbad kan aangesloten 
worden op een tuinslang om vanaf de rand te 
sproeien. Incl. 2 riders: haai en stoomboot. Ook met 
reparatiesetje. Van 0.24/0.18 mm vinyl. Watercapaciteit 
(75%): 157 liter. 
Afmeting: 184,5 x163x11 cm 

U  Mbh: 6

70.350.63.022   € 17,95

Spraypool kinderzwembad Marin walvis   6+
jaar

Vrolijk kinderzwembad in de vorm van walvis, 
waarbij de staart als sproeier dient. Bad heeft een 
opblaasrand en is gemakkelijk op te zetten en te bewaren. 
Van 3 laags gelamineerd PVC. Watercapaciteit (80%): 
1143 ltr. Incl. reparatie patch. Afmeting: 175x62 cm.

U  Mbh: 1

70.350.64.097   €  26,95

Spraypool kinderzwembad Marin     6+
jaarschildpad 175

Vrolijk kinderzwembad in de vorm van een 
schildpad, waarbij de kop als sproeier dient. Bad heeft een 
opblaasrand en is gemakkelijk op te zetten en te bewaren. 
Van 3 laags gelamineerd PVC. Watercapaciteit (80%): 
1270 ltr. Incl. reparatie patch. Afmeting: 175x70 cm.
U  Mbh: 1

70.350.64.098   €  26,95

Spraypool 
Reuzenschildpad
Spraypool kinderspeelbad in de vorm van een reuzenschildpad. 
Bad kan aangesloten worden op een tuinslang om vanaf 
de rand te sproeien. Van 0,25 mm vinyl. Met reparatiesetje. 
Watercapaciteit (75%): 200 liter. Leeftijd: 3-6 jr. Afmeting: 214 
x 189 x 61 cm.
U  Mbh: 6

70.350.64.080   € 19,95

Spraypool elephant
3 rings opblaasbaar zwembad met een blauwe olifant die, aangesloten op een tuinslang, uit zijn slurf water spuit. Met aftapplug en 
reparatie patch. Watercapaciteit: 324 ltr. Van 0,20 mm vinyl. Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 152x74 cm.

V  Mbh: 6

70.350.63.033   €  19,95

2+
jaar

3-6
jaar

Spraypool pinguïn   
Spraypool kinderspeelbad met als extra een zonnescherm de vorm van een pinguïn. Kan 
worden aangesloten op een tuinslang om vanaf de rand te sproeien. Van 0,19 mm vinyl en 
met reparatiesetje. Watercapaciteit (75%): 60 liter. Leeftijd: 2-6 jr. Hoogte vanhet bad: 16 
cm. Afmeting (incl. zonnescherm): 145 x 106 x 91 cm.

U  Mbh: 6

70.350.64.058   € 12,95

2-6
jaar

Spellen en praypools
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Lounge aqua                  14+
jaar

Relax lounge-bed voor op het water. Heerlijk 
verfrissend door de netbodem. Met 2 luchtkamers 
en comfortabele hoofdsteun. Voor 1 volwassene met een 
max. gewicht van 90 kg. In assorti van 2 kleuren, rood 
en blauw en met reparatie patch. Van 0,22 mm vinyl. 
Afmeting: 160x84 cm.

V  Mbh: 6

70.350.66.418   €   8,95

Lounge stoel Watersofa                             14+
jaar

Lounge Watersofa, conform EN15649. Kleurige 
watersofa met stevige rugsteun en bekerhouder. 
De netbodem is verfrissend en comfortabel. Van 0.24 mm 
vinyl. met een max. gewicht van 80 kg. Afmeting: 122x122 
cm.

U  Mbh: 6

70.350.60.032   € 8,95

Lounge stoel duo-zit water  lounge   14+
jaar

Opblaasbare duo water lounge conform 
EN 15649. Met 3 luchtkamers voor extra 
veiligheid en 2 opblaasbare rugsteunen voor meer 
comfort. Max. gewicht: 160 kg. Van 0,25 mm vinyl en met 
reparatiesetje.
Afmeting: 188x117 cm.

U Mbh: 6

70.350.60.090   €  11,95

Lounge high fashion folding chair
Opblaasbaar lounge bed. Door het handige vouwsysteem eenvoudig om te vormen tot een 
gemakkelijke stoel. Met 3 luchtkamers en zeer comfortabele rug-, arm- en hoofdsteunen. 
Ook met reparatie patch. De top is transparant, met een zichtbare I beam constructie in 
vrolijke kleuren. Incl. reparatie patch. Voor 1 volwassene met een max. gewicht van 90 kg. 
Van 0,24 mm vinyl. Afmeting: 201x89 cm.

V  Mbh: 6

70.350.66.421   €  14,95

Lounges

Leren zwemmen

Baby zwemseat swim          0-1
jaarsafe 2 premium 

Zwemzitje voor de allerkleinsten. 
Sterk, gelamineerd materiaal van 0,25 mm 
dik. Om veilig en vertrouwd aan het water 
te wennen. 3 Luchtkamers, GS en TÜV 
gecertificeerd. Afmeting: Ø 69 cm.
V Mbh: 6

70.350.65.062   €   7,95

Zwemarmbandjes Standaard 3-6
jaar

   
Zwemarmbandjes conform 
EN13138. Elk bandje heeft 2 
luchtkamers en is gemaakt van 0,18 mm 
vinyl. Leeftijd 3-6 jr. Afmeting: 23 x 15 cm.

U  Mbh: 12

70.350.66.203   € 1,49

Zwemarmbandjes dolfijn    3-6+
jaar

Zwemarmbandjes in een assorti 
van 2 kleuren: groen of oranje met 
print van dolfijn. 2 Luchtkamers. Voor 3-6 
jaar. Afmeting: 23x15 cm.

V Mbh: 6

70.350.65.099   €   1,29

Kickboard swim safe step C 3-6
jaar

Kickboard step C. Foam board 
voor de al gewende kleintjes. 
Gemakkelijke grip. Kleur: geel. Voor 3-6 
jaar. Afmeting: 43x30 cm.

V Mbh: 6

70.350.65.056   €   5,95

Lounge double beach
Dubbel strandbed met 2 luchtkamers. Bed is in coil beam constructie met pockets en het 
aparte hoofdkussen heeft een i beam constructie. Door de witte pockets en I beam in een 
transparante top en op een blauwe ondergrond een leuke, frisse uitstraling. Met stevige 
handgrepen en reparatie patch. Voor 2 volwassenen met een max. gewicht van 180 kg. 
Van 0,29 mm vinyl. Afmetingen: 193x142 cm.

V  Mbh: 4

70.350.60.041   €  20,95
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Zwemband autoband 90                           9+
jaar

Zwemband met stoer autobandmotief. 0.18 mm 
vinyl, incl. reparatiesetje. Leeftijd 9+. Afmeting: 
90 cm.

U  Mbh: 12

70.350.66.089   € 2,49

Zwemring Dino en Kikker Split 60            3-5
jaar

Handige zwemring in assorti Dino (blauw) en 
Kikker (groen). Door de split eenvoudig om te doen. 
0,19 mm vinyl. Leeftijd 3-5 jr. Afmeting: ca. 61 x 53 cm

U Mbh: 12

70.350.66.111   € 1,95

Zwemband mozaiëk 120                          12+
jaar

Supergrote mozaïek zwemband in een mix van 
2 kleuren: groen en geel. Met 2 duurzame 
handgrepen en reparatiesetje. 0.22 mm vinyl. Leeftijd 
12+. Afmeting: 120 cm!!
U  Mbh: 12

70.350.66.113   € 5,95

Zwemring design 56                                  3-6
jaar

Zwemring in assorti 3 verschillende 
fantasietekeningen in lichte, frisse kleuren. Voor 3-6 
jaar. Afmeting: Ø 56 cm.

V  Mbh: 6

70.350.65.079   €   1,29

Zwemring transparant/ gekleurd 60         5-10
jaar

   
Deze gekleurde transparante zwemband wordt 
geleverd in assortiment van 3 verschillende prints: 
bloemen, sterren en cirkels. Gemaakt van 0.18 mm vinyl. 
Afmeting: Ø 60 cm.
U  Mbh: 12

70.350.66.207  € 1,49

Zwemring oceaan 50                               5-10
jaar

Zwemring met een transparante bovenlaag 
voorzien van een print met leven uit de oceaan 
en een uni onderkant. Assorti van 2 kleuren. Gemaakt van 
0.18 mm vinyl. Afmeting: Ø 50 cm.
U  Mbh: 12

70.350.66.209  € 1,49

Zwemring frosted neon 91                        10+
jaar

Supergrote zwemring in metallic neon kleuren 
assorti: groen, blauw en roze. Vanaf 10 jaar. 
Afmeting: Ø 91 cm.
V  Mbh:  6

70.350.66.382   €   2,49

Zwemring mud master 91                          10+
jaar

Supergrote zwemring in de vorm van een 
autoband. Vanaf 10 jaar. Afmeting: Ø 91 cm.

V  Mbh: 6

70.350.66.385   €   2,49

Zwemring vliegtuig & boot 76               9+
jaar

Leuke zwemring met prints van boot of 
vliegtuig. Van 0,18 mm vinyl met reparatie patch. 
Afmeting: Ø 76 cm.
U  Mbh: 6

70.350.66.301  € 1,49

Zwemring split olifant 69
Zwemring met olifantje wat d.m.v. een ingebouwd blaaspompje kan sproeien uit zijn slurf. 
Van getest vinyl. In 2 kleuren assorti. Leeftijd 3-6 jr. Afmeting: 69x61 cm.
V  Mbh: 12

70.350.66.487   €   6,95

Zwemring river gator 119
Super sterke giga zwemring “alligator”. Met 2 luchtkamers, rondom een koord en 
reparatie patch. Van 0,40/0,35 mm vinyl. Vanaf 12 jaar. Afmeting: Ø 119 cm.
V  Mbh: 6

70.350.66.390   €  10,95

12+
jaar

3-6
jaar

Zwemringen
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Snorkelset geel/groen          14+
jaar

Snorkelset bestaande uit: 
lens van gehard glas, zacht en 
lekbestendig masker met verstelbare 
hoofdband, snorkel en mondstuk van PVC 
en verstelbaar masker. Kleur: geel/groen. 

U  Mbh: 6

70.350.66.279   €  11,95

Snorkel set Queste                7-14
jaar

Masker met lenzen in pilotenstijl 
van polycarbonaat, zachte, 
lekbestendige randen en verstelbare, 
dubbele hoofdband,‘comfort-fit’ mondstuk. 
Speciale droge top snorkel. Blauw en grijs. 
Per set in hersluitbare verpakking. 
V  Mbh: 6

70.350.66.452   €   7,95

Snorkel set Fundive            3-6
jaar

Snorkel set. Masker met 
lenzen van polycarbonaat, zachte, 
lekbestendige randen en verstelbare, 
dubbele hoofdband. Snorkel met ‘comfort-
fit’ mondstuk. In 2 kleuren assorti: blauw 
en groen. Per set in verpakking. 
V  Mbh: 6

70.350.66.448   €   4,49

Googgles met neusklem en  7+
jaaroordopjes

Zwemset met zachte ‘comfort-
fit’ zwembril, neusklem en oordopjes 
in opbergdoosje en een koker voor de 
waardevolle spullen. In 2 kleuren assorti: 
groen en blauw. Per set op blister. 
V  Mbh: 6

70.350.66.484   €   2,95

Googglles High style             3-6
jaar

Zwembril met zacht ‘comfort-fit’ 
montuur. Verstelbare neusbrug en 
gekleurde lenzen. In 3 kleuren assorti: 
paars, groen en blauw. Per stuk op blister. 
Leeftijd 3-6 jr.

V  Mbh: 6

70.350.66.001   €   0,95

Googgles Sunrays                7-14
jaar

Zwembril met heldere lenzen, 
verstelbare neusbrug en siliconen 
hoofdband. Zacht ‘comfort-fit’ montuur in 
3 kleuren assorti: geel, blauw en oranje. 
Per stuk op blister. 

V  Mbh: 6

70.350.66.427   €   1,29

Googgles Inspira race         14+
jaar

Race’ zwembril met zacht 
‘comfort-fit’ montuur. Gekleurde 
lenzen van polycarbonaat met 100% 
UV beschermende coating. Verstelbare 
siliconen hoofdband. In 3 kleuren assorti. 
Per stuk in plastic doos.
V  Mbh: 6

70.350.66.434   €   3,49

Zwembril zwart                14+
jaar

Zwembril met UV bestendige 
lens, die niet snel beslaat, PVC 
bril en silicone, gemakkelijk verstelbare 
hoofdband. Kleur zwart. Leeftijd: 14+ jr.

U  Mbh: 12

70.350.66.253   €   3,95

Duikbril Seascape                7-14
jaar

Duikmasker in pilotenstijl met 
smal gekleurd randje. Lenzen van 
polycarbonaat. Zachte, flexibele rand 
om lekkages te voorkomen. Verstelbare, 
dubbele hoofdband. In 3 kleuren assorti. 
Per stuk in hersluitbare verpakking. 
V  Mbh: 6

70.350.66.179   €   3,95

Duikbril Neuwave                 3-6
jaar

Duikmasker met lenzen 
van polycarbonaat. Het masker 
heeft een dubbele, flexibele rand voor 
een lekvrije pasvorm. Met verstelbare 
hoofdband, in 3 kleuren assorti: rood, lime 
en blauw. Per stuk in verpakking. 
V  Mbh: 6

70.350.66.437   €   2,49

Duikbril Splash tech           14+
jaar

Duikmasker met open lenzen 
van polycarbonaat voor extra zicht.  
Zacht, flexibel en lekvrij masker. Met 
verstelbare, dubbele hoofdband. In 3 
kleuren assorti. Per stuk in hersluitbare 
verpakking. 
V  Mbh: 6

70.350.66.445   €   5,95

Duikset blauw                       7-14
jaar

Duikset, bestaande uit: 
duikmasker met PC veiligheidslens 
en verstelbare hoofdband, set flippers en 
snorkel met vormvast en transparant PVC 
mondstuk. Kleur blauw.

U  Mbh: 12

70.350.66.282   €  12,95

Dive fish
Vissen om op te duiken. Staat rechtop in het water en ideaal om de duikvaardigheden te 
verbeteren. Set met 4 vissen in verschillende kleuren. Per set verpakt. Leeftijd: 3+.

V  Mbh: 6

70.350.66.482   €   3,95

Flipper set aviator style
4 delige snorkelset. Masker met lenzen in pilotenstijl. Zachte, lekvrije randen, verstelbare, 
dubbele hoofdband en vormvast snorkel mondstuk. Zachte, comfortabele flippers met 
afneembare hielband. In 2 kleuren assorti: blauw en groen. per set verpakt in draagtas. 
Geschikt voor de maten 38-41. leeftijd: 7-14 jr.
V  Mbh: 6

70.350.66.182   €  12,95

3+
jaar

7-14
jaar

Duikbrillen/duiksets
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Luchtbed economy                                     14+
jaar

Luchtbed economy, conform EN15649. Voordelig 
luchtbed voor op het water en verkrijgbaar in 3 
kleuren assorti. Van 0,18 mm vinyl en met 3 luchtkamers 
Ingebouwd kussen. Ook met reparatiesetje. Max. gewicht 
van 80 kg. Afmeting: 183 x 75 cm.
U  Mbh: 12

70.350.60.029   €   3,49

Luchtbed deluxe comfort flowered          14+
jaar

De luxe luchtbed met een overall print van 
bloemen, in assorti van 2 verschillende dessins. 
Met 2 luchtkamers en een hoofdkussen met bijzondere 
contouren. Voor 1 volwassene met een max. gewicht van 
90 kg. Van 0,20 mm vinyl. Afmeting: 183x76 cm.
V  Mbh: 12

70.350.60.048   €   5,95

Luchtbed zon                                              14+
jaar

Luchtbed conform EN15649  met 3 luchtkamers 
inclusief hoofdkussen voor extra veiligheid. 
Transparante kleuren (groen, geel, rood) in de mix met de 
zon op het hoofdkussen. Max. 80 kg. Van 0,20 mm vinyl 
en met reparatiesetje. Afmeting: 190 x 84 cm.
U  Mbh: 12

70.350.60.066   €   5,95

Lounge fashion window                            14+
jaar

2 luchtkamers. Coil beam constructie met 
hoofdkussen met kijkvenster. Multi gekleurde 
pockets. In 2 kleuren assorti: Incl. reparatie patch. Max. 
gewicht van 90 kg. Van 0,24 mm vinyl. Afm.: 188x71 cm.
V  Mbh: 6

70.350.60.109   €   7,95

Strandbal beach 51                                 2+
jaar

Klassieke strandbal, in rood, wit, blauw en 
geel. Voor 2+ jaar. Afmeting: 51 cm.

V  Mbh: 12

70.350.66.003   €   0,95

Strandbal sport 40                2+
jaar

Opblaasbare strandbal in een sportieve mix: 
voetbal, basketbal en volleybal, 0,18 mm vinyl. 
Leeftijd 2+. Afmeting: Ø 40 cm.

U  Mbh: 12

70.350.66.091   €   0,95

Strandbal critter 51                                   2+
jaar

Opblaasbare transparante strandbal met 
dierfiguurtje binnenin. Met veiligheidsventiel. Assorti 
van 2 verschillende figuurtjes. Afmeting: Ø 51 cm.
V  Mbh: 12

70.350.66.323   €   2,49

Strandbal splash & play 122                   3+
jaar

Supergrote strandbal, wit met gekleurde 
spatten. Voor 3+ jaar. Afmeting: 122 cm.

V  Mbh: 6

70.350.66.328   €   4,95

Strandbal sport 41                                   2+
jaar

Strandbal sport. Assorti van: basketbal, 
honkbal, voetbal en volleybal. Voor 2+ jaar. 
Afmeting: 41 cm.
V  Mbh: 6

70.350.66.348   €   0,95

Luchtbed deluxe relaxing
Loungebed van getest vinyl 0,22 mm. 2 Luchtkmaers, veilgiheidsventiel en 
reparatie patch. Transparante top met gekleurde I-beam constructie binnenin. Voor 
1 volwassene. Max. gewicht: 90 kg. Afmeting: 185x69 cm.

V  Mbh: 12

70.350.60.134   €   8,95

Luchtbed matte finish

Strand

Luchtbed in felle unikleuren. Het 
hoofdkussen heeft een 2 kamer 
ontwerp. Incl. reparatie patch. In 
4 kleuren assorti: roze, groen, 
geel en blauw. Voor 1 volwassene 
met een max. gewicht van 90 kg. 
Afmeting: 183x69 cm.
V  Mbh: 12

70.350.60.003   €   3,95
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Boot tropicana S100                                   6+
jaar

Tropicana is voorzien van 2 luchtkamers in de 
romp voor extra veiligheid. Conform EN15649. 
Geschikt voor 1 kind max. gewicht van 45 kg. Koord 
rondom en opblaasbare bodem voor comfort en stijfheid. 
Zonder peddels/riemen. Afmeting: 143 x86 x 26 cm.
U  Mbh: 6

70.350.66.098   €  13,95

Kinderbootje auto                                       1+
jaar

Babybootje in assorti kleuren blauw en rood. 
Opdruk als een auto en met een echt stuur, incl. 
toeter. Opblaasbare bodem. Ook met reparatiesetje. 0, 
19 mm vinyl. Max. gewicht: 15 kg. Afmeting: ca. 67,5 x 
50 cm.

U  Mbh: 12

70.350.66.114   €   4,49

Kinderbootje happy crustacean junior  3-10
jaar

Junior bootje met opblaasbare bodem 
voor extra comfort. Met 2 sterke handgrepen, 
trekkoord en reparatie patch. Van 0,22 mm vinyl. In 2 
kleuren assorti: blauw en geel. Afmeting: 137x89 cm.

V  Mbh: 6

70.350.66.362   €   9,95

Surfboard Seaworld                                  3-6
jaar

Blauw en geel in de mix, met kijkvenster, 74x48 
cm
U  Mbh: 6

70.350.66.123   € 1,95

Kickboard Doradevis                             2+
jaar

   
Kleurig speelboard met vriendelijke print, 
88x74x35 cm 
U  Mbh: 12

70.350.66.229   € 5,95

Kickboard krokodil                  4-8
jaar

Opblaasbaar kinder kickboard met 2 handgrepen 
en reparatie patch. Afmeting: 100x50 cm.
U  Mbh: 12

70.350.66.371   €   3,95

Surfboard deluxe 
exotic
Kinder surfboard met kleurige surfprint en kijkvenster. 
Groot board met 2 luchtkamers, sterke I beam constructie 
en stevige handgrepen. Ook met reparatie patch. Geschikt 
voor 1 kind met een max. gewicht van 45 kg. Ook met 
reparatie patch. Van 0,24 mm vinyl. Afmeting: 142x58 cm.

V Mbh: 12 

70.350.66.404   €   9,95

Kinderbootje fish

6+
jaar

Aqua bone
Flexibele foam buis voor watersport en -spel. In diverse 
kleuren (geel, roze, groen en oranje). Onder de armen 
geplaatst geeft het extra drijfvermogen, maar ook uitstekend 
geschikt voor aquarobic oefeningen of spelletjes. Maakt 
krakende geluiden bij het buigen. Behoudt zijn gewenste 
vorm. Elke buis bestaat uit 58 in elkaar grijpende 
verbindingen. Doos bevat 24 stuks. Afmeting: Ø 6,5 x 122 
cm.
V  Mbh: 6

70.350.66.357   €   7,95

Kinderbootje kiddie
Kinderbootje met kijkvenster en opblaasbare bodem voor 
extra comfort. In 2 kleurenassorti (groen en rood). Met 
sleeptouw. Leeftijd 3-6 jr. Afmeting: 102x69 cm
V  Mbh: 6

70.350.66.066   €   4,49

3+
jaar

3-6
jaar

Kinderbootje . In 2 verschillende figuren: kikker of vis. 
Afmeting: kikker 100x83 cm, vis 107x98 cm.

