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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. 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.

aantrekkelijk houten bad van grenen FSc/peFc. In Frankrijk geproduceerd en tegen insecten en rot beschermd door een autoclaaf-
behandeling klasse IV. de baden zijn verkrijgbaar in 5 verschillende afmetingen en worden geleverd incl. zandfilter en trap. het bad 
heeft een extra dikke liner, dikte afhankelijk van de afmeting van het bad, die d.m.v. profielen wordt vastgezet. als bescherming voor 
de liner worden bodem- en wandbescherming eveneens meegeleverd. deze wordt tussen de liner en de houten opbouw aangebracht.  
de trap is aan de binnenzijde van RVS, met houten treden aan de buitenzijde van het bad. de installatie van deze baden vergt iets 
meer tijd en inspanning, maar het resultaat mag er zijn: een sieraad voor elke tuin. de baden kunnen ook (deels) worden ingebouwd. 
belangRIJK: Raadpleeg voor installatie de handleiding en volg deze nauwkeurig op.

Florida

Trap RVS 3 treden metalen 
treden met antislip
RVS trap voor inbouw zwembaden 
met een diepte van 120 cm. de 
buizen hebben een diameter van 
42 mm en de trapbreedte is 50 cm. 
de metalen treden zijn voorzien van 
antislip.

Pool ladder 132 cm 4 treden 
+ platform
RVS trap voor opbouwzwemba-
den met een diepte van 120 cm. 
met 2 x 4 kunststoftreden en een 
platform.
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Normandie
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Florida standaard set (uiteraard zijn voor deze zwembaden passende zomer-, winter- en grondkleden verkrijgbaar)

Vorm Afmeting in cm Inhoud in ltr. Capaciteit filter Prijs
ovaal 800x420x150 41.000 11 m³/u

ovaal 700x350x150 31.000 8 m³/u

ovaal 600x320x150 24.000 6 m³/u

8-vorm 525x320x150 21.000 6 m³/u

rond 350x150 14.000 4 m³/u

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.

Omschrijving Prijs
set ovaal 800

set ovaal 700

set ovaal 600

set ovaal 525

set rond 350

normandie set
Vorm Binnenmaat 

in cm
Buitenmaat in cm Liner Inhoud in ltr Filter  Prijs

ovaal 590x365x130 637x412x133 75/100 23.000 4 m³/u

ovaal 503x303x116 551x351x119 60/100 14.500 4 m³/u

ovaal 403x303x116 436x336x119 60/100 11.200 4 m³/u

rond 460x121 511x124 75/100 16.500 4 m³/u

rond 360 x116 412x119 50/100 8.700 4 m³/u 
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Artnr.
70.200.21.004

70.200.21.003

70.200.21.006

70.200.21.012

70.200.21.010

Artnr.

70.200.22.054