V  Mbh: 6

70.350.66.360   €   4,49
3-6
jaar
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Zwembad my first Marin rond 152
Rond kinderbad met opblaasrand. Zeer 
eenvoudig op te zetten. Alleen de rand 
opblazen en het bad komt omhoog als 
het met water wordt gevuld. Rand van 
PVC, wanden van Tritech. Verkrijgbaar in 
3 kleuren (oranje, blauw en groen). Met 
handige reparatie patch. Watercapaciteit 
(90%): 477 ltr. Afmeting: 152x38 cm.
V  Mbh: 6

70.200.26.002   €  16,95

Zwembad my first Passaat 
rechthoek 122
Vierkant stalen frame kinderbad. 
Eenvoudig op te zetten en ook simpel op 
te bergen voor de winter. Roestbestendig 
stalen frame. Verkrijgbaar in 3 kleuren 
(blauw, groen en oranje). Met reparatie 
patch, Vanaf 2 jaar. Watercapaciteit (90%): 
365 ltr. Afmeting: 122x122x30,5 cm.
V  Mbh: 3

70.200.26.030   €  24,95

Zwembad my first Passaat 
rechthoek 162
Vierkant stalen frame kinderbad. 
Eenvoudig op te zetten en ook simpel op 
te bergen voor de winter. Roestbestendig 
stalen frame. Verkrijgbaar in 3 kleuren 
(blauw, groen en oranje). Met reparatie 
patch, Vanaf 2 jaar. Watercapaciteit (90%): 
771 ltr. Afmeting: 162x162x35,5 cm.
V  Mbh: 3

70.200.26.032   €  39,95

Zwembad my first Sirocco rond 152
Rond stalen frame kinderbad. Eenvoudig 
op te zetten en ook gemakkelijk weer op te 
bergen in de winter. Roestbestendig stalen 
frame. Met reparatie patch. Vanaf 2 jaar. 
Watercapaciteit (90%): 580 ltr. Afmeting: 
152x38 cm.

V  Mbh: 6

70.200.26.028   €  26,95

Point of sale display opblaasbaar
Stevige en supermakkelijke display met een assortiment opblaasbaar speelgoed van 9 verschillende artikelen. Voor zowel kinderen a.s. 
volwassenen. Display bevat: strandbal, zwemarmbandjes, zwemring, 3 rings zwembad Ø 122x25 cm in 3 uni kleuren, luchtbed in 4 uni 
kleuren, lounge bed met kijkvenster in 2 kleuren, rider Krokodil, bootje met kijkvenster in 2 kleuren en 3 rings zwembad met diepzee print 
Ø 152x30 cm. Afmeting display: 55x354,5x154 cm.
V  Mbh: 1

70.350.66.376

Display Marin fast rond blauw 198
Display met 20 stuks Marin 198. Kartonnen display op een pallet. Eenvoudig te vervoeren en direct klaar voor in de winkel. 20 ronde 
zwembaden met opblaasrand van tritech materiaal, een watercapaciteit van 1126 ltr en zonder verder gereedschap eenvoudig op te 
zetten. Afmetingen zwembad: 198x51 cm. Gewicht display: 84,4 kg.

V  Mbh: 1

70.200.25.077

2+
jaar 2+

jaar
2+
jaar

2+
jaar

My first pool/displays

93



Belangrijkste.kenmerken:
1. 2 grote luchtkamers voor de romp geven extra 

veiligheid
2. 1 luchtklamer voor de opblaasbare bodem voor 

comfort en stevigheid
3. Lijn rondom voor houvast
4. Bagagenet aan de achterzijde
5. Een opblaasbaar zitje
6. Gemaakt van 0,55 mm PVC
7. Max. gewicht: 80 kg
8. Verpakking bevat: 1 opblaasbaar zitje, 1 peddel, 

2000 cc voetpomp en handleiding
9. Afmeting: 274x77x48 cm

Ons assortiment boten is verder uitgebreid. Dat betekent, nog meer keuze. Wat bleef is de prijs/kwaliteit verhouding: Mooie, stevige en betrouwbare boten 
voor een scherpe prijs. Uiteraard voldoen alle boten aan de daarvoor gestelde normen en zijn ze uitgebreid getest.

Belangrijkste.kenmerken:
1. Retro-indiaanse stijl
2. 3 luchtkamers en I-beam bodemconstructie zorgen voor extra 

veiligheid en comfort
3. Duurzame beschermhoes voor romp
4. Opbergzak achter op de kano
5. Gemaakt van heavy duty PVC, 0,55 mm
6. Max. gewicht: 165 kg
7. Verpakking bevat: 2000 cc voetpomp, 1 peddel, 2 opblaasbare 

zitjes, beschermhoes,  draagtas en handleiding
8. Afmeting: 330x81x58 cm

  * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138

Opblaasbare 1-persoons kajak. 2 luchtkamers voor de romp geven extra veiligheid en 1 luchtkamer voor de opblaasbare bodem zorgt voor comfort en stevigheid. Een koord rondom, een 
bagagenet achterop en een opblaasbaar zitje maken het geheel compleet. Max. gewicht: 80 kg. Wordt geleverd met 1 peddel, voetpomp van 2000 cc en handleiding. Gemaakt van 0,55 
mm PVC. Afmeting: 274x77x48 cm.

Pathfinder 1 kayak

Voetpomp 2000cc Peddels 221cm

Pathfinder 1 kayak
1 persoons
U  Mbh:1

70.350.66.186  € 82,95

Heavy Duty PVC

Boten & sups
Boten

Pathfinder kayak C-II 330
U Mbh: 1

70.350.67.009  € 169,00

Heavy Duty PVC

Pathfinder Kayak C-2 330
Sterke 2-persoonskano in retro-indiaanse stijl. Met als extra: een duurzame beschermhoes voor de romp.

 
25 stuks

®

Pump Up Possibilities
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Pathfinder kayak

Belangrijkste.kenmerken:
1. Sportieve uitvoering
2. 3 luchtkamers en I-beam constructie voor de bodem
3. 2 vinnen onder de bodem voor stabiliteit en controle
4. Verwijderbaar zitje
5. 2 kniebanden 
6. Verstelbare voetsteun
7. Gemaakt van 0,7 mm PVC
8. Max. gewicht 105 kg
9. Verpakking bevat: 1 peddel, 2000 cc voetpomp en een draagtas
10. Afmeting: 300x90 cm

70.350.66.127 2 persoons

Belangrijkste.kenmerken:
1. Sportieve uitvoering
2. 3 luchtkamers en I-beam constructie voor de bodem
3. 2 vinnen onder de bodem voor stabiliteit en controle
4. 2 Verwijderbare zitjes
5. Verstelbare voetsteun
6. Gemaakt van 0,7 mm PVC
7. Max. gewicht 170 kg
8. Verpakking bevat: 2 peddels, 2000 cc voetpomp en een draagtas
9. Afmeting: 400x90 cm

Hogedruk ventiel
(Aan beide zijde één)

RVS oog
(Totaal 13 stuks)

Verstelbare zitting

Veiligheidsventiel

Bescherming
tegen boegwater

Voetsteun

Handvat

Stabiliteitsvin Stabiliteitsvin 

Draagtas Verstelbare zitting Voetpomp: 2000ccPeddels 221cm Kniebanden voor 
1 Persoons kajak

70.350.66.100 1 persoons

Voor meer info: www.alpc.nl

Sportieve opblaasbare kajak voor 1 persoon voor sport en recreatie. Lichtgewicht en gemaakt van sterk 2-laags PVC van 0,7 mm PVC, dat kleine ongelukjes kan weerstaan en 
gemakkelijk te repareren is in geval er toch een lekje ontstaat. Uitgerust met 2 vinnen onder de bodem om de stabiliteit en de controle te verhogen.  In totaal 3 luchtkamers, incl. de 
sterke I-beam constructie van de bodem. Met verwijderbaar zitje, opbergzak, 2 kniebanden en verstelbare voetsteun. Max. gewicht: 105 kg. Wordt geleverd met 1 peddel, voetpomp van 
2000 cc en draagtas . Gemaakt van 0,7 mm ‘heavy duty’ PVC. Afmeting: 300x90 cm.

Pathfinder kayak
1 persoons
U  Mbh:1

70.350.66.100  € 189,00

Pathfinder kayak
2 persoons
U  Mbh:1

70.350.66.127  € 239.00

Heavy 
Duty PVC

Heavy 
Laminated 
PVC

Unbreakable
Welding

®

Pump Up Possibilities

95



  * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138

Belangrijkste.kenmerken:
1. 2 persoons kayak
2. 2 aluminium peddels met kunststof bladen van 218 cm en reparatie patch
3. Maximaal gewicht: 160 kg
4. Afmeting: 321x88 cm

2 persoons kayak. De vormvaste constructie voorkomt dat er water in het ruim komt, de twee opblaasbare zitjes zijn wegneembaar en ook de middenvin, die zorgt voor stabiliteit, kan 
verwijderd worden. Incl. 2 aluminium peddels met kunststof bladen van 218 cm en reparatie patch. Max. gewicht 160 kg. Afmeting: 321x88 cm.

Kayak Lite Rapid X2 set
V  Mbh: 1

70.350.67.089   € 119,00

2 verstelbare zitjes

ventiel

aluminium tweebladige roeispanenhandgreep

Kayak Lite Rapid X2 set

969696

2

160 KG
350 LB



Voor meer info: www.alpc.nl

Snel op te blazen 2-persoons boot met opblaasbare bodem. Complete set incl. 1 paar riemen van 124 cm, een handpomp en een reparatie kit.

Snel op te blazen 1 persoons boot met comfortabele opblaasbare bodem. Incl. reparatie kit.

Boot raft & raft Hydro-force 155

Belangrijkste.kenmerken:
1. 3 luchtkamers
2. Grijpkoord rondom
3. Opblaasbare bodem
4. Stevige handgreep
5. Vaste dollen
6. Max. gewicht: 80 kg
7. Afmeting: 155x93 cm

Belangrijkste.kenmerken:
1. 3 Luchtkamers
2. Grijpkoord rondom
3. Opblaasbare bodem voor meer comfort
4. Vaste dollen
5. Sleepring
6. Max. gewicht: 190 kg
7. Afmeting: 223x110 cm

Boot raft & raft Hydro-force 155
V  Mbh: 1

70.350.67.131   €  17,95

Boot raft RX-series set 4000

Boot raft RX-series set 4000
V  Mbh: 1

70.350.67.139   €  48,95

 
200 stuks

NIEuw
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Boot raft Hydro-force 
200
Opblaasbare boot met 3 luchtkamers. Met 2-weg ventiel, 
een koord rondom en opblaasbare bodem voor meer 
comfort. Incl. reparatie patch. Voor 1 volwassene en 1 
kind, max. gewicht 120 kg. Afmeting: 194x110 cm.

 
96 stuks

V  Mbh: 1

70.350.67.124   €  25,95

Boot raft Hydro-force 
set 230
Opblaasbare boot met 3 luchtkamers en eveneens 
opblaasbare bodem voor nog meer comfort. Met een koord 
rondom, sterke handgreep, stevige dollen, een sleepring 
en een reparatie patch. Kleur geel. Incl. 1 paar riemen 
(124 cm) en 1 voetpomp. Max. gewicht:190 kg, materiaal: 
0,42 mm vinyl. Afmeting: 228x121 cm.

 
30 stuks

V  Mbh: 1

70.350.67.130   €  49,95

Boot raft Hydro-force 
set 250
Opblaasbare boot met 3 luchtkamers. Met 2-weg ventiel, 
een koord rondom en opblaasbare bodem voor meer 
comfort. Incl. 1 paar riemen van 124 cm en een voetpomp. 
Tevens 2 opblaasbare kussens, voorbereiding voor 
motorsteun, handgreep, klem voor de riemenen reparatie 
patch. Voor 2 volwassenen en 1 kind, max. gewicht 225 
kg. Afmeting: 255x127 cm.

 
30 stuks

V  Mbh: 1

70.350.67.128   €  70,95

Boot Voyager set 500
Ruime, opblaasbare visboot. Met eveneens opblaasbare boden en kussens voor meer 
comfort. Hengelhouders, voorbereiding voor motorsteun, rondom een koord, sterke dollen 
en een stevig handvat. Incl. 1 paar aluminium riemen en reparatie patch. Geschikt voor 3 
personen (max. 250 kg). Afmeting: 348x141 cm.

V  Mbh: 1

70.350.67.102   € 119,00

Boot Voyager set 300
Opblaasbare 2-persoons boot met 3 luchtkamers. De opblaasbare boden in banen biedt 
comfort en stijfheid. Grijpkoord rondom, sleepring, handgreep en reparatie patch. Incl. 1 
paar riemen van 145 cm. Max. gewicht 170 kg. Afmeting: 243x102 cm.

V  Mbh: 1

70.350.67.112   €  58,95

NIEuw

2017!

NIEuw

2017!

NIEuw

2017!

NIEuw

2017!
NIEuw

2017!
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Voor meer info: www.alpc.nl

Fishman A-3 set 251

Opblaasbare boot Fishman A-III heeft een opvouwbare, lichtgewicht romp, die het vervoer eenvoudig maakt: past in de kofferbak of simpel mee te nemen op het dak van de auto. 
Complete set met elektrische motor van 180 W (3,7 kg). Incl. 2 opblaasbare zitjes, bergzak. Sterke teryleen cover als extra bescherming voor de romp. De PE (foam) bodem staat garant 
voor comfort en betrouwbaarheid. Duurzame dollen en riemhouders. Ook met een 2-weg pomp, 1 paar riemen, draagtas en handleiding. Voor 2 personen met een max. gewicht van 250 
kg. Afmeting: 246x137x41 cm.

Boot Fishman A-III set 251
2 persoons
U Mbh: 1

70.350.67.011 € 379,00

Belangrijkste.kenmerken:
1. elektrische motor van 180 W (3,7 kg). 
2. 2 opblaasbare zitjes
3. bergzak 
4. PE(foam) bodem
5. teryleen cover
6. dollen en riemhouders 
7. 2-weg pomp
8. 1 paar riemen
9. draagtas
10. Voor 2 personen
11. Afmeting: 246x137x41 cm.

Heavy 
Duty PVC

Heavy 
Laminated 
PVC

Unbreakable
Welding

Inclusief buitenboordmotor

®
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Kussen rechthoek voor 
Cheyenne
V  Mbh: 1

70.350.66.164   €   4,49

  * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138

Cheyenne V300 aktie

Cheyenne V heeft maar liefst 5 luchtkamers, (3xromp, 1xbodem en 1xkiel) voor extra veiligheid. Met beweegbare dollen, ingebouwde riemhouders, stootrand en koord rondom en 
multiplex spiegel voor buitenboordmotor (motor niet inbegrepen). De boot isgeschikt voor 2 volwassenen en 1 kind met een max. gewicht van 240 kg. Incl. opblaasbaar kussen, 
luchtpomp, 1 paar aluminium riemen en draagtas. Gemaakt van 0,70 mm PVC. Afmeting: 248x130x33 cm.

Belangrijkste.kenmerken:

1. 5 luchtkamers, (3xromp, 1xbodem en 1xkiel) 
2. beweegbare dollen, 
3. ingebouwde riemhouders
4. stootrand en koord 
5. spiegel voor buitenboordmotor. 
6. geschikt voor 2 volwassenen en 1 kind
7. opblaasbaar kussen, 
8. luchtpomp, 
9. 1 paar aluminium riemen en draagtas. 
10. 0,70 mm PVC. 
11. Afmeting: 248x130x33 cm

Cheyenne V300 aktie
U  Mbh: 1

70.350.66.152   € 299,00

lijn

Zitkussen

Veiligheidsventiel
voor de kiel

Watervaste houten
spiegel voor bevestiging 

buitenboordmotor

Bevestiging voor de peddels
(twee aan elke kant)

Draaibare dol
(één aan elke kant)

Hogedruk ventiel (NO.3)

Aftapplug

opblaasbare V-vorige kiel

D-vormig sleepoog onder de romp (boeg)

PVC beschermende stootlijst

Draagtas Aluminium riemen 137 cm High-out pomp 40cmManometer 

Heavy 
Duty PVC

Heavy 
Laminated 
PVC

Unbreakable
Welding

 
9 stuks

®
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Voor meer info: www.alpc.nl

Caspian set

Opblaasbare boot met 4 luchtkamers van supersterk, zonlichtbestendig PVC. Rondom extra stootlijst voor bescherming, vaste spiegel met motorsteun, oprolbare bodemdelen, 
beweegbare dollen en 2 handgrepen. Incl. 1 paar riemen van 145cm, handpomp, sleepring en reparatiekit. Voor 2 volwassenen, max. gewicht 258 kg. Afmeting: 230x130x33 cm.

Caspian set
V  Mbh: 1

70.350.67.107   € 439,00

Belangrijkste.kenmerken:
1. 2 persoons
2. 4 luchtkamers 
3. extra stootlijst 
4. vaste spiegel met motorsteun
5. oprolbare bodemdelen
6. beweegbare dollen en 2 handgrepen
7. 1 paar riemen van 145cm
8. handpomp, sleepring en reparatiekit. 
9. Voor 2 volwassenen
10. Afmeting: 230x130x33 cm.

4 luchtkamers

oprolbare bodemdelen

motorsteun (motor niet 
inbegrepen)

geïntegreerde afvoerklep

watervaste multiplex spiegel 

aluminium roeispanen

Pakket bevat:

stootrand

draaibare dollen

veiligheidskoord

101

2
258 KG
568.8 LB

STEEL TOW
HOOK

  TRITECHTM

MATERIAL

3HP
2.25KW
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Opblaasbare 3 persoons boot van supersterk, zonlichtbestendig PVC. Vaste spiegel en oprolbare lattenbodem. Met stootlijst, voorbereiding voor motorsteun, beweegbare dollen, 
veiligheidskoord rondom en handgrepen. Incl. 1 paar riemen van 162 cm, handpompen reparatie kit. Max. gewicht 380 kg. Afmeting: 270x137x37 cm.

Nav Rapids set
V  Mbh: 1

70.350.67.119   € 569,00

Nav Rapids set

Belangrijkste.kenmerken:
1. zonlichtbestendig PVC. 
2. vaste spiegel en oprolbare lattenbodem
3. stootlijst
4. voorbereiding voor motorsteun
5. beweegbare dollen, veiligheidskoord rondom en 

handgrepen
6. 1 paar riemen van 162 cm
7. handpomp en reparatie kit
8. afmeting: 270x137x37 cm
9. 3 personen

 

 

3 - luchtkamers

oprolbare bodemdelen

draaibare dollen

voorbereiding motorsteun (motor niet 
inbegrepen)

geïntegreerde afvoerklep

watervaste multiplex spiegel

aluminium roeispanen

veiligheidskoord

Pakket bevat:

102102102

380KG
837LB

STEEL TOW
HOOK

  TRITECHTM

MATERIAL

5HP
3.7KW

 SIDE
GRIPS

3



Voor meer info: www.alpc.nl

Opblaasbare boot met 4 luchtkamers van supersterk, zonlichtbestendig PVC. Rondom extra stootlijst voor bescherming, vaste spiegel met motorsteun, vaste vloerdelen, beweegbare 
dollen en 2 handgrepen. Incl. 1 paar riemen van 162 cm, handpomp, sleepring en reparatiekit. Voor 3 volwassenen en 1 kind, max. gewicht 480 kg. Afmeting: 280x152x42 cm.

Caspian Pro set
V  Mbh: 1

70.350.67.108   € 619,00

Caspian Pro set

Belangrijkste.kenmerken:
1. 4 luchtkamers 
2. extra stootlijst
3. vaste spiegel met motorsteun
4. vaste vloerdelen
5. beweegbare dollen en 2 handgrepen
6. Incl. 1 paar riemen van 162 cm
7. handpomp, sleepring en reparatiekit
8. Voor 3 volwassenen en 1 kind
9. Afmeting: 280x152x42 cm.

4 luchtkamers

vast evloerdelen

vaste spiegel met motorsteun 
(motor niet inbegrepen)

geïntegreerde afvoerklep

watervaste multiplex spiegel

aluminium roeispanen

handgrepen

stootrand

draaibare dollen

veiligheidskoord

 

Pakket bevat:
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480KG
1058.2LB

STEEL TOW
HOOK

  TRITECHTM

MATERIAL

10HP
7.5KW

2
1

 SIDE
GRIPS
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Mirovia pro set alu
V  Mbh: 1
70.350.67.110   € 829,00

Opblaasbare boot voor b.v. 4 volwassenen en 1 kind. Complete set incl. 1 paar riemen van 162 cm, handpomp, manometer, draagtas en reparatie kit.

Mirovia pro set alu

Belangrijkste.kenmerken:

1. Voorgetest materiaal en kwaliteits constructie
2. Supersterk met hoge dichtheid, zonbestendig
3. 4-kamer constructie met opblaasbare kiel
4. Aluminium vloerdelen en multiplex spiegelbevestiging
5. Metalen sleepring
6. Handgrepen om gemakkelijk op te tillen
7. Sterke stootlijst
8. Motorsteun (motor niet inbegrepen)
9. Beweegbare dollen
10. Max. gewicht: 640 kg
11. Afmeting: 330x162x44 cm

Pakket bevat:

104104104

640KG
1411LB

STEEL TOW
HOOK

  TRITECHTM

MATERIAL

15HP
11.2KW

4
1

 SIDE
GRIPS



Voor meer info: www.alpc.nl

Z-ray 2 

Z-RAY II serie boot biedt u een uitstekende mogelijkheid om wateren te verkennen in comfort en stijl. Hij onderscheidt zich door een duurzame en sterke aluminiumbodem die de boot 
extra stabiliteit en een fijn afgewerkt uiterlijk geeft. Het robuuste buitenmateriaal zorgt voor stevigheid en veiligheid en de versterkte rubberen stootlijst aan de zijkanten beschermen de 
boot tegen stoten en schokken. De opblaasbare kiel maakt de boot gemakkelijker beheersen. Bovendien hebben wij een solide watervaste houten spiegel toegevoegd voor bevestiging 
van de buitenboordmotor en ook een RVS sleepsysteem onder de boeg. Het ruime opbergvak onder de houten bank geeft u genoeg ruimte voor broodjes, handdoeken en wat u nog 
meer nodig heeft voor uw boottochtje. Als u uw boot niet elke dag hoeft te (de)monteren, en u hecht aan comfort, stijl en duurzaamheid terwijl u wilt genieten van de vrijheid of een 
zonsondergang, dan is Z-RAY II uw perfecte keus. Verkrijgbaar in 3 maten; de grootste biedt zelfs plaats aan maximaal 5 personen.

70.350.66.108: model 300, 3 persoons, afmeting: 270x152x42 cm, materiaal: 0,85 mm, max. pk motor: 6 pk, max. gewicht: 400 kg
70.350.66.173: model 500, 5 persoons, afmeting: 360x170x44 cm, materiaal: 0,90 mm, max. pk motor: 6 pk, max gewicht: 600 kg

Belangrijkste.kenmerken:

1. 4 Luchtkamers: 3xromp, 1xkiel.
2. V-vormige opblaasbare kiel.
3. Watervaste houten spiegel voor bevestiging buitenboordmotor.
4. Aftapplug.
5. Aluminium bodem.
6. Rondom beschermende rubberen stootlijst.
7. Ingebouwd roeispaan systeem voor gemakkelijk 

roeien.
8. Verpakking bevat: boot + high-out pomp 

+ riemen + manometer + kussen met 
opbergvak.

Sterke nylon veiligheidslijn 
voor extra houvast

Multiplex 
houten roeibank

Stevige 
draaibare dol

Handvat

PVC kegel

Verstevigingsplaat

Duurzame en sterke 
aluminium vloer

Watervaste houten spiegel 
voor bevestiging buitenboordmotor

Hogedruk ventiel

Aftapplug

Watervaste multiplex spiegel voor 
bevestiging buitenboordmotor

V-vormige opblaasbare kiel

RVS sleepoog 
onder de boei

PVC Stootlijsten

Aluminium riemen 165 cmHigh-out Pomp 40cm

Z-Ray II serie model 300
3 persoons

U  Mbh: 1

70.350.66.108  € 619,00

Z-Ray II serie model 500
5 persoons

U  Mbh: 1

70.350.66.173  € 839,00

Heavy 
Duty PVC

Heavy 
Laminated 
PVC

Unbreakable
Welding

Marine
Plywood

Bankkussen+opbergzak Z-RAY I 300, II 300/400, III 400 (152cm
Bankkussen met opbergzak voor de series: Z-Ray I 300, Z-Ray II 300/400, Z-Ray III 400. Duurzaam 
polyester. Afmeting: 84 x 23 x 2 cm.
V  Mbh: 1

70.350.66.166   €  11,95

®
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Toebehoren bij boten

  * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138

Buitenboord motor op accu 312W
Electrische buitenboordmotor (12 Volt) 
en 312 Watt. Snelheid: 5 standen vooruit 
en 3 achteruit. Incl. een batterij meter die 
waarschuwt als het voltage te laag wordt. 
Gewicht: 9 kg. Totale lengte 71 cm met 
een gashendel van 19,5 cm.
V  Mbh:  1

70.350.67.104   € 199,00

Buitenboord motor op accu 624W
Electrische buitenboordmotor (12 Volt) 
en 624 Watt. Snelheid: 5 standen vooruit 
en 3 achteruit. Incl. een batterij meter die 
waarschuwt als het voltage te laag wordt. 
Gewicht: 11,6 kg. Totale lengte 91 cm met 
een gashendel van 19,5 cm.
V  Mbh:  1

70.350.67.106   € 259,00

Riemen aluminium versterkt 137 cm
Super sterke aluminium riemen met brede 
bladen. 
Afmeting: 137 cm.

U  Mbh: 1

70.350.66.142  € 14,95

Reparatie kit voor boten
Reparatie kit bestaat uit 1 tube lijm, 5 
gram en 2 reparatie stroken.

U Mbh: 6

70.350.66.157   € 1,95

Motorsteun Voyager en Hydro force
Motorsteun voor buitenboordmotor. Past op 
de meeste opblaasbare boten. Gemakkelijk 
te monteren. Verstelbare beugel. Voor 
elektrische buitenboordmotoren.

V  Mbh:  1

70.350.67.143   €  31,95

Riemen PVC 124 cm
Riemen voor roeiboot. 3-delig, gemakkelijk 
in elkaar te zetten, van licht en sterk 
kunststof. Geribbeld blad. Afmeting: 124 
cm.

V  Mbh:  1

70.350.67.140   €   6,95

Riemen PVC/ALU 145 cm
Aluminium riemen 145 cm, 2-delig. Ook te 
gebruiken als peddel van 218 cm. Stevige 
draaislot bevestiging en sterke kunststof 
bladen.

V  Mbh:  1

70.350.67.142   €  15,95

Luchtpomp airhammer 37 cm
Handpomp met flexibele slang. Grote 
luchtkamer. Bij zowel op- als neergaande 
slag input of output. Eenvoudig te 
switchen. Met 3 ventielpluggen. Volume: 
2,8 l. GS gecertificeerd. In full colour doos. 
Afmeting: 37 cm.
V  Mbh:  6

70.350.60.103   €   6,95

Luchtpomp Sidewinder AC
Luchtpomp 220/240 V. Alleen geschikt 
voor binnen. 2 weg ventiel en 3 
ventielpluggen. CE/EMC/GS gecertificeerd.

V  Mbh:  6

70.350.60.112   €  12,95

Luchtpomp Sidewinder AC/DC
Luchtpomp 220/240 V of 12 V. Ook 
geschikt voor buiten. 2 weg ventiel en 3 
ventielpluggen. CE/EMC/GS en E-merk 
gecertificeerd.

V  Mbh:  6

70.350.60.114   €  19,95

Luchtpomp Sidewinder power grip 
AC
Electrische luchtpomp op 220 V. voor 
gebruik binnenshuis. Voor zowel opblazen 
als leeglopen. CE/EMC/GS gecertificeerd. 
Met 3 verschillende aansluitstukken.
V  Mbh:  6

70.350.60.078   €  24,95

Voetpomp  Air step 1400 cc
Voetpedaalluchtpomp. Gemakkelijk 
te switchen van in- naar output. 
Flexibele slang en 3 ventielpluggen. 
Maximale luchtstroom. Volume: 1,4 l. GS 
gecertificeerd. Afmeting: 28x19 cm.
V  Mbh:  6

70.350.60.118   €   6,95

 
144 stuks

 
336 stuks
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Voor meer info: www.alpc.nl

Supboard Amazon hawaii

Belangrijkste.kenmerken:
1. 1 luchtkamer
2. Dubbelwandig
3. Gemaakt van heavy duty PVC
4. Inclusief peddel (175 cm), handpomp, afneembaar 

zitje, voetsteun en draagtas
5. Maximaal gewicht: 100 kg
6. Afmeting: 301x76x10 cm

Deze kleine wendbare SUP is ideaal voor beginners die zich de kunst eigen wil maken. De set wordt geleverd met een zitje en voetsteun zodat u, naast staand, ook zittend van de 
omgeving kunt genieten.  De SUP is opblaasbaar en lichtgewicht en daardoor gemakkelijk te vervoeren. Met de handige draagtas kunt u uw SUP gemakkelijk meenemen en genieten 
van waterpret waar en wanneer u maar wilt.  

Tas voor SUP board
Rugtas voor SUP board. Om het board 
eenvoudig te vervoeren. 
Afmeting: 39x23x97 cm.

U Mbh: 1

70.350.67.043  € 34,95

Pomp voor SUP board
Pomp voor SUP board, 2200 cc. 
Afmeting: 59 cm.

U Mbh: 1

70.350.67.044  36.95

SUP board enkel leash
Enkellijn voor bevestiging van het SUP 
board. Ø 0,65 mm en lengte 300 cm.

U Mbh: 1

70.350.67.057  16.95

SUP board easy-pack draagtas
Draagtas om het SUP board gemakkelijk 
mee te nemen. Met bevestigingsbanden 
aan de buitenkant voor eventueel een 
pomp en/of peddel. Afmeting: 132x86 cm.
U Mbh: 1

70.350.67.056  12,95

Toebehoren Supboards

Heavy 
Duty PVC

Heavy 
Laminated 
PVC

Double
Wall Fabric

 

 
Vin  

Bagage koord  

Ventiel  

Handle  

 

 Zitting  

 

 

 

Anti slip bekleding  

D -ring  

 

D-ring

Supboard Amazon hawaii
U Mbh: 1

70.350.67.001  € 429,00

 
16 stuks

®
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De SUP is ook in Nederland aan een flinke opmars bezig. Het board wordt steeds populairder; het is leuk, eenvoudig te leren en overal inzetbaar. De 
opblaasbare SUP is ook nog eens gemakkelijk mee te nemen, kortom, geen wonder dat steeds meer mensen overwegen om een SUP aan te schaffen.
Daarom hebben we ook voor de SUP’s een aantal nieuwe types opgenomen van het merk HydroForce.
Voor elke leeftijd en op elk niveau is er wel een SUP te verkrijgen. Gewoon bij ons op voorraad, dus snel in huis. Bekijk het assortiment en kies welke het 
beste bij u past.

SUP’s



  * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138

Supboard Wallaman

70.350.67.036 - 1 persoons

Belangrijkste.kenmerken:
1. 1 luchtkamer
2. Dubbelwandig
3. Inclusief draagtas
4. Gemaakt van heavy duty PVC
5. Maximaal gewicht: 110 kg 
6. afmeting: 330x76x10 cm

70.350.67.040 - 1 persoons

Belangrijkste.kenmerken:
1. 1 luchtkamer
2. Dubbel wandig
3. Inclusief draagtas
4. Gemaakt van heavy duty PVC
5. Maximaal gewicht: 130 kg 
6. afmeting: 365x76x15 cm

Supboard Wallaman allround Maui 110

Supboard Wallaman allround Maui 130

Heavy 
Duty PVC

Heavy 
Laminated 
PVC

Double
Wall Fabric

Ant-slip laag
Extra versteviging

2e laag
1e laag

Basis

Stabilisatiedraden

Basis
1e laag

2e laag
Extra versteviging

SUP board carbon peddel 
verstelbaar
SUP peddel, versterkt en 
vergroot blad. Steel van carbon 
fiber. Afmeting: te verlengen 
van 170 - 215 cm.
U Mbh: 1

70.350.67.060  139,00

1 2 

2  

B           C          A1      A2     D   

                           3 

Supboard Wallaman allround 
Maui 110
U Mbh: 1

70.350.67.036  € 439,00

Supboard Wallaman allround 
Maui 130
U Mbh: 1

70.350.67.040   € 529,00

SUP board peddel verstelbaar 
extra
Aluminium peddel met kunststof blad. 
Verstelbaar van 170 tot 215 cm.

V  Mbh:  1

70.350.67.100   €  35,95

®

Pump Up Possibilities
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Voor meer info: www.alpc.nl

Supboard Wavecrest junior

Supboard Wavecrest junior
V  Mbh: 1

70.350.67.096   € 279,00

Belangrijkste.kenmerken:
1. 2 vaste vinnen 
2. handpomp
3. manometer
4. reparatie kit
5. Afmeting 204x76x10 cm.

Pakket bevat: • One paddle board
• One hand pump
• Repair kit
• One pressure gauge
• One travel bag

reistas luchtpomp

Kinder SUP board. Duurzaam board met 2 vaste vinnen voor de stabiliteit en praktische dekgreep. Verpakking bevat: SUP board, handpomp, manometer en reparatie kit in draagtas. 
Afmeting 204x76x10 cm.

SUP enkel leash
Enkel leash, deels recht en deel gedraaid. 
Aangenaam materiaal voorkomt irritatie aan 
de enkel. Een leash houdt het SUPboard bij u 
ingeval u eraf valt. Lengte: 360 cm.

V  Mbh:  1

70.350.67.145   €  20,95

SUP stabilatoren
SUP stabilisatie steunen. Materiaal en vorm 
getest. Hoge dichtheid en super sterk. Eenvoudig 
op te blazen en te bevestigen. Verhoogt het 
drijfvermogen voor meer stabiliteit van de SUP. Set 
van 2 steunen. Lengte: 150 cm.
V  Mbh:  1

70.350.67.004   €  67,95

NIEuw

2017!
NIEuw
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60KG
132LB

125L
33Gal.

DROP STITCH
MATERIAL

1

vaste vinnen
2
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  * Zie voor de garantievoorwaarden: pagina 138

Supboard Rip Tide set

Supboard Wave Edge set

V  Mbh: 1

70.350.67.084   € 459,00

V  Mbh: 1

70.350.67.098   € 329,00

Belangrijkste.kenmerken:
1. 3 vaste vinnen voor stabiliteit, elastisch bagagekoord, 
2. verstelbare peddel van 221 cm
3. leash, manometer, handpomp en reparatie kit. 
4. Max. gewicht 90 kg. 
5. Afmeting: 305x76x10 cm

Belangrijkste.kenmerken:
1. 3 vinnen
2. 1 peddel
3. handpomp
4. manometer
5. reparatiekit, leash. 
6. Afmeting: 310x68x10 cm

Opblaasbaar SUP board. Duurzaam materiaal, 3 vinnen, waarvan de middelste afneembaar is en elastisch koord voor bagage. De verstelbare peddel kan gebruikt worden voor surfen en 
peddelen. Verpakking bevat: 1 board, 1 peddel, handpomp, manometer, reparatiekit, leash. Het geheel in draagtas. Afmeting: 310x68x10 cm.

Pakket bevat:

Pakket bevat:

• One paddle board
• One oar
• One hand pump
• One pressure gauge
• One deluxe backpack
• Repair kit
• One leash

• One paddle board
• One oar
• One hand pump
• One pressure gauge
• One travel bag
• Repair kit
• Seat with backrest
• One footrest
• One leash

Deluxe 
backpack

Travel bag

luchtpomp

luchtpomp

Sterk SUP board met duurzame, dubbelwandige constructie. 3 vaste vinnen voor stabiliteit, elastisch bagagekoord, verstelbare peddel van 221 cm, ook te gebruiken voor surfen, 
gemakkelijke handgreep voor vervoer, leash, manometer, handpomp en reparatie kit. In rugzak. Max. gewicht 90 kg. Afmeting: 305x76x10 cm.

110110110

90KG
198LB

100KG
220LB

191L
50Gal.

177L
47Gal.

DROP STITCH
MATERIAL

DROP STITCH
MATERIAL

1

1

  TRITECHTM

MATERIAL

  TRITECHTM

MATERIAL

vaste vinnen
3

2
1verwijderbare

vin

vaste
vinnen



Coil beam 
constructie

Een cirkelvormige PVC verbinding. Deze verbinding 
zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het 
slaapoppervlak, wat zorgt voor stabiliteit en comfort. 
 

I-beam 
constructie

Een recht stuk PVC verbind de boven- en onderkant, 
wat zorgt voor een I-vormige verbinding. Deze 
verbinding zorgt voor structurele stabiliteit en een 
comfortabel slaapoppervlak.

Y-beam 
contstructie

Twee takken PVC aan een I-beam waardoor een 
Y-vorm ontstaat. Dit zorgt voor extra stabiliteit en 
ondersteuning.

AlwayzAire Een uniek Dual Technology systeem. De 
gepatenteerde, geautomatiseerde PSI (Pounds per 
Square Inch) sensor, zorgt er voor dat het luchtbed 
automatisch kan worden opgeblazen tot drie 
verschillende, vooraf ingestelde, PSI-instellingen. 
De innovatieve technologie herkent een eventuele 
vermindering van de inwendige druk, waardoor de 
stille pomp direct aanslaat en het bed gelijk weer op 
pompt tot de gekozen instelling. U kunt heerlijk rustig 
slapen op een lucht bed dat 's nachts niet leegloopt 
- it will Alwayz have Air in it! De matrassen zijn ook 
voorzien van een automatische leegloop functie welke 
met één druk op de knop kan worden gestart. De 
pomp schakelt zichzelf uit zodra de interne PSI nul is.

Ingebouwde 
elektrische 
pomp

Deze pomp zorgt ervoor dat u uw luchtbed eenvoudig 
en snel op kunt blazen én leeg kunt laten lopen. Het 
matras is zonder enkele moeite binnen een paar 
minuten klaar voor gebruik.

Pomp op 
batterijen

Door gebruik te maken van de nieuwste technologie 
op het gebied van ingebouwde pompen op batterijen 
zorgt deze pomp ervoor dat u ook onderweg gebruik 
kunt maken van een elektrische pomp. De pomp werkt 
op 4 batterijen en blaast het matras binnen enkele 
minuten op. 

Ingebouwde 
voetpomp

Luchtbedden met ingebouwde voetpompen zijn ideaal 
voor onderweg. Een losse pomp is niet meer nodig, u 
blaast het luchtbed eenvoudig op met één voet. 

Comfort Cell 
technologie

Door gebruik te maken van de beste en nieuwste 
polyester materialen om de verschillende beam 
constructies te creëren, leveren de Bestway 
luchtbedden de comfortabele, ondersteunende slaap 
van een traditioneel matras. Waar standaard PVC 
banen uitrekken onder druk, zijn Bestway's comfort 
Cell's sterk, en behouden ze hun vorm en integriteit. 
De stijve vezels verbeteren de duurzaamheid en het 
comfort drastisch, voor een geweldige nachtrust.

Ingebouwde 
hoofdkussen

De ingebouwde hoofdkussen zorgen voor extra 
ondersteuning van uw nek en hoofd.

Foam top Deze luchtbedden zijn voorzien van memory foam. Het 
matras regeert op druk en warmte waardoor het zicht 
perfect naar uw lichaam vormt. Zodra de druk van het 
matras wordt verwijderd keert het zich terug naar zijn 
originele vorm.

Luchtbed Sleepessence 
alwayzaire queen
2 persoons luchtbed queen, ideaal voor binnenshuis. De comfortabele flocklaag 
zit niet alleen bovenop, maar ook aan de zijkanten. De iets opstaande rand 
voorkomt het afglijden van de lakens en de pomp op 220 V is ingebouwd. 
Gemakkelijk met 1 handelingop te zetten. 3 opties voor gewenste stevigheid. De 
interne sensoren detecteren de luchtdruk voortdurend en de stille pomp zorgt 
voor een constante stevigheid. Helder, gebruiksvriendelijk paneel voor de pomp-
, wat ook in het donker nog goed is af te lezen. Incl. reparatie patch en reiszak. 
Afmeting: 203x152x43 cm.
V  Mbh: 1

70.750.20.082   € 149,00

Luchtbedden

Voor meer info: www.alpc.nl

De luchtbedden van Bestway zijn geschikt voor verschillende omstandigheden. Maar waar u ze ook gebruikt ze zijn altijd van hoge kwaliteit en zeer 
comfortabel. De luchtbedden zijn veelal voorzien van een geruwde flocked toplaag, welke fluweel zacht is en er voor zorgt dat uw dekens/ slaapzak 
niet weg kunnen glijden. De stevigheid van de luchtbedden wordt gecreëerd door de beams welke de onder- en de bovenkant van het matras met 
elkaar verbinden. Bestway biedt 3 verschillende soorten beams: de coil beam, de I-beam en de Y-beam. Elk type beam heeft zijn eigen unieke 
eigenschappen - waaronder comfort, duurzaamheid en betaalbaarheid. In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de luchtbedden van 
Bestway.
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Luchtbed foamtop comfort 
queen
Uniek slaapgenot op dit extra 
dikke, royale luchtbed voor 
binnen. De toplaag van memory 
foam voegt zich naar het 
lichaam en biedt samen met de 
flocked afwerking een geweldig 
comfort. De opstaande rand 
rondom voorkomt het afrollen. 
Sterke I beam constructie. Incl. 
ingebouwde luchtpomp op 
220-240 V en reistas. Ook met 
reparatiepatch. Kleur: beige/grijs. 
Afmeting: 203x152x46 cm.
V  Mbh: 1

70.750.20.203   €  99,95

Luchtbed nightrest queen
Super dik 2 persoons 
luchtmatras, voor indoor gebruik. 
Comfortabele flocked top en 
zijkant. Door de duurzame 
Comfort Cell Y-beam constructie 
vast en stabiel. De verhoogde 
randen bieden extra comfort 
en voorkomen afrollen.  Met de 
ingebouwde pomp (220-240 V) 
snel en gemakkelijk op te blazen. 
Incl. reistas en reparatie patch. 
Kleur: grijs/lichtgrijs. Afmeting: 
203x152x56 cm.

V  Mbh:  1

70.750.20.131   €  86,95

Luchtbed Sleeplux elevated 
queen
Comfortabel luxe luchtbed voor 
binnen, royaal van afmeting. Met 
instopmogelijkheid om afglijden 
van de lakens te voorkomen. 
Stevige I beam constructie en 
een aangename flocked toplaag 
in lange banen. Met ingebouwde 
luchtpomp op 220-240 V. 
Incl. reistasen reparatiepatch. 
Kleur: beige/grijs. Afmeting: 
203x152x41 cm.

V  Mbh: 1

70.750.20.201   €  82,95

Luchtbed dreamair premium 
queen
Extra dik luchtbed, royaal van 
afmeting en zeer comfortabel 
door de flocked toplaag in 
kringelbanen. Deze zorgt, 
samen met de opstaande rand, 
dat afrollen wordt voorkomen. 
Stabiele coil beam constructie. 
Ideaal voor binnen. Incl. 
ingebouwde luchtpomp (220-
240 V) en opberg vak opzij. Ook 
met reistas en reparatiepatch. 
Kleur: beige/zwart. Afmeting: 
203x152x46 cm.
V  Mbh:  1

70.750.20.176   €  78,95

Luchtbed new comfort 
single
Extra dik, dwars gegolfd 1 
persoons luchtbed, voor indoor 
gebruik. Flocked top en zijkant. 
Door de duurzame Comfort 
Cell Y-beam constructie vast 
en stabiel. De verhoogde 
randen bieden extra comfort 
en voorkomen afrollen. Door de 
ingebouwde pomp (220-240 V) 
snel en gemakkelijk op te blazen. 
Incl. reistas en reparatie patch. 
Kleur: bruin/beige. Afmeting: 
191x97x43 cm.
V  Mbh: 2

70.750.20.133   €  59,95

Luchtbed Sleepzone premium 
Fijn, dwars gegolfd, extra breed, voor indoor gebruik. 
Flocked top en zijkant. Door de duurzame Comfort Cell 
Y-beam constructie vast en stabiel. De verhoogde randen 
bieden extra comfort en voorkomen afrollen. Door de 
ingebouwde pomp(220-240 V) snel en gemakkelijk op 
te blazen. Incl. reistas en reparatie patch. Kleur: grijs/
lichtgrijs. 
Queen
Afmeting: 203x152x36 cm, 2 persoons luchtbed
V  Mbh:  2

70.750.20.129   €  71,95

Single
Afmeting: 191x97x36 cm.1 persoons luchtbed
V  Mbh:  2

70.750.20.132   €  55,95

Luchtbed Restaira premium
Lekker dik en heerlijk royaal luchtbed voor binnen. 
Aangename flocked toplaag in blokvorm, die helpt om 
afglijden te voorkomen. Stabiele coil beam constructie. 
Met ingebouwd hoofdkussen en eveneens ingebouwde 
luchtpomp op 220-240 V. Incl. reistas en reparatie patch. 
Kleur: lichtgrijs. 

Queen
Afmeting: 203x152x38 cm.
V  Mbh:  2

70.750.20.186   €  49,95

Single
Afmeting: 191x97x38 cm.
V  Mbh:  2

70.750.20.191   €  39,95

Luchtbed premium
Extra dik en heerlijk royaal luchtbed voor binnen, queen. 
Stevige I beam constructie in comfortabele toplaag in 
lange banen. Met ingebouwd hoofdkussen en eveneens 
ingebouwde luchtpomp op 220-240 V. Incl. reistas en 
reparatie patch. Kleur: antraciet. 

Queen
Afmeting: 203x152x46 cm.
V  Mbh:  2

70.750.20.183   €  48,95

Single
Afmeting: 191x97x46cm.
V  Mbh:  2

70.750.20.178   €  36,95
 

64 stuks

 
36 stuks
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Voor meer info: www.alpc.nl

Luchtbed nightright queen
Super dik 2 persoons luchtmatras, voor 
indoor gebruik. Comfortabele flocked top 
en licht opstaande rand om afrollen te 
voorkomen. Met ingebouwd hoofdkussen 
en eveneens ingebouwde luchtpomp op 
220-240 V. Sterke I beam constructie. De 
verhoogde randen bieden extra comfort 
en voorkomen afrollen.  Incl. reiszak 
en reparatiepatch. Kleur: grijs/blauw. 
Afmeting: 203x152x56 cm.
V  Mbh: 1

70.750.20.205   €  66,95

Luchtbed aerolax queen
Extra royaal heerlijk luchtbed voor binnen 
(queen). Een stevige I beam constructie en 
het ingebouwde hoofdkussen zorgen met 
de prettige flocked toplaag voor het nodige 
comfort. Pomp op 220-240 V. Incl. reistas 
en reparatie patch. Kleur: grijs. Afmeting: 
203x152x30 cm.

V  Mbh: 2

70.750.20.199   €  44,95

Home serie flocked luchtbed i.p. 
47cm queen hoog
Een 3 laags verhoogd luchtbed met een 
ingebouwd hoofdkussen en een sterke 
I-beam constructie. Het bed heeft een 
waterproof geruwde toplaag en iets 
opstaande randen voor extra comfort. 
Met de ingebouwde, elektrische pomp 
(220-240 Volt) is het in3-4 minuten klaar 
voor gebruik. CE gekeurd. Incl. draagtas en 
reparatietje. Afmeting: 203 x 157 x 47 cm.
U  Mbh:  2

70.750.20.087   €  48,95

Multi Max bank
Opblaasbare bank/bed combinatie. 
Opgevouwen een lekkere bank, uitgeklapt 
een heerlijk 2 persoons bed. Stabiele coil 
beam constructie en een comfortabele 
flocked toplaag. Voor zowel binnen 
als buiten. incl. luchtpomp, reistas en 
reparatie patch. Opblaastijd: ca. 270 
sec.  Leuk model in assorti van 3 frisse 
kleuren: oranje, blauw en groen. Afmeting 
(uitgeklapt): 188x152x64 cm.
V  Mbh: 3

70.750.20.219   €  60,95

 

Lounge bank zwart double 5 - 1
Multifunctionele 5-in-1 bank. Door 
het praktische ontwerp gemakkelijk 
om te toveren van een fijne sofa, naar 
een comfortabel 2 persoons bed, een 
dubbeldik 1 persoons bed, een lounge 
bank of een 2 zitbankje. Stabiele coil beam 
constructie. Kleur: zwart.Incl. reparatie 
patch en reistas. Afmeting: 188x152x64 
cm.
V  Mbh: 3

70.750.20.220   €  34,95

Lounge stoel sport
Heerlijke lounge stoel. De speciaal 
ontworpen rugleuning zorgt voor maximale 
ontspanning. Met comfortabele flocked 
toplaag. De sterke Y beam constructie 
zorgt voor stijfheid en stabiliteit. Kleur: 
antraciet/grijs. Afmeting: 165x84x79 cm.
V  Mbh: 6

70.750.20.208   €  29,95

Lounge stoel comfi cube
Opblaasbare kuipstoel met stevige I beam 
constructie en aangename flocked toplaag. 
Uitneembaar zitkussen. Met reparatie 
patch. In 3 kleuren assorti: oranje, roze en 
blauw. Afmeting: 74x74x64 cm.

V  Mbh: 6

70.750.20.211   €  15,95

Lounge stoel inflate-a-chair      
Opblaasbare loungestoel met 2 
luchtkamers. Stevige I beam constructie in 
een prettig ontwerp. Aangename flocked 
toplaag. Zowel voor indoor als outdoor. Met 
reparatie patch. In 3 kleuren assorti: paars, 
rood en blauw. Afmeting: 112x112x66 cm.

V  Mbh: 6

70.350.66.077   €  19,95

Art.nr Mbh Afmeting in cm Kleur Prijs
70.750.20.155 U 16 55x26 grijs €  12,95

70.750.20.149 U 16 55x26 roze €  12,95

70.750.20.153 U 16 55x26 groen €  12,95

Opblaasbare ronde poefen voor op terrras of in de tuin in verschillende kleuren
Poefen

 
60 stuks

Zitzak voetbal
Stoere zitzak in de vorm van een reuzen voetbal. Met reparatie patch. 
Van 0,32 mm vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting: 114x112x71 cm.
V  Mbh: 8

70.350.60.128   €  14,95
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Single Extra Lang  
203x73x25 cm
U  Mbh: 6    

70.750.20.108  € 12,95

Double Extra Lang  
208x137x25 cm
U  Mbh: 4    

70.750.20.109  € 18,95

Queen
Afmeting: 203x152x22 cm.
U  Mbh: 4

70.750.20.026   €  21,95

Camping luchtbed Flocked extra lang

Deze voordelige luchtbedden met een sterke constructie 
van vinyl met een flocked toplaag zijn onmisbaar voor op de 
camping of gebruik binnenshuis. Snel op te blazen, simpel op 
te vouwen en zeer comfortabel. Verkrijgbaar in verschillende 
versies en afmetingen.

Camping luchtbed flocked easy inflate double
Gerieflijk luchtbed met ingebouwd hoofdkussen en 
eveneens ingebouwde voetpomp, double. Aangename 
flocked toplaag, ideaal voor zowel in- als outdoor. Met 
reparatie patch. Kleur: blauw. 
Double
Afmeting: 191x137x28 cm.
V  Mbh:  4

70.750.20.171   €  24,95

Single
Afmeting: 185x76x28 cm.
V  Mbh:  6

70.750.20.189   €  15,95

Camping luchtbed flocked blauw double
Praktisch camping luchtbed, aangename flocked top, 
double. Stabiele coil beam constructie. Ideaal voor zowel 
in- als outdoor. Incl. reparatie patch. Kleur: blauw. 
Double
Afmeting: 191x137x22 cm.
V  Mbh:  4

70.750.20.009   €  15,95

Single
Afmeting: 185x76x22 cm.
V  Mbh:  6

70.750.20.163   €   9,95

Camping luchtbed double groen set incl. pomp
Camping luchtbed double. Comfortabele flocked toplaag 
en stevige coil beam constructie. Wordt geleverd met 
electrische pomp. In-out ventiel. Voor zowel in- als outdoor 
gebruik. Incl. reparatie patch. Afmeting: 191x137x22 cm.

V  Mbh:  3

70.750.20.233   €  28,95

Camping luchtbed flocked single 
batterij

 
144 stuks

 
140 stuks

 
120 stuks

®

Pump Up Possibilities

Single camping luchtbed met ingebouwd 
kussen en aangename flocked toplaag. 
Ideaal voor buiten. Een stevige coil 
beam constructie zorgt voor stevigheid 
en het opopervlak met ribbels voorkomt 
afglijden. Eenvoudig op te blazen met de 
ingebouwde pomp die werkt op batterijen 
(batterijen niet meegeleverd). Incl. reparatie 
patch. Afmeting: 191x97x38 cm.
V  Mbh:  2

70.750.20.084   €  47,95

Camping luchtbed flocked 
groen single
Praktisch camping luchtbed, 
aangename flocked top, single. 
Stabiele coil beam constructie. 
Ideaal voor zowel in- als outdoor. 
Incl. reparatie patch. Kleur: groen. 
Afmeting: 185x76x22 cm.

V  Mbh:  6

70.750.20.160   €  11,95

Camping

114114114



Voor meer info: www.alpc.nl

Home serie flocked luchtbed i.p. 22 cm double 
extra lang
2 persoons extra lange luchtbedden met een waterproof 
geruwde toplaag en aangenaaid kussen voor extra 
comfort. De bedden hebben een ingebouwde elektrische 
luchtpomp, 230 Volt, waarmee het in ongeveer 3-5 
minuten volledig kan worden opgepompt. Met reparatie 
patch.
Afmeting: 205x136x22 cm
U  Mbh: 3

70.750.20.111  € 39,95

Luchtbed Restease single
Comfortabel luchtbed single. Flocked top en zijkant. 
Behoudt zijn vorm door de duurzame Comfort Cell I-beam 
constructie. Ideaal voor binnen en buiten. Met reparatie 
patch. Kleur: grijs. Afmeting: 188x99x25 cm.

V  Mbh:  4

70.750.20.128   €  18,95

Home serie Colour-splash luchtbed Single
Een 1 persoons luchtbed voorzien van een zachte 
toplaag. In ongeveer 2 minuten kan het luchtbed worden 
opgepompt. Het luchtbed is voorzien van een ingebouwd 
kussen voor meer comfort. Wordt geleverd in een 
assortiment van 3 kleuren: blauw, roze en oranje. Inclusief 
reparatie patch.
Afmeting: 188x73x22 cm

U  Mbh: 6

70.750.20.098  € 10,95

Luchtbed zelfopblazend Mondor junior
Kampeermat van polyester. Zelf opblazend met foam kern. 
Eenvoudig uitrollen en klaar!. Comfortabel door de foam 
kern, lichtgewicht en simpel mee t nemen. In draagtas. 
Afmeting: 180x50x2,5 cm.

V  Mbh:  1

70.750.35.031   €  16,95

Luchtbed zelfopblazend Mondor X1
Zelfopblazend luchtbed van polyester met geïntegreerde 
foam kern. Simpel de mat uitrollen en klaar. De thermische 
kern biedt comfort en toch lichtgewicht en gemakkelijk 
mee te nemen. In draagzak. Kleur grijs. Afmeting: 
200x66x3 cm.

V  Mbh:  1

70.750.35.029   €  23,95

Slaapmat campbase
Slaapmat van polyethyleen foam. Lichtgewicht en 
gemakkelijk op te rollen en mee te nemen. Afmeting: 
190x50x0,6 cm.

V  Mbh:  1

70.750.35.033   €   6,95

Camping luchtbed chairKinder luchtbed kiddie

 
104 stuks

 
100 stuks

Handig luchtbed voor op de camping met 
ingebouwd hoofdkussen. Van Rayon en d.m.v. 
verstelbare nylon bandjes simpel om te toveren 
tot een gemakkelijke stoel. Toplaag van pseudo 
canvas weefsel en de bodem is van 0,30 mm 
vinyl. Incl. reparatiepatch. Kleur: blauw/beige. 
Afmeting: 159x53,5x14 cm.

V  Mbh:  8

70.750.20.177   €  10,95

Kinderluchtbed. Comfortabele flocked toplaag en sterke I beam constructie. Het 
uitneembaar middenstuk biedt een extra diepe, veilige rustplaats. Ideaal voor gebruik 
binnen. Incl. reparatie patch. In 2 kleuren assorti: groen en roze. Voor 3-6 jaar. Afmeting: 
132x76x20 cm.

V  Mbh: 6

70.750.20.207   €  16,95

NIEuw

2017!
NIEuw

2017!

115



Campingbed fold ‘n rest
Gemakkelijk kampeerbed met stalen frame. Max. gewicht is 102 kg. In draagtas. 
Afmeting: 190x64x42 cm.

V  Mbh:  1

70.750.35.037   €  38,95

Campingbed fold ‘n rest 
aluminium
Kampeer vouwbed met aluminium frame: licht maar toch sterk. Max. gewicht 110 kg. 
Afmeting: 208x78x47 cm.
V  Mbh: 2

70.750.35.040   €  69,95

Picknick kleed winder
Acryl reisdeken voor picknick of camping. Bodemmateriaal is waterbestendig (PEVA). Simpel op te vouwen en als tas mee te nemen. 
Afmeting: 175x135 cm.
V  Mbh:  1

70.750.35.032   €   9,95

Reisset Sojourna
Opblaasbare reis set. Nekkussen 
met flocked toplaag. Zacht 
luchtdoorlatend slaapmasker met 
hoofdband en zachte oordopjes. 
Afmetingen: kussen: 48x28 
cm, slaapmasker: 18x8 cm, 
oordopjes: Ø 1,3  x2,5 cm.
V  Mbh:  6

70.750.20.224   €   2,95

Reiskussen gekleurd
Opblaasbaar reiskussen voor 
zowel binnen als buiten. 
Aangename flocked toplaag 
en stevige I beam constructie. 
Hoofdkussen en zitkussen. Met 
reparatie patch. In 3 kleuren 
assorti. Afmeting: 44x28 cm.
V  Mbh:  6

70.750.20.225   €   1,95

Nek kussen
Comfortabel nekkussen met 
flocked toplaag. Ook geschikt 
voor lange reizen. In 2 kleuren 
assorti: lichtgrijs en donkergrijs. 
Afmeting: 46x28 cm.

V  Mbh:  6

70.750.20.227   €   1,95

Reiskussen voor de nek
Comfortabel kussen voor op reis. 
Steunt op de schouders. Van 
0,20 mm vinyl met een geruwde 
toplaag van 0,40 mm.
Afm: 45x48 cm

U  Mbh: 12

70.750.20.048  € 1,95

Reparatieset 
Reparatieset voor luchtbedden, 
opblaasbaar speelgoed en lichte 
kinderbadjes. Set bestaat uit 
1 tube lijm, 4 reparatiestroken 
(totaal 70 cm²) en een stuk 
schuurpapier in een plastic doos.

V  Mbh:  6

70.750.20.156   €   1,49

Campingstoel fold ‘n rest 
aluminium
Vouwstoel met aluminium frame. Lichtgewicht, maar 
sterk. Max. gewicht 85 kg. Afmeting: 50x50x72 cm.
V  Mbh: 8

70.750.35.041   €  16,95

Campingstoel fold`n sit
Camping vouwkrukje. Lichtgewicht: slechts 800 gr. Max. 
gewichtscapaciteit: 105 kg. Afmeting: 31x31x38 cm.

V  Mbh: 12

70.750.29.059   €   6,95
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Tenten

Waterdichtheid tenten
Onze tenten zijn voorzien van een coating en kennen diverse gradaties als het gaat om waterdichtheid. Afhankelijk van waarvoor de tent zal worden 
gebruikt, is deze waterdichtheid hoger of lager. Bent u op zoek naar een strandtentje of speeltentje voor de kinderen, dan zal duidelijk zijn dat de 
behoefte aan een echt waterdichte tent niet groot is. Wilt u er mee op vakantie, dan zijn de eisen geheel anders en wordt de waterdichtheid van 
belang.
De waterdichtheid van het materiaal wordt getest d.m.v. een waterkolom. Een waterkolom zegt iets over het aantal mm water wat een materiaal 
kan verdragen per m².  Het materiaal wordt als volgt getest: Een kolom wordt gevuld met water en op het materiaal geplaatst. Stel dat er 5000 mm 
water in de buis zit en het materiaal houdt dit tegen, dan heeft het materiaal een waterkolom van 5000 mm. De meeste van onze tenten hebben 
een coating van Polyurethaan (het sterkste en meest slijtvast materiaal) en de waterdichtheid wordt dan aangegeven als PU 5000 mm.
Bij een waterdichtheid van PU 1500 mm is het materiaal echt waterdicht (Europese norm) en bestand tegen een normale regenbui. Na verloop 
van tijd slijt echter de coating en wilt u langdurig intensief gebruik van uw tent maken, dan is het beter om te kiezen voor een tent met een 
waterdichtheid van PU 2500 – 5000 mm.
De gradaties van onze tenten lopen uiteen van PU 600 t/m PU 5000 mm. Voor het gemak hebben we ze onderverdeeld in 4 klassen, zie 
onderstaand schema, zodat u eenvoudig kunt bepalen welke tent voor u geschikt is.

Waterkolom test

Neerwaartse druk

Stof die de test ondergaat (per m2)

30.000 mm

22.500 mm

15.000 mm

7.500 mm

500 mm

Klasse Waterkolom  
A PU 2500-5000 mm Compleet waterdicht. Voor veelvuldig en langdurig gebruik.

B PU 1000-2500 mm Waterdicht (Europese norm: 1500 mm). Voorkom druk op de 
tent (bijvoorbeeld zitten of liggen tegen het doek).

C PU 0-1000 mm Waterafstotend.

D PA coating Waterafstotend. 

Nieuw dit jaar zijn de zg. Airframe tenten.
Deze tenten zijn  voorzien van een opblaasbaar frame: dus geen gedoe met het in elkaar zetten van de tentstokken, sterk, milieuvriendelijk en licht in gewicht. Het opblaasbare frame is 
gemaakt van TPU en vervat in een duurzame cover met rits voor extra bescherming en stabiliteit. Eenvoudig het airframe opblazen met de bijgeleverde pomp en klaar. De air serie heeft 
een waterdichtheid van PU3000 mm, bij de air pro is dit zelfs PU 5000 mm. Absolute topklasse dus.

Tent Sierra ridge air pro X6
Sierra Pro6. 6-persoons tent met sterk opblaasbaar frame 
en voortent. Ingangen voor en opzij. 2 vensters voor en 
opzij. Ventilatie: 1 venster met gaas achter en 2+1 aan 
de zijden. Brandwerend materiaal. Tent: 190T polyester, 
PU5000 mm, waterbestendigtype A (zie bovenstaande 
tabel) en grondkleed: 100% polyethyleen met 100% 
polyester, 210D oxford aan de binnenzijde. Fluoriserende 
scheerlijnen in handige opbergzakjes aan het frame. 
Binnen 6 opbergzakken. Met de bijgeleverde handpomp 
in ca. 15 minuten op te zetten. Incl. pinnen. Afmetingen: 
lengte, incl. voortent: 640 cm, breedte uitwendig: 390 cm, 
hoogte: 225 cm.
V  Mbh: 1

70.750.29.061   € 729,00

Tent Sierra ridge air pro X4
Sierra Pro. 4-persoons tent met opblaasbaar frame 
en voortent. Ingang aan beide zijden. 3 vensters aan 
de voorzijde en ventilatievenster aan de achterkant en 
bovenin voor. Brandwerend materiaal. Tent: 190T polyester, 
PU5000 mm, waterbestendig type A (zie bovenstaande 
tabel) en grondkleed: 100% polyethyleen met 100% 
polyester, 210D oxford aan de binnenzijde. Fluoriserende 
scheerlijnen in handige opbergzakjes aan het frame. 
Binnen 4 opbergzakken. Met de bijgeleverde handpomp 
in ca. 8 minuten op tezetten. Incl. pinnen. Afmetingen: 
lengte,incl. voortent: 485 cm, breedte uitwendig: 270 cm, 
hoogte: 200 cm.
V  Mbh: 1

70.750.29.060   € 439,00

Tent Sierra ridge air X4
Sierra. 4-persoons tent met opblaasbaar frame en 
voortent. Aan zowel voor- als zijkant een ingang. 2 
vensters aan de voorzijde en achter een venster met 
gaas voor de ventilatie. Brandwerend materiaal. Tent: 
190T polyester, PU3000 mm, waterbestendig type A: (zie 
bovenstaande tabel) en grondkleed: 100% polyethyleen. 
Fluoriserende scheerlijnen in handige opbergzakjes aan 
het frame. Binnen 4 opbergzakken. Met de bijgeleverde 
handpomp in ca. 8 minuten op te zetten. Incl. pinnen.  
Afmetingen: lengte, incl. voortent: 485 cm, breedte 
uitwendig: 270 cm, hoogte: 200 cm.

V  Mbh: 1

70.750.29.058   € 389,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Tent Hogan X5 voortent
Windvaste, grote familietent van gecoat polyester en 
met grondzeil. D ruime voortent is 200 cm groot. Met 
insectennet voor deur- en raamopeningen en binnen 
opbergvak en in draagtas. Doek 190T, PU3000: 
waterbestendig  klasse A. Zie tabel op pagina 117. 
Grondkleed: 120G/m² PE. Geschikt voor 5 personen. 
Afmeting (excl. voortent): 305x305 cm, hoogte: 200 cm.

V  Mbh: 1

70.750.29.050   € 139,00

 

Tent Ocaso X3 luifel
Windvaste, 3-persoonstent van gecoat polyester en 
met grondzeil. Waterdicht en vuur vertragend. De extra 
grote voortent biedt een derde slaapplaats en meer 
opbergruimte. Praktisch Insectennet en binnenvak 
ontbreken uiteraard ook niet.  Doek 190T, PA2000: 
waterbestendig  klasse B. Zie tabel op pagina 117. 
Grondkleed: 120G/m² PE. Afmeting: 225x248cm, voortent 
150x260 cm en een hoogte van 155 cm.

V  Mbh: 1

70.750.29.044   €  89,95

 

Tent Rock Mount X4 voortent
Windvaste, grote familietent van gecoat polyester en 
met grondzeil. D ruime voortent is 200 cm groot. Met 
insectennet voor deur- en raamopeningen en binnen 
opbergvak en in draagtas. Doek 190T, PU3000: 
waterbestendig  klasse A. Zie tabel op pagina 117. 
Grondkleed: 120G/m² PE. Geschikt voor 5 personen. 
Afmeting (excl. voortent): 305x305 cm, hoogte: 200 cm.

V  Mbh: 1

70.750.29.047   €  72,95

 

Tent Campbase X6 luifel
De familietent bij uitstek. Met 2 slaapgedeeltes, gescheiden door een woongedeelte 
in het midden. 3 laags: binnentent, tent en afneembaar dak, als extra bescherming 
tegen hitte of regen. Deuropening aan zowel voor- als achterkant. Windvast door 
de gestroomlijnde vorm, met insectennet voor deur en ramen, waterdicht en vuur 
vertragend. Doek 190T, PA3000: waterbestendig  klasse A. Zie tabel op pagina 117. 
Grondkleed: 120G/m² PE. Geschikt voor 6 personen. Afmeting: 610x240 cm, hoogte: 
210 cm.
V  Mbh: 1

70.750.29.051   € 179,00

Tent Nucamp X2
Praktische 2 persoons tent van gecoat polyester met 
grondkleed. Staat in seconden, is waterdicht en vuur 
vertragend en insectennet voor deur en ramen. De beide 
zijramen zorgen voor prima ventilatie. Opbergvak binnen 
en in draagtas. Doek 190T, PA2000: Waterbestendig 
klasse B. Zie tabel op web site. Grondkleed: 120G/m² PE. 
Afmeting: 235x145x100 cm.
V  Mbh: 6

70.750.29.037   €  35,95

  

Tent Nucamp X3
3-persoons tent. Gemakkelijk op te zetten iglo model. Van 
gecoat polyester, met grondzeil. Vliegennet bij de ingang 
en de 2 zijramen en waterdicht en vuur vertragend. Met 
binnenvak voor het opbergen van persoonlijke spullen. 
Doek 190T, PA2000: waterbestendig  klasse B. Zie tabel 
op pagina 117. Grondkleed: 120G/m² PE. In draagtas. 
Afmeting: 235X190 cm, 100 cm hoog.
V  Mbh: 1

70.750.29.038    €  42,95

 

Tent Nucamp X4
4-persoons tent. Gemakkelijk op te zetten iglo model. Van 
gecoat polyester, met grondzeil. Vliegennet bij de ingang 
en de 2 zijramen en waterdicht en vuur vertragend. Met 
binnenvak voor het opbergen van persoonlijke spullen. 
Doek: 190T PA2000: waterbestendig klasse B. Zie tabel 
op pagina 117. Grondkleed: 120G/m² PE. In draagtas. 
Afmeting: 240x210 cm, 100 cm hoog.
V  Mbh: 1

70.750.29.039   €  45,95

 

Zie voor betekenis ikonen op pagina 120
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Tent Montana X4 voortent
Windvaste iglo tent met voortent voor 4 personen. Van 
gecoat polyester en grondezeil. De voortent van 100 cm 
biedt extra ruimte en comfort. Insectennet, binnenvak 
en draagtas. Doek 190T, PA600: waterbestendig  klasse 
C. Zie tabel op pagina 117. Grondkleed: 115G/m² PE. 
Afmeting (zonder voortent: 210x235 cm, hoogte: 130 cm.

V  Mbh: 1

70.750.29.053   €  49,95

 

Tent Range X3 luifel
3-persoons iglo tent met luifel. Met insectennet en 
binnenvak voor de persoonlijke spullen. Van gecoat 
polyester met grondzeil. In handige draagtas. Doek 190T, 
PA600: waterbestendig  klasse C. Zie tabel op pagina 117. 
Grondkleed: 110G/m² PE. Afmeting: 210x210 cm, hoogte 
120 cm en de luifel is 40x40 cm.

V  Mbh: 1

70.750.29.045   €  33,95

 

Tent Woodlands luifel  X2
Iglo trekkerstentje met afneembare luifels voor en achter. 
Geschikt voor zowel hete als regenachtige condities. De 2 
deuropeningen bieden prima ventilatie en in het binnenvak 
kunnen persoonlijke spullen worden opgeborgen. Van 
gecoat polyester en met grondzeil. Doek 170T, PA600: 
waterbestendig  klasse C. Zie tabel op pagina 117. 
Grondkleed: 110G/m² PE. Incl. draagtas. Afmeting: 
200x152 cm, hoogte: 110 cm.
V  Mbh: 1

70.750.29.054   €  28,95

 

Voor meer info: www.alpc.nl

Tent Traverse X4 luifel
4-persoons uitgebouwde iglo tent. Door zijn vorm windvast. Vliegennet bij deuropening en bij 
de ramen. Incl. grondkleed. Vak aan de binnenzijde voor het opbergen van persoonlijke spullen, 
waterdicht en vuur vertragend. Met gemakkelijke zij-openingen. PU2000: Waterbestendig 
klasse B. In draagtas. Afmeting: 480x210x165 cm.
V  Mbh: 1

70.750.29.036   € 129,00

 

Tent Cultiva X3
Iglo trekkerstent voor 3 personen met extra ruimte van 
70 cm voor en achter. Windvast door de gestroomlijnde 
vorm, waterdicht en vuur vertragend. Insectennet voor de 
openingen en opbergvak binnen. Van gecoat polyester 
en met grondzeil. Doek 190T, PA2000: waterbestendig  
klasse B. Zie tabel op pagina 117. Grondkleed: 120G/m² 
PE. Afmeting: 200x180 cm, hoogte: 125 cm.

V  Mbh: 1

70.750.29.057   €  69,95

 

Tent Glacier Ridge X2
2-persoons iglo tent. Praktisch model met een extra 
voorflap. Windvast, insectennet bij de deuropening en 
de ramen, waterdicht en vuur vertragend. Van gecoat 
polyester en met grondzeil. Binnenvak voor het opbergen 
van persoonlijke spullen en met draagtas.  Doek 190T, 
PA2000: waterbestendig  klasse B. Zie tabel op pagina 
117. Grondkleed: 120G/m² PE. Afmeting: 200x200 cm, 
voorstuk 70 cm en de hoogte is 120 cm.
V  Mbh: 1

70.750.29.042   €  46,95

 

Tent Navajo X2
2-persoons trekkerstent. Door zijn vorm windvast. Van 
gecoat polyester en met vliegennet voor de deuropening 
en de ramen. Met grondzeil en waterdicht en vuur 
vertragend. De voortent biedt extra ruimte. Met binnenvak 
en draagtas. Doek 190T, PA2000: waterbestendig  klasse 
B. Zie tabel op pagina 117. Grondkleed: 120G/m² PE. 
Afmeting: 200x165 cm, voortent 70 cm en de hoogte is 
110 cm.

V  Mbh: 1

70.750.29.040   €  54,95

 

Zie voor betekenis ikonen op pagina 120
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Campak set, tentje, 2 slaapzakken en 2 
slaapmatjes
Complete set voor 2 personen om zorgeloos te kamperen. 
Lichtgewicht, eenvoudig op te zetten en gemakkelijk 
mee te nemen. Ideaal voor festivals. In draagtas. De set 
bestaat uit: 1x iglo tent 205x145x100 cm, 2x slaapmat 
190x50x0,6 cm, 2x slaapzak 180x75 cm. Coating PA300, 
klasse D, zie tabel op pagina 117.
V  Mbh: 1

70.750.29.033   €  62,95

Tent Monodome X2
Gemakkelijk 2-persoons iglo tentje, van gecoat polyester 
en met grondzeil. Insectennet, binnenvak en draagtas.
Doek 190T, PA300: waterbestendig  klasse D. Zie tabel op 
pagina 117. Grondkleed: 100G/m² PE. Afmeting: 205x145 
cm, hoogte: 100 cm.

V  Mbh: 6

70.750.29.052   €  18,95

 

Tent Monodome X3
Eenvoudig, praktisch iglo tentje. Van gecoat polyester, 
met grondzeil en insectennet. Handig binnenvak voor de 
persoonlijke spullen. Gemakkelijk op te zetten en mee te 
nemen. Doek 190T, PA300: waterbestendig  klasse D. 
Zie tabel op pagina 117. Grondkleed:100G/m² PE. Incl. 
draagtas. Afmeting: 210x210 cm, 130 cm hoog.hoog.

V  Mbh: 6

70.750.29.043   €  26,95

 

Strandtent Beach
Simpel op te zetten en gemakkelijk mee te nemen 
strandtent met grondzeil. Met opbergvak en draagtas. 
Doek 190T, PA300: waterbestendig  klasse D. Zie tabel op 
pagina 117. Grondkleed: 100G/m² PE. Voor 2 personen. 
Afmeting: 200x130x90 cm.
V  Mbh: 1

70.750.29.055   €  14,95

INSIDE
POCKET

 

Strandtent Ramble X2
Strandtent van gecoat polyester, met grondkleed. Met 
meerdere vakken voor het opbergen van persoonlijke 
spullen. Lichtgewicht en gemakkelijk op te zetten. PA300 
mm: niet waterdicht, maar waterafstotend.In draagtas. 
Afmeting: 200x130 cm.
V  Mbh: 1

70.750.29.034   €  15,95

INSIDE
POCKET

 

Strandtent Secura
In seconden op te zetten pop-up strandtentje met 
grondkleed. Met UV bescherming van zilver gecoat 
polyester. Doek 170T, PA300: waterbestendig  klasse 
D. Zie tabel op pagina 117. Grondkleed: 120G/m² PE.  
Afmeting: 192x120 cm, hoogte 85 cm.
V  Mbh: 1

70.750.29.056   €  25,95

 

 Zijvenster

 Vuurvertragend

Muskietennet

Waterdichte naden

Pop up tent

binnenvak

Fluoriserende stormlijn

Stormlijn organizer

Opbergvakjes 

Betekenis ikoontjes
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Slaapzakken

Voor meer info: www.alpc.nl

Slaapzak Heat Wrap 300
Slaapzak voor lage temperaturen: -3 -+3 °C. Van rip-stop polyester en een vulling van 2 
lagen hollow fiber en met capuchon. Taps toelopend en recht doorgestikt voor optimaal 
comfort outdoor. 2-weg rits voor eventuele ventilatie. In draagtas. Kleur oranje/grijs of 
blauw/grijs. Afmeting: 230x80/55 cm.
V  Mbh: 1

70.750.35.020   €  33,95

 

Slaapzak Slumber 300
Slaapzak van polyester en hollow fiber vulling. Ideale temperatuur: 0-5° C. Kussenzak 
aan het hoofdeinde, S-vorm gestikt voor prima comfort buiten en elastische banden voor 
eenvoudig oprollen en vervoeren. In draagtas. Kleur: rood/grijs of blauw/grijs. Afmeting: 
205x90 cm.
V  Mbh: 1

70.750.35.018   €  27,95

 

Ventilatiekanaal

Begrensde vezel

Holle vezel

1 wegsritssluiting

2 wegsritssluiting

Inclusief kussen

Betekenis ikoontjes

Slaapzak Cataline 250
Comfortabel, ruime slaapzak, taps toelopend, van polyester en vulling 250g/m³. Van rip-stop polyester. Afgerond hoofdeinde. Ideale temperatuur: 3-8° C. In draagtas. 
Afmeting: 230x80 cm.

V  Mbh: 1

70.750.35.038   €  26,95

Kamperen betekent niet altijd: afzien. Een nacht onder de sterren zou een aangename, memorabele ervaring moeten zijn. 
Bestway heeft een uitgelezen assortiment om u warm en comfortabel te houden. Of u nu kampeert in barre, koude streken 
of te maken krijgt met zwoele nachten: er is altijd een passende slaapzak. 

121



Slaapzak Evade 200
Polyester slaapzak met hollow-fiber vulling, in draagzak. 
Ideale temperatuur: 13-16° C. Gewicht 0,7 kg. Afmeting: 
180x75 cm.

V  Mbh: 1

70.750.35.024   €  13,95

Slaapzak Comfort Quest 200
Polyester slaapzak met hollow-fiber vulling, in draagzak. 
Ideale temperatuur: 7-11° C. Halfrond hoofdeinde en taps 
toelopend. Gewicht 0,8 kg. Afmeting: 220x75/50 cm.

V  Mbh: 1

70.750.35.025   €  16,95

Slaapzak Hibernator 200
Slaapzak van polyester met vulling van hollow fiber. 
Ideale temperatuur: 9-13° C. Incl. opblaasbaar kussen en 
elastische banden om de slaapzak gemakkelijk op te rollen 
en mee te nemen. In draagtas. Afmeting: 190-84 cm.
V  Mbh: 1

70.750.35.026   €  19,95

Koeltas Quellor 15L
Koeltas, 15 ltr van polyester. Gemakkelijk te dragen. Blijft 
koel tot ongeveer 5 uur. Afmeting: 19x35x20 cm.

V  Mbh: 1

70.750.35.042   €   9,95

Koeltas Quellor 25L
Koeltas, 25 ltr van polyester. Gemakkelijk te dragen. Blijft 
koel tot ongeveer 4 uur. Afmeting: 26x42x26 cm.

V  Mbh: 1

70.750.35.043   €  11,95

Koeltas Refresher 15L
Koeltas, 15 ltr van polyester. Met apart voorvak, 
gemakkelijk te dragen. Blijft koel tot ongeveer eer 4 uur. 
Afmeting: 31x27,5x18 cm.
V  Mbh: 1

70.750.35.044   €  10,95

Slaapzak Matric 2 laags
2-laags slaapzak van polyester. Ideale temperatuur: 9-13° C. de 2 lagen kunnen of geheel 
gesloten bij lage tempraturen, deels open bij gemiddelde temperaturen en helemaal open 
als het nog warmer wordt. Recht doorgestikt. In draagtas. Afmeting: 195x80 cm.
V  Mbh: 1

70.750.35.022   €  29,95

Slaapzak Escapade 200
Slaapzak van polyester en hollow fiber vulling. Ideale temperatuur: 5-9° C. Halfrond 
hoofdeinde. S-vorm gestikt voor prima comfort. In draagtas. Kleur: groen. Afmeting: 
185x75 cm.
V  Mbh: 1

70.750.35.019   €  17,95
NIEuw

2017!

NIEuw

2017!
NIEuw

2017!
NIEuw

2017!

NIEuw
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Rugzakken

Voor meer info: www.alpc.nl

Rugzak Big Canyon 30L
Rugzak 30 ltr van polyester. Met voor een extra flap voor 
de fietshelm, vak voor laptop of waterreserve, heupband 
en meerdere mogelijkheden om materiaal aan te hangen. 
In rood of groen. Afmeting: 49x35x22 cm.
V  Mbh: 6

70.750.36.001   €  36,95

Rugzak New Horizon 30L
Rugzak, 30 ltr. Met 3D draagsysteem voor comfort 
en luchtcirculatie. Incl. regenkleed, vak voor laptop of 
waterresereve, gemakkelijke zijvakken en heupband. Van 
polyester. In rood en groen. Afmeting: 50x33x18 cm.
V  Mbh: 1

70.750.36.002   €  44,95

Rugzak Blazid 30L
Fijne, polyester rugzak van 30 ltr. Met verborgen zijvakken 
en een elastisch vak voor. Kleur blauw. Afmeting: 
50x33x18 cm.

V  Mbh: 6

70.750.36.003   €  23,95

Rugzak Barrier Peak grijs 45L
Trekkersrugzak in handzaam formaat, 45 ltr. Van nylon 
rip-stop. Praktische waterdichte rits aan de voorzijde, vak 
voor waterreserve, zijvakken, meerdere mogelijkheden om 
spullen aan te hangen, borstband met fluit en heupband. 
kleur grijs. Afmeting: 62x36x26 cm.
U  Mbh: 1

70.750.36.004   €  49,95

Rugzak Dura-trek rood 45L
Trekkersrugzak, 45 ltr. Van polyester. Met vak voor 
waterreserve, zijvakken, diverse lussen en banden voor het 
opbergen van spullen, borstband met fluit en heupband. 
Kleur: rood. Afmeting: 60x29x19 cm.

V  Mbh: 1

70.750.36.012   €  38,95

Rugzak Dura-trek geel 65L
Trekkersrugzak groot formaat, 65 ltr. Van polyester. Met 
apart vak onder voor de slaapzak, vak voor waterreserve, 
zijvakken, regenkleed en diverse lussen en banden voor 
het opbergen van spullen. Met borstband met fluit en 
heupband. Kleur: geel. Afmeting: 70x32x22 cm.
V  Mbh: 1

70.750.36.015   €  62,95

Rugzak Barrier 
Peak oranje 65L

Trekkersrugzak groot formaat, 65 ltr. Van nylon 
rip-stop. Praktische waterdichte rits voor, apart 
vak onder voor slaapzak, vak voor waterreserve, 
zijvakken, diverse lussen en banden voor meenemen 
spullen, regenkleed, borstband met fluit en 
heupband. Kleur oranje. Afmeting: 70x38x28 cm.
U  Mbh: 1

70.750.36.007   €  55,95

 Duurzame gesp

 Vakje voor waterzak

 Noodfluitje

 Lussen voor gereedschap

 Regenkap

 Zijvakken

Borstriem

Heupriem

Laptop vakje

Vakje voor waterzak

Opbergvak helm

Betekenis ikoontjes
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Voor meer info: www.alpc.nl

Schaatsen

Easy glider
Een schaats voor zowel kinderen als volwassenen. De perfecte schaats voor beginners! Enkele van de belangrijkste 
kenmerken van deze door Zandstra ontwikkelde schaats: 1. R.V.S. Springsteel. Hardheid 48 Rc. Schaatsen blijven lang 
scherp. 2. Het staal heeft een dikte van 1.7 mm en is geslepen in een ronding van 35 meter. De ervaring leert dat dit 
ideaal is voor beginners. 3. Het frame is 50% breder dan de bestaande houten schaats. Hierdoor meer stabiliteit en dus 
meer zelfvertrouwen. Verkrijgbaar in de maatgroepen Small (mt 26-30), Medium (mt 31-35), Large (mt 35-39) 
enxLarge (40-43/44). De Easy Glider wordt ook in assortimentsdozen van 16 paar geleverd: 4xS, 8xM en 4xL. 4. De 
schaatsen zijn gemakkelijk onder te binden en zeer comfortabel. 5. De hielband heeft een zachte beschermstrap op 
de wreef. 6. Het frame is gemaakt van technisch nylon. Zytel 501 ST. 7. De veilige achterzijde voorkomt verwondingen 
tijdens valpartijen.

Frisia bob skate de luxe
Verstelbare schaats. De banden van de Bob Skate De Luxe zijn geklonken aan de 
schaatsen. Een beschermstrap bij de wreef geeft extra comfort. De schaats is zwart 
geëpoxeerd. Hierdoor geen roestvorming. De Frisia Bob Skate De Luxe is verstelbaar voor 
de maten: 24 - 30
V  Mbh: 1

70.900.60.005   €  19,95

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.900.60.004   V 1 Easy Glider maat 

26-30
€  42,95

70.900.60.016   V 1 Easy Glider maat 
31-35

€  42,95

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.900.60.017   V 1 Easy Glider maat 

35-39
€  42,95

70.900.60.018   B 1 Easy Glider maat 
40-44

€  42,95

Noor verstelbaar
Een verstelbare noor met Semi Soft schoen. Gepatenteerde bevestiging van de buis 
aan het frame. Hierdoor extra laag. Dit verhoogt het zelfvertrouwen van de beginnende 
schaatser. Betrouwbaar verstelmechanisme. Sluiting door middel van 3 velcro straps. 
Leest Medium.

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.900.60.002 V 1 Noor verstelbaar 

maat 31-35
€ 119,00

70.900.60.013 V 1 Noor verstelbaar 
maat 36-39

€ 119,00
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Noor lerenschoen
Schoen met lederen voering gemonteerd op een 100% stalen noor. Oppervlakte bewerking is zwart geëpoxeerd. 
Populair complet voor de beginnende schaatser.

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.900.60.039 B 1 Noor lerenschoen 

maat 34
€  99,95

70.900.60.040 B 1 Noor lerenschoen 
maat 35

€  99,95

70.900.60.041 V 1 Noor lerenschoen 
maat 36

€  99,95

70.900.60.042 V 1 Noor lerenschoen 
maat 37

€  99,95

70.900.60.043 V 1 Noor lerenschoen 
maat 38

€  99,95

70.900.60.044 V 1 Noor lerenschoen 
maat 39

€  99,95

70.900.60.045 V 1 Noor lerenschoen 
maat 40

€  99,95

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.900.60.046 V 1 Noor lerenschoen 

maat 41
€  99,95

70.900.60.047 V 1 Noor lerenschoen 
maat 42

€  99,95

70.900.60.048 V 1 Noor lerenschoen 
maat 43

€  99,95

70.900.60.049 V 1 Noor lerenschoen 
maat 44

€  99,95

Noor semi soft
Combinatie van de Semi Soft schoen met de 100% stalen noor. Oppervlakte bewerking is zwart geëpoxeerd.

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.900.60.001  B 1 Noor semi soft 

maat 31
 € 169,00

70.900.60.022  B 1 Noor semi soft 
maat 32

 € 169,00

70.900.60.023 B 1 Noor semi soft 
maat 33

   € 169,00

70.900.60.024 B 1 Noor semi soft 
maat 34

   € 169,00

70.900.60.025 B 1 Noor semi soft 
maat 35

   € 169,00

70.900.60.026 B 1 Noor semi soft 
maat 36

   € 169,00

70.900.60.027 V 1 Noor semi soft 
maat 37

   € 169,00

70.900.60.028 V 1 Noor semi soft 
maat 38

   € 169,00

70.900.60.029 V 1 Noor semi soft 
maat 39

   € 169,00

70.900.60.030 V 1 Noor semi soft 
maat 40

   € 169,00

70.900.60.031 V 1 Noor semi soft 
maat 41

  € 169,00

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.900.60.032 V 1 Noor semi soft 

maat 42
   € 169,00

70.900.60.033 V 1 Noor semi soft 
maat 43

  € 169,00

70.900.60.034 V 1 Noor semi soft 
maat 44

   € 169,00

70.900.60.035 V 1 Noor semi soft 
maat 45

   € 169,00

70.900.60.036 V 1 Noor semi soft 
maat 46

   € 169,00

70.900.60.037 V 1 Noor semi soft 
maat 47

  € 169,00

Noren
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Voor meer info: www.alpc.nl

Hockeyschaats verstelbaar
Een kindercomplet dat eenvoudig verstelbaar is in verschillende maten. De schaatsschoen 
“groeit” als het ware met de voet mee. 3 maatgroepen en 4 maten per groep. Ook de 
binnenschoen is via Velcro instelbaar. Kleurencombinatie: Zwart / Grijs. Kunststof schoen 
maat 25-28.

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.900.60.003 V 1 Hockey schaats 

verstelbaar maat 
25-28

€  59,95

70.900.60.014 V 1 Hockey schaats 
verstelbaar maat 
29-32

€  59,95

70.900.60.015 V 1 Hockey schaats 
verstelbaar maat 
33-36

€  59,95

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.900.60.019 V 1 Hockey schaats 

semi soft maat 35
€  89,95

70.900.60.050 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 36

€  89,95

70.900.60.051 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 37

€  89,95

70.900.60.052 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 38

€  89,95

70.900.60.053 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 39

€  89,95

70.900.60.054 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 40

€  89,95

70.900.60.055 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 41

€  89,95

70.900.60.056 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 42

€  89,95

Hockeyschaats semi soft
De schoen en schaats zijn geïntegreerd. De semi-soft schoen is zeer comfortabel. De 
sluiting is een combinatie van gesp, velcro strap en veter. Hierdoor hebben de enkels 
voldoende steun. Dit voor vele uren schaatsplezier. De uitneembare thermo binnenschoen 
zorgt voor warmte en comfort. Schaatsblad van gehard staal.

Hockeystick 115 cm hout
Houten steel met wit nylon blad. 
Steel: Made in Tsjechië. Geschikt 
voor zowel ijs- als straathockey.
V  Mbh: 1

70.900.60.009   €  18,95

Hockeystick 145 cm 
aluminium
Geschikt voor zowel ijs- als 
straathockey. Blad Rood of 
Blauw. Steel met speciale 
antislip grip van 14 cm. Blade: 
Made in Canada, aluminium en 
assemblage: Made in Holland.
V  Mbh: 1

70.900.60.010   €  22,95

Schaatshoes universeel 
rood
De beschermer is verstelbaar 
voor alle maten. De universeel 
hoes is de meest verkochte 
beschermer voor noren. De 
elastische clips, die voor de juiste 
maatvoering zorgen. Materiaal: 
Elvax (EVA). Kleur rood
V  Mbh: 1

70.900.60.008   €  11,95

Puck official match
Deze wedstrijdpucks zijn official 
match en made in Tsjechië.
V  Mbh: 1

70.900.60.011   €   2,49

Muts Fryslan
De orginele Fryslan muts
V  Mbh: 1

70.900.60.007   €   7,95

Art.nr Mbh Omschrijving Prijs
70.900.60.057 V 1 Hockey schaats 

semi soft maat 43
€  89,95

70.900.60.058 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 44

€  89,95

70.900.60.059 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 45

€  89,95

70.900.60.060 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 46

€  89,95

70.900.60.061 V 1 Hockey schaats 
semi soft maat 47

€  89,95

Hockeyshaatsen

127



Promotieartikelen

Presentatie corner 
smal stalenwand 
baden

Geeft een goede indruk 
van het zwembad. 

Afmeting: 55x35x210 cm.

Ook verkrijgbaar met 
steendecor en houtdecor.

Totem met LCD-scherm
Ter promotie van Bestway 
zwembaden.
Afmeting: 170x60 cm.

Promotie banners
Verkrijgbaar in diverse thema’s, 
inclusief ophangmateriaal.
Afmeting: 80x20 cm.

Promotie posters
Verkrijgbaar in diverse 
thema’s. 
Met oprolsysteem is de 
afmeting: 200x80 cm en met 
kunststofstandaard: 180x80 
cm.

Consumenten folder zwembaden 2017
Worden meegeleverd bij bestelling. 
Ook apart te bestellen. 

Display staal t.b.v. 
informatie (zuil)
Reclamezuil van Gre 
met standaard voor het 
informatieboek assortiment 
Gre. Leverbaar op aanvraag.  

Display staal voor accessoires
Stalen Display voor accessoires.

Om onze artikelen goed te kunnen promoten in uw winkel bieden wij diverse promotieartikelen aan. Nieuw zijn de promotieartikelen van Bestway, waarmee u op verschillende manieren 
de Bestway artikelen in het zonnetje kunt zetten. Kijk voor alle mogelijkheden op www.alpc.nl of neem contact op met onze verkoop afdeling. Hieronder vind u een greep uit ons 
assortiment.

Displaydoos
Displaydoos welke eenvoudig geplaatst kan worden in een 
schap. Met 9 inch LCD scherm waarop product informatie 
wordt weergegeven. Scherm resolutie: 1024x600, 
formaat: 9 inch. Geschikt voor de meeste audio en 
video formats. Inclusief 4 GB SD kaart. Er kan een USB 
stick worden aangesloten op het scherm. De bediening 
kan zowel automatisch als handmatig. Wordt geleverd 
met stroomkabel, afstandsbediening en handleiding.  
Verkrijgbaar in 3 verschillende thema’s: luchtbedden, zout 
elektrolyse en spa’s. Afmetingen: 60x20x20 cm.

Reclame zuil zwembaden
Afmeting: 70x190 cm.

Ook verkrijgbaar met solar douches 
en automatische bodemstofzuigers.

zwembaden - luchtbedden - InFlatableS - campIng - bOten

br
oc
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re
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01

7
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Voor meer info: www.alpc.nl

Zwembaden Rond Fidji en Bora Bora
Diepte: 120 cm/ Kleur: Lichtgrijs

Omschrijving 240 300 350 460
1 Afdekkap recht 70.300.53.100 70.300.53.100 70.300.53.100 70.300.53.100

2 Schoeven 70.300.53.034 70.300.53.034 70.300.53.034 70.300.53.034

3 Bovenligger 140 cm - - - 70.300.53.086

3 Bovenligger 133 cm - - 70.300.53.085 -

3 Bovenligger 114 cm - 70.300.53.088 - -

3 Bovenligger 91 cm 70.300.53.087 - - -

4 Bodemprofiel rond 70.300.53.074 70.300.53.102 70.300.53.059 70.300.53.060

5 Verticaal profiel 70.300.53.075 70.300.53.075 70.300.53.075 70.300.53.075

6 Boven- en onderplaat 70.300.53.071 70.300.53.071 70.300.53.071 70.300.53.071

7 Verbindingsstuk profiel 70.300.53.062 70.300.53.062 70.300.53.062 70.300.53.062

8 Beschermdopjes 70.300.53.035 70.300.53.035 70.300.53.035 70.300.53.035

9 Boven profiel blank 70.300.53.061 70.300.53.061 70.300.53.061 70.300.53.061

10 Liner 70.300.54.067 70.300.54.068 70.300.54.060 70.300.54.062

Zwembaden Ovaal Fidji en Bora Bora
Diepte: 120 cm/ Kleur: Lichtgrijs

Omschrijving 500 610 730
1 Afdekkap recht 70.300.53.100 70.300.53.100 70.300.53.100

2 Afdekkap gebogen 70.300.53.104 70.300.53.104 70.300.53.104

3 Schroeven 70.300.53.034 70.300.53.034 70.300.53.034

4 Schroeven kort 70.300.53.095 70.300.53.095 70.300.53.095

5 Ringen en moeren 70.300.53.079 70.300.53.079 70.300.53.079

6 Schroeven lang 70.300.53.096 70.300.53.096 70.300.53.096

7 Bovenligger 70,5 cm - 70.300.53.081 70.300.53.081

7 Bovenligger 109,5 cm 70.300.53.082 70.300.53.082 70.300.53.082

7 Bovenligger 137 cm - 70.300.53.143 -

7 Bovenligger 54 cm 70.300.53.080 - -

8 Boven- en onderplaat 70.300.53.071 70.300.53.071 70.300.53.071

9 Bovenplaat recht 70.300.53.070 70.300.53.070 70.300.53.070

10 Boven profiel blank 70.300.53.061 70.300.53.061 70.300.53.061

11 Bodemprofiel ovaal 730/610 70.300.53.073 70.300.53.072 70.300.53.072

12 Verbindingsstuk profiel 70.300.53.062 70.300.53.062 70.300.53.062

13 Verticaal profiel 70.300.53.075 70.300.53.075 70.300.53.075

14 Staander en schor 70.300.53.107 70.300.53.107 70.300.53.107

15 Bevestigingsplaat schorren 70.300.53.069 70.300.53.069 70.300.53.069

16 Onderplaat midden 70.300.53.101 70.300.53.101 70.300.53.101

17 Onderplaat L/R 70.300.53.108 70.300.53.105 70.300.53.105

18 Trekband 70.300.53.109 70.300.53.125 70.300.53.142

19 Beschermdopjes 70.300.53.036 70.300.53.036 70.300.53.036

20 Liner 70.300.56.009 70.300.56.008 70.300.56.007

Zwembadschema’s en onderdelen
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Zwembaden Ovaal Pacific en Madeira
Diepte: 120 cm/ Kleur: Houtdecor

Omschrijving 500 610 730
1 Afdekkap recht 70.300.53.076 70.300.53.076 70.300.53.076

2 Afdekkap gebogen 70.300.53.077 70.300.53.077 70.300.53.077

3 Schroeven 70.300.53.034 70.300.53.034 70.300.53.034

4 Schroeven kort 70.300.53.095 70.300.53.095 70.300.53.095

5 Ringen en moeren 70.300.53.079 70.300.53.079 70.300.53.079

6 Schroeven lang 70.300.53.096 70.300.53.096 70.300.53.096

7 Bovenligger 70,5 cm 70.300.53.091 70.300.53.091 70.300.53.091

7 Bovenligger 109,5 cm 70.300.53.089 70.300.53.089 70.300.53.089

7 Bovenligger 137 cm - 70.300.53.115 -

7 Bovenligger 54 cm 70.300.53.090 - -

8 Boven- en onderplaat 70.300.53.071 70.300.53.071 70.300.53.071

9 Bovenplaat recht 70.300.53.070 70.300.53.070 70.300.53.070

10 Boven profiel blank 70.300.53.061 70.300.53.061 70.300.53.061

11 Bodemprofiel ovaal 70.300.53.073 70.300.53.072 70.300.53.072

12 Verbindingsstuk profiel 70.300.53.062 70.300.53.062 70.300.53.062

13 Verticaal profiel 70.300.53.118 70.300.53.118 70.300.53.118

14 Staander en schor 70.300.53.111 70.300.53.111 70.300.53.111

15 Bevestigingsplaat schorren 70.300.53.069 70.300.53.069 70.300.53.069

16 Onderplaat midden 70.300.53.101 70.300.53.101 70.300.53.101

17 Onderplaat L/R 70.300.53.108 70.300.53.105 70.300.53.105

18 Trekband 70.300.53.109 70.300.53.125 70.300.53.142

19 Beschermdopjes 70.300.53.036 70.300.53.036 70.300.53.036

20 Liner 70.300.56.009 70.300.56.008 70.300.56.007

Zwembaden Rond Pacific en Madeira
Diepte: 120 cm/ Kleur: Houtdecor

Omschrijving 240 350 460
1 Afdekkap recht 70.300.53.076 70.300.53.076 70.300.53.076

2 Schoeven 70.300.53.034 70.300.53.034 70.300.53.034

3 Bovenligger 140 cm - - 70.300.53.083

3 Bovenligger 133 cm - 70.300.53.092 -

3 Bovenligger 91 cm 70.300.53.084 - -

4 Bodemprofiel rond 70.300.53.074 70.300.53.059 70.300.53.060

5 Verticaal profiel 70.300.53.118 70.300.53.118 70.300.53.118

6 Boven- en onderplaat 70.300.53.071 70.300.53.071 70.300.53.071

7 Verbindingsstuk profiel 70.300.53.062 70.300.53.062 70.300.53.062

8 Beschermdopjes 70.300.53.035 70.300.53.035 70.300.53.035

9 Boven profiel blank 70.300.53.061 70.300.53.061 70.300.53.061

10 Liner 70.300.54.067 70.300.54.060 70.300.54.062
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Omschrijving Mistral 
400 grijs

Mistral 
400 groen

Mistral 
540

1 Horizontale buis A 50.299.10.082 50.299.10.082 50.299.10.088

2 Horizontale buis B 50.299.10.090 50.299.10.090 50.299.10.093

3 Horizontale buis C 50.299.10.096 50.299.10.096 50.299.10.104

4 Horizontale buis D 50.299.10.100 50.299.10.100 -

5 Horizontale buis E 50.299.10.086 50.299.10.086 -

6 Hoekbuis 50.299.10.106 50.299.10.106 50.299.10.084

7 U buis 50.299.10.091 50.299.10.091 50.299.10.108

8 PVC huls 50.299.20.023 50.299.20.023 50.299.20.023

9 T stuk 50.299.20.026 50.299.20.026 50.299.20.026

10 In- en uitlaat klein 50.299.20.002 50.299.20.002 50.299.20.020

11 Afsluitdop 50.299.20.001 50.299.20.001 -

12 Aftapplug stop groot 50.299.20.003 50.299.20.003 50.299.20.021

13 Aftapplug groot 50.299.20.022 50.299.20.022 50.299.20.022

14 Liner 50.299.40.038 50.299.40.047 50.299.40.045

15 Pomp 50.299.30.021 50.299.30.021 -

*let op: De pomp is een speciale spare part pomp, excl. deksel, slangen etc.

Zwembad Mistral 400

Zwembad Mistral 540

Omschrijving 84 cm grijs
1 Borgpen links 50.499.40.022

2 Borgpen rechts 50.499.40.020

3 Koppelstuk 50.499.40.043

4 Traptrede 50.499.40.030

5 Rubberen voet 50.299.30.018

7 Rechter voet trap 50.499.40.045

8 Verticale buis trap 50.499.40.046

9 U buis trap 50.299.10.125

10 Bout en moer 50.499.40.021

11 Schroeven 50.499.40.029

Trappen

®

Pump Up Possibilities

®

Pump Up Possibilities
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Omschrijving Passaat 188 grijs Passaat 228 grijs Passaat 258 grijs
1 Horizontale buis A 50.299.10.023 50.299.10.027 50.299.10.122

2 Horizontale buis B 50.299.10.024 50.299.10.028 50.299.10.123

3 Horizontale buis C 50.299.10.025 50.299.10.029 -

4 Horizontale buis D - 50.299.10.030 -

5 Verticale buis 50.299.10.026 50.299.10.026 50.299.10.124

6 Hoekstuk Passaat 50.299.20.030 50.299.20.030 50.299.20.024

7 Schroeven 50.299.30.019 50.299.30.019 50.299.30.020

8 Voet recht 50.299.20.029 50.299.20.029 50.299.10.112

9 T stuk Passaat blauw 50.299.20.014 50.299.20.014 50.299.20.025

10 Aftapplug stop klein 50.299.20.003 50.299.20.003 50.299.20.003

11 Afsluitdop - - 50.299.20.001

12 In- en uitlaat klein - - 50.299.20.002

13 Aftapplug klein - - 50.299.20.004

14 Liner 50.299.40.046 50.299.40.048 50.299.40.044

15 Pomp - - 50.299.30.021

*let op: De pomp is een speciale spare part pomp, excl. deksel, slangen etc.

Zwembad Passaat 188 Zwembad Passaat 228 Zwembad Passaat 258

Zwembad Passaat 300Omschrijving Passaat 300 grijs Passaat 400 grijs
1 Horizontale buis A 50.299.10.094 50.299.10.094

2 Horizontale buis B 50.299.10.089 50.299.10.089

3 T stuk Passaat 50.299.20.025 50.299.20.025

4 Verticale buis A 50.299.10.099 50.299.10.095

5 Verticale buis B 50.299.10.115 50.299.10.113

6 Voet recht 50.299.10.112 50.299.10.112

7 Hoekstuk Passaat 50.299.20.024 50.299.20.024

8 Schroeven 50.299.30.020 50.299.30.020

9  Y stuk 50.299.10.114 50.299.10.114

10 Schroeven 50.299.10.119 50.299.10.119

11 Supportbuis 50.299.10.105 50.299.10.120

12 Voet schuin blauw 50.299.20.019 50.299.20.019

13 Aftapplug stop klein 50.299.20.003 50.299.20.003

14 Afsluitdop 50.299.20.001 50.299.20.001

15 In- en uitlaat klein 50.299.20.002 50.299.20.002

16 Aftapplug klein 50.299.20.004 50.299.20.004

17 Liner 50.299.40.037 50.299.40.036

18 pomp 50.299.30.021 50.299.30.021

*let op: De pomp is een speciale spare part pomp, excl. deksel, slangen etc.

Zwembad Passaat 400

®

Pump Up Possibilities

®
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Omschrijving Sirocco 
300 hout 

Sirocco 
300 blauw 

Sirocco 
360 blauw 

Sirocco 
450 blauw 

1 Horizontale 
buis

50.299.10.116 50.299.10.013 50.299.10.015 50.299.10.017

2 T stuk 50.299.10.117 50.299.20.009 50.299.20.010 50.299.20.011

3 Verticale buis 50.299.10.118 50.299.10.014 50.299.10.014 50.299.10.018

4 Liner 50.299.40.043 50.299.40.017 50.299.40.029 50.299.40.019

5 PVC pin 50.299.20.012 50.299.20.012 50.299.20.012 50.299.20.012

6 Voet 50.299.10.121 50.299.20.005 50.299.20.005 50.299.20.006

7 In- en uitlaat 50.299.20.002 50.299.20.002 50.299.20.002 50.299.20.002

8 Afsluitdop 50.299.20.001 50.299.20.001 50.299.20.001 50.299.20.001

9 Aftapplug stop 50.299.20.003 50.299.20.003 50.299.20.003 50.299.20.021

10 Aftapplug 50.299.20.004 50.299.20.004 50.299.20.004 50.299.20.022

11 Pomp 50.299.30.021 50.299.30.021 50.299.30.021 50.299.30.021

*let op: De pomp is een speciale spare part pomp, excl. deksel, slangen etc.

Zwembad Sirocco

Zwembad Marin

Omschrijving 2,0 M³/u Gekocht in of 
na 2015

3,6 m³/u 

1 Ontluchtingsplug 50.299.30.015 50.299.30.004

2 Afsluitring - 50.299.30.008

3 Deksel 50.299.30.016 50.299.30.009

4 Afdichtingsrubber 50.299.30.017 50.299.30.010

5 O-ring 50.299.30.011 50.299.30.011

6 Slangklem 50.299.30.001 50.299.30.001

7 Filterslang (145 cm) 50.299.30.002 50.299.30.002

8 Pomp behuizing 50.299.30.021 -

*Let op: Uw pomp kan afwijken van de afbeelding

Filterpompen

Omschrijving Marin 
240 blauw

Marin 
300 blauw

Marin 
360 blauw

Marin 
450 blauw

Marin 
450  Grijs

1 Aftapplug stop 50.299.20.003 50.299.20.003 50.299.20.003 50.299.20.021 50.299.20.021

2 Afsluitdop 50.299.20.001 50.299.20.001 50.299.20.001 50.299.20.001 50.299.20.001

3 Aftapplug 50.299.20.004 50.299.20.004 50.299.20.004 50.299.20.022 50.299.20.022

4 In- en uitlaat 50.299.20.002 50.299.20.002 50.299.20.002 50.299.20.002 50.299.20.002

5 Liner 50.299.40.001 50.299.40.002 50.299.40.003 50.299.40.006 50.299.40.041

11 Pomp 50.299.30.021 50.299.30.021 50.299.30.021 50.299.30.021 -

*let op: De pomp is een speciale spare part pomp, excl. deksel, slangen etc.
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Artnr Mbh Omschrijving Kleur Prijs Barcode
50.299.40.049 V 1 Liner Marin 244 blauw € 55,95

50.299.40.053 V 1 Liner Marin 305 blauw € 74,95

50.299.40.058 V 1 Liner Marin 366 blauw € 109,00

50.299.40.061 V 1 Liner Mistral 282 grijs € 149,00

50.299.40.050 V 1 Liner Mistral 404 grijs € 249,00

50.299.40.051 V 1 Liner Passaat 239 blauw € 59,95

50.299.40.055 V 1 Liner Passaat 259 blauw € 66,95

50.299.40.057 V 1 Liner Passaat 300 blauw € 81,95

50.299.40.060 V 1 Liner Passaat 400 blauw € 129,00

50.299.40.052 V 1 Liner Sirocco 244 blauw € 52,95

50.299.40.056 V 1 Liner Sirocco 305 blauw € 84,95

50.299.40.059 V 1 Liner Sirocco 366 blauw € 119,00

Vervangende liners

Marin

Passaat

Mistral

Sirocco
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Artikelnr Mbh  Prijs Barcode
50.299.10.013 U 1 Horizontale buis 

Sirocco 300
 € 12,95 

50.299.10.014 U 1 Verticale buis Sirocco 
blauw 300/ 360

 € 5,95 

50.299.10.015 U 1 Horizontale buis 
Sirocco 360

 € 12,95 

50.299.10.017 U 1 Horizontale buis 
Sirocco 450

 € 12,95 

50.299.10.018 U 1 Verticale buis Sirocco 
450

 € 5,95 

50.299.10.023 U 1 Horizontale buis A 
Passaat 188

 € 5,95 

50.299.10.024 U 1 Horizontale buis B 
Passaat 188

 € 5,95 

50.299.10.025 U 1 Horizontale buis C 
Passaat 188

 € 5,95 

50.299.10.026 U 1 Verticale buis Passaat 
188 en 228

 € 3,95 

50.299.10.027 U 1 Horizontale buis A 
Passaat 228

 € 4,95 

50.299.10.028 U 1 Horizontale buis B 
Passaat 228

 € 4,95 

50.299.10.029 U 1 Horizontale buis C 
Passaat 228

 € 5,95 

50.299.10.030 U 1 Horizontale buis D 
Passaat 228

 € 5,95 

50.299.10.082 U 1 Horizontale buis A 
Mistral grijs 400

 € 8,95 

50.299.10.084 U 1 Hoek buis Mistral 
grijs 540

 € 2,95 

50.299.10.086 U 1 Horizontale buis E 
Mistral grijs 400

 € 13,95 

50.299.10.088 U 1 Horizontale buis A 
Mistral grijs 540

 € 8,95 

50.299.10.089 U 1 Horizontale buis B 
Passaat grijs 300 
en 400

 € 2,95 

50.299.10.090 U 1 Horizontale buis B 
Mistral grijs 400

 € 2,95 

50.299.10.091 U 1 U buis Mistral grijs 
400

 € 13,95 

50.299.10.094 U 1 Horizontale buis A 
Passaat grijs 300 
en 400

 € 2,95 

50.299.10.095 U 1 Verticale buis A 
Passaat grijs 400

 € 2,95 

50.299.10.096 U 1 Horizontale buis C 
Mistral grijs 400

 € 13,95 

Artikelnr Mbh  Prijs Barcode
50.299.10.099 U 1 Verticale buis A 

Passaat grijs 300
 € 2,95 

50.299.10.100 U 1 Horizontale buis D 
Mistral grijs 400

 € 13,95 

50.299.10.105 U 1 Support buis Passaat 
grijs 300

 € 5,95 

50.299.10.106 U 1 Hoek buis Mistral 
grijs 400

 € 2,95 

50.299.10.112 U 1 Voet 32 mm Passaat 
grijs 258, 300 en 
400

 € 0,95 

50.299.10.113 U 1 Verticale buis B 
Passaat grijs 400

 € 2,95 

50.299.10.114 U 1 Y stuk Passaat grijs 
300 en 400

 € 5,95 

50.299.10.115 U 1 Verticale buis B 
Passaat grijs 300

 € 2,95 

50.299.10.116 U 1 Horizontale buis 
Sirocco hout 300

 € 6,95 

50.299.10.117 U 1 T stuk Sirocco hout 
300

 € 1,49 

50.299.10.118 U 1 Verticale buis Sirocco 
hout 300

 € 5,95 

50.299.10.119 U 1 Schroeven t.b.v. 
Pasaat 300 en 400

 € 2,95 

50.299.10.120 U 1 Support buis Passaat 
grijs 400

 € 5,95 

50.299.10.121 U 1 Voet Sirocco hout 
300

 € 1,49 

50.299.10.122 U 1 Horizontale buis A 
Passaat grijs 258

 € 5,95 

50.299.10.123 U 1 Horizontale buis B 
Passaat grijs 258

 € 5,95 

50.299.10.124 U 1 Verticale buis Passaat 
grijs 258

 € 5,95 

50.299.20.001 U 1 Afsluitdop  € 0,95 

50.299.20.002 U 1 In - en uitlaat klein  € 0,95 

50.299.20.003 U 1 Aftapplug stop klein  € 0,95 

50.299.20.004 U 1 Aftapplug klein  € 0,95 

50.299.20.005 U 1 Voet blauw 25 mm  € 0,95 

50.299.20.006 U 1 Voet blauw 32 mm 
Sirocco 450 en 540

 € 0,95 

Spare parts

135



Artikelnr Mbh  Prijs Barcode
50.299.20.009 U 1 T stuk Sirocco 300  € 1,95 

50.299.20.010 U 1 T stuk Sirocco 360  € 1,95 

50.299.20.011 U 1 T stuk Sirocco blauw 
450x90

 € 1,95 

50.299.20.012 U 1 PVC pin voor Sirocco  € 0,95 

50.299.20.020 U 1 In - en uitlaat groot  € 0,95 

50.299.20.021 U 1 Aftapplug stop groot  € 0,95 

50.299.20.022 U 1 Aftapplug  groot  € 0,95 

50.299.20.023 U 1 PVC huls voor Mistral  € 1,95 

50.299.20.024 U 1 Hoekstuk Passaat 
grijs 258, 300 en 
400

 € 5,95 

50.299.20.025 U 1 T stuk Passaat grijs 
258, 300 en 400

 € 2,95 

50.299.20.026 U 1 T stuk Chinook en 
Mistral grijs

 € 2,95 

50.299.20.029 U 1 Voet grijs 25 mm  € 0,95 

50.299.20.030 U 1 Hoekstuk Passaat 
grijs 188 en 228

 € 2,95 

50.299.30.001 U 1 Slangenklem 32 mm 
universeel

 € 0,95 

50.299.30.002 U 1 Filterslang 32 mm 
lengte 145 cm 
universeel

 € 2,95 

50.299.30.004 U 1 Ontluchtingsplug 
t.b.v. 1,2m³, 3,0m³ 
en 3,6m³/u pomp

 € 2,95 

50.299.30.008 U 1 Afsluitring t.b.v. 
deksel groot

 € 1,49 

50.299.30.009 U 1 Deksel voor 
filterpomp 3,0m³/u 
en 3,6m³/u

 € 1,49 

50.299.30.010 U 1 Afdichtingsrubber 
voor filterpompdeksel 
3,0m³/u en 3,6m³/u

 € 1,49 

50.299.30.011 U 1 O ring 
(slangaansluiting)

 € 1,49 

50.299.30.015 U 1 Ontluchtingsplug 
t.b.v. 2,0m³/u pomp

 € 1,49 

50.299.30.016 U 1 Deksel voor 
filterpomp 2,0m³/u

 € 1,49 

50.299.30.017 U 1 Afdichtingsrubber 
voor filterpompdeksel 
2,0m³/u

 € 1,49 

50.299.30.018 U 1 Rubber voet trap grijs  € 0,95 

50.299.30.019 U 1 Schroeven t.b.v. 
Passaat 188 en 228

 € 1,49 

50.299.30.020 U 1 Schroeven t.b.v. 
Passaat 258, 300  
en 400

 € 1,49 

Artikelnr Mbh  Prijs Barcode
50.299.30.021 U 1 Filterpomp Jilong 

Medium 2.0m/u 
(spare part)

 € 54,95 

50.299.40.001 U 1 Liner Marin blauw 
240

 € 41,95 

50.299.40.002 U 1 Liner Marin blauw 
300

 € 59,95 

50.299.40.003 U 1 Liner Marin blauw 
360

 € 84,95 

50.299.40.006 U 1 Liner Marin blauw 
450x90

 € 149,00 

50.299.40.017 U 1 Liner Sirocco blauw 
300

 € 79,95 

50.299.40.019 U 1 Liner Sirocco blauw 
450x90

 € 159,00 

50.299.40.029 U 1 Liner Sirocco blauw 
360x76

 € 109,00 

50.299.40.036 U 1 Liner Passaat grijs 
400

 € 94,95 

50.299.40.037 U 1 Liner Passaat grijs 
300

 € 65,95 

50.299.40.038 U 1 Liner Mistral grijs 400  € 179,00 

50.299.40.041 U 1 Liner Marin extra grijs 
450x106

 € 219,00 

50.299.40.043 U 1 Liner Sirocco hout 
300

 € 89,95 

50.299.40.045 U 1 Liner Mistral grijs 540  € 289,00 

50.299.40.047 U 1 Liner Mistral groen 
400

 € 179,00 

50.499.40.020 U 1 Borgpen trap rechts  € 0,95 

50.499.40.021 U 1 Bout en moer trap  € 0,95 

50.499.40.022 U 1 Borgpen trap links  € 0,95 

50.499.40.029 U 1 Bout en moer trap  € 0,95 

50.499.40.030 U 1 Traptrede grijs  € 5,95 

50.499.40.043 U 1 Koppelstuk trap 
universeel grijs

€ 5,95

50.499.40.045 U 1 Rechter voet trap 84  € 13,95 

50.499.40.046 U 1 Verticale buis trap 84  € 5,95 

70.300.53.034 V 1 Schroeven voor het 
bevestigen van de 
stalen bovenligger (T)

 € 10,95 

70.300.53.035 V 1 Beschermdopjes t.b.v. 
verticale profiel

 € 5,95 

70.300.53.036 V 1 Beschermdopjes t.b.v. 
schroeven (TPS)

 € 6,95 
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Artikelnr Mbh  Prijs Barcode
70.300.53.059 V 1 Bodemprofiel voor 

rond bad 350 (PI)
 € 8,95 

70.300.53.060 V 1 Bodemprofiel voor 
rond bad 460 (PI)

 € 9,95 

70.300.53.061 V 1 Profiel boven voor 
vastzetten liner (PCF)

 € 9,95 

70.300.53.062 V 1 Verbindingsstuk t.b.v. 
onderprofiel (PIPC)

 € 5,95 

70.300.53.069 V 1 Bevestigingsplaat 
schorren diagonaal 
zwembad ovaal (PE)

 € 6,95 

70.300.53.070 V 1 Bovenplaat metaal 
voor schor  (PU1)

 € 5,95 

70.300.53.071 V 1 Boven- en onderplaat 
metaal gebogen (PU)

 € 11,95 

70.300.53.072 V 1 Bodemprofiel voor 
ovaal bad 730/610 
(PI)

 € 7,95 

70.300.53.073 V 1 Bodemprofiel voor 
ovaal bad 500 (PI)

 € 6,95 

70.300.53.074 V 1 Bodemprofiel voor 
rond bad 240 (PI)

 € 7,95 

70.300.53.075 V 1 Verticaal profiel staal 
lichtgrijs 120 cm (PV)

 € 12,95 

70.300.53.076 V 1 Afdekkap recht 
bruin(EM)

 € 7,95 

70.300.53.077 V 1 Afdekkap gebogen 
bruin (EM)

 € 6,95 

70.300.53.079 V 1 Bevestigen materiaal 
voor PE (T3)

 € 7,95 

70.300.53.080 V 1 Bovenligger zwembad 
lichtgrijs ovaal 54 cm 
(PLAYA Y)

 € 10,95 

70.300.53.081 V 1 Bovenligger zwembad 
lichtgrijs ovaal 70,5 
cm (PLAYA S)

 € 11,95 

70.300.53.082 V 1 Bovenligger zwembad 
lichtgrijs ovaal 109,5 
cm (PLAYA M)

 € 13,95 

70.300.53.083 V 1 Bovenligger zwembad 
houtdecor rond 140 
cm (PLAYA)

 € 18,95 

70.300.53.084 V 1 Bovenligger zwembad 
houtdecor rond 91 
cm (PLAYA)

 € 14,95 

70.300.53.085 V 1 Bovenligger zwembad 
lichtgrijs rond 133 cm 
(PLAYA L)

 € 14,95 

70.300.53.086 V 1 Bovenligger zwembad 
lichtgrijs rond 140 cm 
(PLAYA)

 € 14,95 

70.300.53.087 V 1 Bovenligger zwembad 
lichtgrijs rond 91 cm 
(PLAYA)

 € 11,95 

70.300.53.088 V 1 Bovenligger zwembad 
lichtgrijs ovaal 114,5 
cm (PLAYA I)

 € 13,95 

70.300.53.089 V 1 Bovenligger zwembad 
houtdecor ovaal 
109,5 cm (PLAYA M)

 € 16,95 

70.300.53.090 V 1 Bovenligger zwembad 
houtdecor ovaal 54 
cm (PLAYA Y)

 € 13,95 

Artikelnr Mbh  Prijs Barcode
70.300.53.091 V 1 Bovenligger zwembad 

houtdecor ovaal 70,5 
cm (PLAYA S)

 € 14,95 

70.300.53.092 V 1 Bovenligger zwembad 
houtdecor  rond 133 
cm (PLAYA L)

 € 18,95 

70.300.53.095 V 1 Schroeven voor 
het bevestigen van 
metalen platen kort 
(T2)

 € 10,95 

70.300.53.096 V 1 Schroeven voor 
het bevestigen van 
metalen platen lang 
(T3)

 € 11,95 

70.300.53.100 V 1 Afdekkap recht 
lichtgrijs (EM)

 € 8,95 

70.300.53.101 B 1 Onderplaat midden 
voor ovaal bad 112.5 
cm (EM1)

 € 51,95 

70.300.53.102 V 1 Bodemprofiel voor 
rond bad 300 (PI)

 € 8,95 

70.300.53.104 V 1 Afdekkap gebogen 
lichtgrijs (EM)

 € 6,95 

70.300.53.105 B 1 Onderplaat L/R voor 
ovaal bad 80,3 cm 
(EM2)

 € 31,95 

70.300.53.106 B 1 Bovenligger zwembad 
donkergrijs ovaal 137 
cm (PLAYA  Q)

 € 16,95 

70.300.53.107 B 1 Staander en schor 
lichtgrijs 120 cm 
(PV2+PTM)

 € 82,95 

70.300.53.108 B 1 Onderplaat L/R voor 
ovaal bad 63 cm 
(EM2)

 € 31,95 

70.300.53.109 B 1 Trekband voor 
ovaalbad 500 cm 
132 cm diep (CN)

 € 67,95 

70.300.53.111 B 1 Staander en schor 
houtdecor 120 cm 
(PV2+PTM)

 € 109,00 

70.300.53.115 V 1 Bovenligger zwembad 
houtdecor rond 137 
cm (PLAYA  Q)

 € 17,95 

70.300.53.118 B 1 Verticaal profiel staal 
houtdecor 120 cm 
(PV)

 € 14,95 

70.300.53.125 V 1 Trekband voor 
ovaalbad 610 cm 
120 cm diep (CN)

 € 69,95 

70.300.53.142 B 1 Trekband voor 
ovaalbad 730 cm 
120 cm diep (CN)

 € 99,95 

70.300.53.143 V 1 Bovenligger zwembad 
lichtgrijs ovaal 137 
cm (PLAYA Q)

 € 16,95 
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Vanzelfsprekend doen onze leveranciers er alles aan om ervoor te zorgen dat u lange tijd en zorgeloos van hun artikelen gebruik kunt maken. Maar het is altijd mogelijk dat er zich, 
binnen de garantietermijn, een probleem voordoet. Dat willen we dan graag met u oplossen.
Om alles soepel te laten verlopen volgen hieronder de spelregels. Leest u deze a.u.b. zorgvuldig door. Een correcte aanmelding zorgt voor een snelle afhandeling van de klachten.

gaRaNtIEs
Om eventuele problemen snel op te kunnen lossen hebben we de garantieprocedure 
van onze producten zelf in handen genomen. Dit geldt voor Gre, Summerfun, Jilong en 
Kayak. Garantieverzoeken met betrekking tot artikelen van Bestway worden grotendeels 
afgehandeld door de fabrikant zelf.

algEMEEN
Problemen of klachten dienen door de klant zelf rechtstreeks naar ALPC te worden 
gecommuniceerd via het garantieformulier (klik hier). Het garantieverzoek wordt opgelost 
door onze service afdeling door het kapotte onderdeel te vervangen en dit direct naar de 
consument te sturen. Er bestaat geen recht op geld teruggave door ALPC. Onze service 
afdeling is geopend van 1 maart tot 1 oktober.

HaNDElswIjZE
De klant dient zelf via onze website www.alpc.nl een garantieformulier in te vullen. Let 
op! Het garantieformulier kan enkel digitaal worden verzonden. Naast de NAW gegevens 
van de klant en een omschrijving van het probleem dienen er ook drie foto’s toe worden 
gevoegd:
• Foto van het aankoopbewijs;
• Gedetailleerde foto van het probleem;
• Algemene foto van het product (bijvoorbeeld een zwembad en zijn omgeving).
Normaliter heeft de consument het vervangende onderdeel binnen 3 dagen in huis.
Omdat garantie als regel rechtstreeks met de consument wordt afgehandeld, adviseren 
winkels om geen artikelen retour te nemen en de klant te wijzen op de procedure zoals 
hierboven beschreven. Mocht u om welke reden dan ook toch een artikel retour hebben 
genomen, dan dient u er rekening mee te houden, dat het teruggenomen artikel niet door 
ALPC wordt gecrediteerd. De garantie kan alleen in behandeling worden genomen als 
deze op dezelfde wijze als bovenstaand is beschreven wordt ingediend. Dus digitaal en 
inclusief 3 foto’s. Verder dient het verzoek tot garantie binnen een week na datum van 
retour te worden ingediend om een juiste beoordeling te kunnen maken. Daarnaast wordt 
er ook gevraagd om (een deel van) het kapotte onderdeel naar ons op te sturen. 
Ook dan geldt, indien het verzoek terecht is, dat alleen het kapotte onderdeel wordt 
vervangen.  

3% REgElINg
Voor een aantal artikelen in ons assortiment bieden bij een 3% regeling aan. Dit houdt in 
dat er bij de inkoopprijs al rekening is gehouden met een uitvalspercentage van 3%. Er is 
voor deze artikelen geen garantieregeling van kracht omdat alle artikelen door de fabrikant 
opgeblazen en getest worden. Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam om de 
kopers hiervan op de hoogte te stellen. 
Mocht u van mening zijn dat het uitvalspercentage groter is dan 3%, dan biedt ALPC aan 
de winkels uit coulance de volgende regeling aan:
In de periode van 1-15 september kunnen deze artikelen naar ALPC worden opgestuurd,  
waar ze worden beoordeeld. Is de klacht terecht, dan volgt creditering. Voor deze regeling 
moet worden voldoen aan een aantal voorwaarden:
• Lekkages alleen op de sealnaad;
• Duidelijk de plaats van de lekkage aangeven;
• Artikel in originele verpakking;
• Voorzien van aankoopbewijs met datum en bewijs van retourname met datum. 

gRE EN suMMERFuN
Voor de liner en de staalconstructie geldt een aflopende garantie over de periode van 5 
jaar. Dit ziet er als volgt uit:
• Jaar 1 en 2: 100% garantie
• Jaar 3: 50% garantie
• Jaar 4 en 5: 25% garantie 

Uitzonderingen zijn de baden: Arizona, Florida en Atlantis: hiervoor geldt een termijn van 
10 jaar, volgens onderstaand schema. Voor de houtconstructie van de grenen zwembaden 
geldt zelfs 15 jaar.
• Jaar 1 en 2: 100% garantie
• Jaar 3: 75% garantie
• Jaar 4 en 5: 50% garantie
• Jaar 6 en 7: 25% garantie
• Jaar 8 t/m 10: 15% garantie 

Voor alle baden geldt 2 jaar garantie op pompen en filters.

jIloNg EN BEstway

Grote zwembaden
Bestway: Op de grotere zwembaden van Bestway (Marin/ Passaat/ Mistral/ Sirocco/ 
Vendavel/ Levant) zit 90 dagen garantie. Deze garantie geld ook op de ladders, covers, 
grondkleden en schoonmaaksets welke bij de originele set horen. Op de stalen wand 
zwembaden zit 180 dagen garantie op de liner, de stalen wand en de PVC rails. Er zit 30 
dagen garantie op de kunststof verbindingen en de skimmer.
De pompen van Bestway kennen een garantieperiode van 365 dagen. 
Voor de correcte afhandeling van de garantie kunt u kijken in uw handleiding of contact op 
nemen met het service center van Bestway. 
Jilong: Op grotere zwembaden van Jilong (Marin/ Passaat/ Mistral/ Sirocco) zit een 
garantie van 60 dagen op de liner en 365 dagen op de pompen en filters. ALPC behoudt 
zich het recht voor om een defecte pomp te laten opsturen ter beoordeling. De pomp kan 
dan eventueel worden gerepareerd. Indien nodig zal ALPC hiervoor een retournummer 
verstrekken, wat bij de retourzending moeten worden toegevoegd. Retouren zonder 
retournummer kunnen niet worden geaccepteerd. Defecten veroorzaakt door vervuilde 
filters of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie.

Let op! Een liner valt alleen onder de garantie op het moment dat er sprake is van 
een fabricage fout (bijvoorbeeld een lek op de sealnaad).  Schade door verwijtbaar 
gedrag, scherpe voorwerpen, (knaag) dieren of verkeerd of geen gebruik van 
zwembadchemie valt niet onder de garantie. Ook schade veroorzaakt door het 
niet naleven van de voorschriften (bijvoorbeeld bij de opbouw/ inbouw of het 
winterklaar maken van het zwembad) is uitgesloten van de garantie.

Spa’s 
De Lay-Z-Spa’s van Bestway hebben 180 dagen garantie op de liner en 365 dagen 
garantie op de pomp. Voor de correcte afhandeling van de garantie kunt u kijken in uw 
handleiding of contact op nemen met het service center van Bestway. 

SUP boards, kayaks en boten
Bestway: Voor de boten Caspian, Mirovia, Sunsail en nav Rapids geld een garantie 
periode van 365 dagen. De kleinere boten en de kayaks vallen onder de 3% regeling. De 
SUP boards hebben een garantie periode van 180 dagen. Op de buitenboord motoren van 
Bestway geld een garantie periode van 365 dagen.
Jilong: Voor de SUP boards geldt een garantie termijn van 180 dagen, voor de grotere 
boten is dit 365 dagen. Dit betreft enkel garantie op fabricagefouten, dus alleen lekkage 
op sealnaden wordt geaccepteerd. Op de buitenboord motoren van Jilong geld een 
garantie periode van 1 jaar.

Camping artikelen, luchtbedden en Inflatables
Alle camping artikelen, luchtbedden en inflatables vallen onder de 3% regeling. Dit geldt 
zowel voor de artikelen van Jilong als Bestway. 

Kayak robot bodemstofzuigers
Op deze artikelen zit 2 jaar garantie. Veelal worden problemen door onze service afdeling 
opgelost. De procedure hiervoor is iets afwijkend. Consument kan een garantieverzoek 
mailen naar: service@alpc.nl. Dit gaat dus niet via het standaard garantieformulier. 
Vermeld duidelijk naam en adresgegevens, telefoonnummer en de aard van de klacht. Er 
wordt dan telefonisch of via de mail contact met u opgenomen. Soms vragen wij om het 
artikel op te sturen. Wacht dan altijd tot u een retournummer van ons krijgt. Zendingen 
zonder retournummer worden niet geaccepteerd, dus stuur nooit zomaar iets retour. 

Contact gegevens Bestway
Voor klachten of problemen met artikelen van Bestway (waaronder Lay-z-spa en Hydro-
force) kunt u rechtstreeks terecht bij Bestway. U kunt contact met hen opnemen via 
telefoon, fax en mail. Kijk hiervoor ook in de handleiding van uw product.

Contact gegevens:

Telefoon Fax E-mail

Nederland 0800 – 2378929 (+31) 887878969 service@bestwaycorp.nl

België 0800 – 20132 (+32) 026104411 Belgiumservice@bestwaycorp.be

Garanties ®

Pump Up Possibilities
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Om u op weg te helpen vindt u in onderstaande tabel een overzicht van de meest voorkomende garantie claims en hoe u deze aan kunt pakken. Voor de foutmeldingen van de spa 
pompen hebben wij een aparte tabel.  Voor problemen m.b.t. uw water en zwembad chemie kunt u terecht bij het hoofdstuk chemie.

Artikel Probleem Oplossing
Zwembad/
Spa/ boot/
SUP 

Lekkage Ga eerst na waardoor de lekkage is ontstaan. Betreft het bijvoorbeeld een winkelhaak of een gat dat is ontstaan door nalatigheid dan valt dit 
buiten de garantie. Mocht hier sprake van zijn dan kunt u het product zelf repareren met zachte PVC lijm. Indien hier geen sprake van is dan dient 
u een garantieformulier in te vullen. Omschrijf hierin duidelijk waar het lek zich bevindt. 

Zwembad/
Spa/ Boot/
SUP 

Ontbrekende 
onderdelen

Mocht u buizen of andere onderdelen missen dan dient u het garantieformulier in te vullen. Geef hier op de artikelcode van het missende 
onderdeel aan. Deze code staat op de exploded view. Deze vindt u bij het garantieformulier door op het vergrootglas naast uw zwembad te gaan 
staan.   

Zwembad/
Spa/ Boot/
SUP 

Kapotte onderdelen Onderdelen die kapot zijn gegaan door onjuist gebruik van het product vallen niet onder de garantie. Maar mocht er bijvoorbeeld een kapot 
onderdeel in de doos zitten, dan dient u een garantieformulier in t e vullen. Geef bij kapotte buizen de juiste artikelcode aan. Deze code staat op 
de exploded view. Deze vindt u bij het garantieformulier door op het vergrootglas naast uw zwembad te gaan staan.   

Zwembad Roest op buizen Roest ontstaat meestal door niet of onjuist gebruik van zwembad chemie. Dit valt niet onder de garantie. Mocht u van mening zijn dat er iets 
anders aan de hand is, dan dient u een garantieformulier in te vullen. Geef hier op de artikelcode van het roestende onderdeel aan. Deze code 
staat op de exploded view. Deze vindt u bij het garantieformulier door op het vergrootglas naast uw zwembad te gaan staan.   

Zwembad Bad is niet rond Controleer eerst of het bad op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet het geval is dient het bad verplaatst te worden. Zorg er ook voor dat alle 
vouwen uit het bad zijn en dat de wanden zich buiten de omtrek van de bovenste ring bevinden. Mocht dit niet het geval zijn dan dient u het 
bad leeg te laten lopen tot 2,5 cm water. Vervolgens kunt u de vouwen verwijderen en de wanden voorzichtig naar buiten duwen.  Mocht dit het 
probleem niet oplossen dan dient u een garantieformulier in te vullen.

Zwembad Pomp filtert niet 
(goed)

Ga eerst na of het filter/ zand wat in de pomp zit vervangen dient te worden. Een vuil filter doet zijn werk niet goed. Kijk daarna of er correct 
gebruik wordt gemaakt van zwembad chemie. Bij een onjuiste pH waarde kan de pomp ook zijn werk niet goed doen. Mocht er toch iets anders 
aan de hand zijn dan dient u een garantieformulier in te vullen.

Zwembad/ 
Spa

Pomp lekt Loop de pomp eerst goed na. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de afsluitring van de deksel er niet goed op zit of de slang niet correct is 
aangesloten. Mocht dit niet helpen dan dient u een garantieformulier in te vullen.

Boot/SUP Loopt langzaam leeg Controleer of het ventiel goed dicht zit. Draai het ventiel m.b.v. de hendel stevig aan. Mocht dit het probleem niet verhelpen dan kan er sprake zijn 
van lekkage. Zie hiervoor “lekkage” bovenin deze tabel. 

Foutmeldingen Spa pomp Jilong
Als er iets mis is met uw spa pomp, geeft deze een foutmelding. In onderstaande tabel vindt u alle foutmeldingen met oorzaak en oplossing naast elkaar. 

Melding Oorzaak Oplossing
E1 Kortsluiting of sensor 

temperatuur controle is kapot.
U dient een garantieformulier in te vullen.

E2 Kortsluiting of sensor temperatuur 
bescherming is kapot.

U dient een garantieformulier in te vullen.

E3 Water is warmer dan 45°C. Schakel de voeding uit en controleer de temperatuur. Als deze hoger is dan 45°C dient u de temperatuur te laten zakken tussen de 
2°C en 44 °C. Mocht dit niet werken dan dient u een garantieformulier in te vullen.

E4 Water is kouder dan 2°C. Schakel de voeding uit en controleer de temperatuur. Als deze lager is dan 2°C dient u de temperatuur om hoog te brengen tot 
minimaal 2°C. Mocht dit niet werken dan dient u een garantieformulier in te vullen. 

E5 Water is warmer dan 50°C. Schakel de voeding uit en controleer de temperatuur. Als deze hoger is dan 50°C dient u de temperatuur te laten zakken tot 
minimaal 2°C en maximaal 44 °C. Sluit daarna de voeding weer aan en reset de pomp. Mocht dit niet helpen dan dient u een 
garantie formulier in te vullen. 

E6 De doorstroom van het water is 
onvoldoende.

Om de doorstroom te verbeteren kunt u het volgende doen. Koppel de pomp af en plaats een PVC buisje in het onderste 
aansluitpunt van het bad. Controleer daarnaast of uw filter ook vervangen dient te worden. 

E7 Er stroomt geen of onvoldoende 
water langs de verwarming.

U dient een garantieformulier in te vullen.

Voor meer info: www.alpc.nl

Probleemoplosser
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70.250.36.037 36
70.250.36.045 36
70.250.36.059 36
70.250.36.062 36
70.250.36.067 36
70.250.36.069 36
70.250.36.072 36
70.250.36.073 36
70.250.36.078 36
70.250.36.079 36
70.250.36.081 36
70.250.36.082 36
70.250.36.084 36
70.250.36.085 36
70.250.36.087 36
70.250.36.088 35
70.250.36.090 36
70.250.36.093 36
70.250.36.096 35
70.250.36.098 36
70.250.36.099 36
70.250.37.001 34
70.250.37.006 35
70.250.37.007 34
70.250.37.011 35
70.250.37.035 34
70.250.37.036 34
70.250.37.044 34
70.250.37.046 34
70.250.37.047 34
70.250.37.049 34
70.250.37.050 34
70.250.37.053 34
70.250.37.054 34
70.250.37.058 34
70.250.37.061 34
70.250.37.069 34
70.250.37.072 34
70.250.37.082 34
70.250.37.083 34
70.250.37.084 35
70.250.37.085 34
70.250.37.086 34
70.250.37.094 35
70.250.37.095 35
70.250.37.096 35
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70.250.37.097 35
70.250.37.099 35
70.250.37.105 35
70.250.37.106 35
70.250.37.108 35
70.250.37.111 35
70.250.37.113 35
70.250.37.117 34
70.250.38.012 39
70.250.38.014 39
70.250.38.015 39
70.250.38.016 39
70.250.38.017 39
70.250.38.018 39
70.250.38.066 39
70.250.38.073 39
70.250.38.074 39
70.250.39.001 37
70.250.39.002 37
70.250.39.003 37
70.250.39.004 37
70.250.39.005 37
70.250.39.006 37
70.250.39.007 37
70.250.39.008 37
70.250.39.009 37
70.250.39.010 37
70.250.39.011 37
70.250.39.012 37
70.250.39.013 37
70.250.40.004 54
70.250.40.034 52
70.250.40.035 52
70.250.40.036 52
70.250.40.037 54
70.250.40.039 54
70.250.40.041 53
70.250.40.044 53
70.250.40.046 53
70.250.40.048 53
70.250.40.049 53
70.250.41.011 57
70.250.41.017 55
70.250.41.019 57
70.250.41.025 58
70.250.41.028 56
70.250.41.030 56
70.250.41.034 59
70.250.41.041 58
70.250.41.044 58
70.250.41.045 56
70.250.41.046 56
70.250.41.048 56
70.250.41.050 56
70.250.41.051 57
70.250.41.053 55
70.250.41.059 58
70.250.41.060 46
70.250.41.061 46
70.250.41.062 56
70.250.41.069 57
70.250.41.070 59
70.250.41.071 56
70.250.41.073 56
70.250.41.075 56
70.250.41.080 58
70.250.41.081 57
70.250.41.082 56
70.250.41.083 57
70.250.41.091 58
70.250.41.095 58
70.250.41.097 55
70.250.41.098 54
70.250.41.099 58
70.250.41.104 67
70.250.41.108 55
70.250.41.109 59
70.250.41.111 33
70.250.41.112 58
70.250.41.114 58
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70.250.41.117 57
70.250.41.124 57
70.250.42.010 59
70.250.42.012 59
70.250.42.017 59
70.250.42.019 59
70.250.43.013 41
70.250.43.015 47
70.250.43.016 60
70.250.43.024 41
70.250.43.025 41
70.250.43.026 41
70.250.43.031 60
70.250.43.032 60
70.250.43.040 60
70.250.43.042 41
70.250.43.043 60
70.250.43.044 60
70.250.43.051 61
70.250.43.054 60
70.250.43.055 60
70.250.43.057 61
70.250.43.059 61
70.250.43.061 41
70.300.50.003 11
70.300.50.004 11
70.300.50.005 11
70.300.50.006 13
70.300.50.010 13
70.300.50.011 13
70.300.50.012 13
70.300.50.013 13
70.300.52.052 47
70.300.53.001 38
70.300.53.022 40
70.300.53.025 41
70.300.53.028 45
70.300.53.029 45
70.300.53.030 45
70.300.53.031 45
70.300.53.034 136
70.300.53.035 136
70.300.53.036 136
70.300.53.040 40
70.300.53.043 40
70.300.53.058 40
70.300.53.059 136
70.300.53.060 136
70.300.53.061 136
70.300.53.062 136
70.300.53.067 45
70.300.53.069 137
70.300.53.070 137
70.300.53.071 137
70.300.53.072 137
70.300.53.073 137
70.300.53.074 137
70.300.53.075 137
70.300.53.076 137
70.300.53.077 137
70.300.53.079 137
70.300.53.080 137
70.300.53.081 137
70.300.53.082 137
70.300.53.083 137
70.300.53.084 137
70.300.53.085 137
70.300.53.086 137
70.300.53.087 137
70.300.53.088 137
70.300.53.089 137
70.300.53.090 137
70.300.53.091 137
70.300.53.092 137
70.300.53.095 137
70.300.53.096 137
70.300.53.100 137
70.300.53.101 137
70.300.53.102 137
70.300.53.104 137
70.300.53.105 137
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70.300.53.106 137
70.300.53.107 137
70.300.53.108 137
70.300.53.109 137
70.300.53.111 137
70.300.53.115 137
70.300.53.118 137
70.300.53.125 137
70.300.53.142 137
70.300.53.143 137
70.300.53.144 45
70.300.53.145 45
70.300.54.026 40
70.300.54.034 40
70.300.54.035 40
70.300.54.036 40
70.300.54.060 40
70.300.54.062 40
70.300.54.067 40
70.300.54.068 40
70.300.55.011 40
70.300.55.031 40
70.300.55.039 40
70.300.56.007 40
70.300.56.008 40
70.300.56.009 40
70.350.60.003 91
70.350.60.029 91
70.350.60.032 88
70.350.60.041 88
70.350.60.048 91
70.350.60.051 85
70.350.60.066 91
70.350.60.078 106
70.350.60.090 88
70.350.60.103 106
70.350.60.109 91
70.350.60.112 106
70.350.60.114 106
70.350.60.118 106
70.350.60.122 79
70.350.60.126 79
70.350.60.128 113
70.350.60.133 79
70.350.60.134 91
70.350.60.137 75
70.350.60.138 75
70.350.61.103 76
70.350.61.104 76
70.350.61.105 76
70.350.61.106 76
70.350.61.107 76
70.350.61.108 76
70.350.61.109 76
70.350.62.010 79
70.350.62.011 80
70.350.62.013 79
70.350.62.020 79
70.350.62.023 79
70.350.62.028 79
70.350.62.035 80
70.350.63.007 80
70.350.63.012 80
70.350.63.017 81
70.350.63.018 80
70.350.63.019 80
70.350.63.022 87
70.350.63.026 81
70.350.63.030 80
70.350.63.031 81
70.350.63.033 87
70.350.63.036 81
70.350.63.039 81
70.350.64.002 86
70.350.64.006 82
70.350.64.007 82
70.350.64.009 83
70.350.64.031 83
70.350.64.034 82
70.350.64.036 82
70.350.64.037 84

Artikelnummer pag.
70.350.64.040 85
70.350.64.041 83
70.350.64.047 84
70.350.64.049 84
70.350.64.050 84
70.350.64.053 84
70.350.64.056 84
70.350.64.058 87
70.350.64.059 82
70.350.64.063 86
70.350.64.065 81
70.350.64.068 85
70.350.64.075 83
70.350.64.076 82
70.350.64.080 87
70.350.64.085 83
70.350.64.089 83
70.350.64.095 81
70.350.64.097 87
70.350.64.098 87
70.350.64.100 85
70.350.64.104 86
70.350.64.107 86
70.350.64.116 84
70.350.64.118 85
70.350.64.125 84
70.350.64.130 84
70.350.64.133 85
70.350.64.137 85
70.350.64.139 85
70.350.64.140 85
70.350.64.145 82
70.350.64.152 82
70.350.64.153 82
70.350.64.163 82
70.350.64.165 83
70.350.65.034 86
70.350.65.035 86
70.350.65.047 86
70.350.65.053 86
70.350.65.056 88
70.350.65.062 88
70.350.65.079 89
70.350.65.099 88
70.350.65.101 85
70.350.65.102 86
70.350.65.103 81
70.350.66.001 90
70.350.66.003 91
70.350.66.011 78
70.350.66.066 92
70.350.66.077 113
70.350.66.088 78
70.350.66.089 89
70.350.66.091 91
70.350.66.093 79
70.350.66.096 78
70.350.66.098 92
70.350.66.100 95
70.350.66.108 105
70.350.66.111 89
70.350.66.113 89
70.350.66.114 92
70.350.66.123 92
70.350.66.127 95
70.350.66.142 106
70.350.66.152 100
70.350.66.157 106
70.350.66.164 100
70.350.66.166 105
70.350.66.173 105
70.350.66.179 90
70.350.66.182 90
70.350.66.186 94
70.350.66.203 88
70.350.66.207 89
70.350.66.209 89
70.350.66.227 78
70.350.66.228 78
70.350.66.229 92
70.350.66.253 90
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70.350.66.279 90
70.350.66.282 90
70.350.66.301 89
70.350.66.322 78
70.350.66.323 91
70.350.66.328 91
70.350.66.329 78
70.350.66.348 91
70.350.66.357 92
70.350.66.360 92
70.350.66.362 92
70.350.66.371 92
70.350.66.376 93
70.350.66.382 89
70.350.66.385 89
70.350.66.390 89
70.350.66.392 78
70.350.66.396 78
70.350.66.398 78
70.350.66.404 92
70.350.66.412 75
70.350.66.413 75
70.350.66.414 75
70.350.66.415 75
70.350.66.418 88
70.350.66.421 88
70.350.66.427 90
70.350.66.434 90
70.350.66.437 90
70.350.66.445 90
70.350.66.448 90
70.350.66.452 90
70.350.66.482 90
70.350.66.484 90
70.350.66.487 89
70.350.66.488 77
70.350.66.490 78
70.350.66.492 77
70.350.66.493 77
70.350.66.495 77
70.350.66.496 77
70.350.66.497 77
70.350.67.001 107
70.350.67.004 109
70.350.67.009 94
70.350.67.011 99
70.350.67.036 108
70.350.67.040 108
70.350.67.043 107
70.350.67.044 107
70.350.67.056 107
70.350.67.057 107
70.350.67.060 108
70.350.67.084 110
70.350.67.089 96
70.350.67.096 109
70.350.67.098 110
70.350.67.100 108
70.350.67.102 98
70.350.67.104 106
70.350.67.106 106
70.350.67.107 101
70.350.67.108 103
70.350.67.110 104
70.350.67.112 98
70.350.67.119 102
70.350.67.124 98
70.350.67.128 98
70.350.67.130 98
70.350.67.131 97
70.350.67.139 97
70.350.67.140 106
70.350.67.142 106
70.350.67.143 106
70.350.67.145 109
70.750.20.009 114
70.750.20.026 114
70.750.20.048 116
70.750.20.082 111
70.750.20.084 114
70.750.20.087 113
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70.750.20.098 115
70.750.20.108 114
70.750.20.109 114
70.750.20.111 115
70.750.20.128 115
70.750.20.129 112
70.750.20.131 112
70.750.20.132 112
70.750.20.133 112
70.750.20.149 113
70.750.20.153 113
70.750.20.155 113
70.750.20.156 116
70.750.20.160 114
70.750.20.163 114
70.750.20.171 114
70.750.20.176 112
70.750.20.177 115
70.750.20.178 112
70.750.20.183 112
70.750.20.186 112
70.750.20.189 114
70.750.20.191 112
70.750.20.199 113
70.750.20.201 112
70.750.20.203 112
70.750.20.205 113
70.750.20.207 115
70.750.20.208 113
70.750.20.211 113
70.750.20.219 113
70.750.20.220 113
70.750.20.224 116
70.750.20.225 116
70.750.20.227 116
70.750.20.233 114
70.750.29.033 120
70.750.29.034 120
70.750.29.036 119
70.750.29.037 118
70.750.29.038 118
70.750.29.039 118
70.750.29.040 119
70.750.29.042 119
70.750.29.043 120
70.750.29.044 118
70.750.29.045 119
70.750.29.047 118
70.750.29.050 118
70.750.29.051 118
70.750.29.052 120
70.750.29.053 119
70.750.29.054 119
70.750.29.055 120
70.750.29.056 120
70.750.29.057 119
70.750.29.058 117
70.750.29.059 116
70.750.29.060 117
70.750.29.061 117
70.750.35.018 121
70.750.35.019 122
70.750.35.020 121
70.750.35.022 122
70.750.35.024 122
70.750.35.025 122
70.750.35.026 122
70.750.35.029 115
70.750.35.031 115
70.750.35.032 116
70.750.35.033 115
70.750.35.037 116
70.750.35.038 121
70.750.35.040 116
70.750.35.041 116
70.750.35.042 122
70.750.35.043 122
70.750.35.044 122
70.750.36.001 123
70.750.36.002 123
70.750.36.003 123
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70.750.36.004 123
70.750.36.007 123
70.750.36.012 123
70.750.36.015 123
70.800.30.046 46
70.800.30.050 65
70.800.30.051 65
70.800.30.053 63
70.800.30.054 66
70.800.30.055 63
70.800.31.019 67
70.800.31.026 67
70.800.31.047 67
70.800.31.048 67
70.800.31.049 67
70.800.31.050 64
70.800.31.051 64
70.800.31.053 67
70.800.31.054 67
70.800.31.055 67
70.800.31.056 66
70.800.31.057 66
70.800.31.058 67
70.800.32.003 46
70.800.32.010 46
70.900.60.001 126
70.900.60.002 125
70.900.60.003 127
70.900.60.004 125
70.900.60.005 125
70.900.60.007 127
70.900.60.008 127
70.900.60.009 127
70.900.60.010 127
70.900.60.011 127
70.900.60.013 125
70.900.60.014 127
70.900.60.015 127
70.900.60.016 125
70.900.60.017 125
70.900.60.018 125
70.900.60.019 127
70.900.60.022 126
70.900.60.023 126
70.900.60.024 126
70.900.60.025 126
70.900.60.026 126
70.900.60.027 126
70.900.60.028 126
70.900.60.029 126
70.900.60.030 126
70.900.60.031 126
70.900.60.032 126
70.900.60.033 126
70.900.60.034 126
70.900.60.035 126
70.900.60.036 126
70.900.60.037 126
70.900.60.039 126
70.900.60.040 126
70.900.60.041 126
70.900.60.042 126
70.900.60.043 126
70.900.60.044 126
70.900.60.045 126
70.900.60.046 126
70.900.60.047 126
70.900.60.048 126
70.900.60.049 126
70.900.60.050 127
70.900.60.051 127
70.900.60.052 127
70.900.60.053 127
70.900.60.054 127
70.900.60.055 127
70.900.60.056 127
70.900.60.057 127
70.900.60.058 127
70.900.60.059 127
70.900.60.060 127
70.900.60.061 127



Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ALPC zijn de algemene ver-

koopvoorwaarden van ALPC van toepassing. Op verzoek worden deze u toegezonden. Deze 
voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen www.ALPC.nl/algemenevoorwaarden. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk 
geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkom-
sten ten behoeve van ALPC worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van 
de door ALPC ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van ALPC zijn vrijblijvend en ALPC behoudt zich uitdrukkelijk het recht 

voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voor-
schriften noodzakelijk is. Zie ook hiervoor artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ALPC. ALPC 
is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te 
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccep-
teerd, deelt ALPC dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal producten (zoals chemicaliën) hebben strikte toepassingen. Door deze producten 
te bestellen, verklaart u dat u tenminste op de hoogte bent van de wettelijke gebruiksvoor-
schriften.

Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw, 

en exclusief handelings-, verzend- en verzekeringskosten, eventuele belastingen of andere 
heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen 
na factuurdatum indien het een levering binnen Nederland betreft en binnen eenentwintig 
(21) dagen na factuurdatum indien het een levering buiten Nederland betreft, tenzij ander 
schriftelijk overeengekomen. ALPC is gerechtigd om een aanbetaling c.q. deelbetaling bij 
levering/montage te vragen. ALPC is gerechtigd de facturen elektronisch op te maken en 
te verzenden, evenals een eventuele ingebrekestelling. Een elektronisch verzonden factuur 
of ingebrekestelling wordt geacht door u te zijn ontvangen op de dag van verzending. Bij 
betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de 
bank- respectievelijk girorekening van ALPC.

3.3 Betaling kan geschieden contant, pinbetaling of per factuur. Bij een bestelling goederen 
boven de vijfhonderd euro (EUR 500, --) wordt een aanbetaling c.q. deelbetaling gevraagd 
bij aflevering, deze bedraagt 50% van het factuurbedrag, tenzij nadrukkelijk anders schrif-
telijk overeengekomen.

3.4 Bij overschrijding van de betaaltermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten 
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand 
of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling 
plaatsvindt na aanmaning door ALPC bent u een bedrag van vijftig euro (EUR 50, --) aan 
administratie kosten verschuldigd en indien ALPC haar vordering ter incasso uitbesteedt, 
bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) 
van het openstaand bedrag bedragen, onverminderd de bevoegdheid van ALPC om in 
plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen. 
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ALPC gerechtigd (de uitvoering van) de 
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, 
dan wel te ontbinden. Dit ontslaat u in geen van de gevallen tot ontheffing van de beta-
lingsverplichtingen.

 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de 
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel te 
ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ALPC. Artikel 
3.6 geld niet ten aanzien van de dollarkoers zie hiervoor artikel 3.7 van deze voorwaarden

 Voor goederen die geïmporteerd worden, en in US-dollars worden betaald, geldt de prijs in 
euro`s op het moment van inscheping. Indien de afwijking ten opzichte van de dollarkoers 
meer dan tien procent (10 %) bedraagt is ALPC gerechtigd deze verhoging ten alle tijden 
door te voeren. Prijsverhogingen ten gevolge van stijging van de dollarkoers met minder dan 
tien procent (10%) geven geen recht tot annulering of opschorting van de bestelling.

Artikel 4. Levering
4.1 De door ALPC opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leve-

ringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te 
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leverings-
termijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst 
in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeen-
komst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en tijdstip waarop de producten gereed 
zijn voor verzending aan u, tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat 

alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder 
geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

5.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet 
verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale 
uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee 
te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde 
van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

5.3  De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de 
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

5.4  De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog 
bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming 
van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan ver-
keren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of 
gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.

5.5  Voornoemde onder 1 t/m 4 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toeko-
mende rechten onverlet.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle interactieve en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ALPC 

geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 ALPC garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig ( 

ongeschreven ) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeen-

komst beantwoorden. Indien dit Niet het geval is, dient u ALPC daarvan zo spoedig mogelijk 
en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering 
redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 
ALPC de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door 
nieuwe producten dan wel na retournering de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bestaat geen recht 
op het retourneren van de producten. Uitzondering hierop zijn de goederen welke in het 
magazijn van ALPC op voorraad liggen, dit ter beoordeling van ALPC. Deze retourzendingen 
worden in dit geval slechts geaccepteerd na schriftelijke toestemming, en indien de verpak-
king van het product onbeschadigd en ongeopend is, waarbij tevens geldt dat de kosten 
voor retour zending voor uw rekening komen.

7.4 U bent verplicht goederen bij aflevering op uiterlijke schade te contoleren. Schade of gebre-
ken welke bij aflevering zichtbaar is (zijn) dient u op de pakbon te vermelden, en binnen 24 
uur te melden aan ALPC.

7.5 De aansprakelijkheid van ALPC beperkt zich tot het geleverde product. ALPC kan nooit aan-
sprakelijk gesteld worden voor de (mogelijk) geleden of te lijden gevolg schade.

Artikel 8. Bestelling / communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen en vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestel-

lingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communi-
catiemiddel in het verkeer tussen u en ALPC dan wel ALPC en derden, voor zover betrekking 
hebbende op de relatie tussen u en ALPC, is ALPC niet aansprakelijk, tenzij en Voor zover 
sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ALPC.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ALPC ingeval van overmacht 

het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de 
overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u schriftelijk mede 
te delen en zulks zonder dan ALPC gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in het 
gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet door ALPC kan worden 
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en toch krachtens de wet, rechts-
handeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan ALPC schriftelijke opgave doet van een adres, is ALPC gerechtigd aan dat adres 

alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ALPC schriftelijke opgave doet van een ander 
adres waaraan uw bestelling dienen te worden verzonden.  

10.2 Wanneer door ALPC gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van 
deze voorwaarden zijn toegestaan, laat onverlet haar recht alsnog strikte naleving van deze 
voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond dat ALPC deze 
voorwaarden soepel toepast.

10.3 ALPC is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.4 Indien één of meer van deze bepalingen van deze voorwaarden of enig andere overeen-

komst met ALPC in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betref-
fende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ALPC vast 
te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten 

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend 
het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe 
bevoegde rechter in Nederland.

Algemene verkoopvoorwaarden 
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Groothandel in zwembaden - luchtbedden - 
inflatables - camping - boten
www.alpc.nl

Summerfun
www.summerfun.nl

Zwembaden en toebehoren
www.gre-service.nl

Pavillo
www.bestwaynederland.nl

Zwembad chemie
www.alpc.nl

Zwembad testmateriaal
www.poolimprove.nl

Schaatsen
www.alpc.nl

Zwembaden en inflatables
www.bestwaynederland.nl

Hydroforce
www.bestwaynederland.nl

Lay-z-spa
www.bestwayspa.nl
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Zwembaden en inflatables
www.jilong.nl
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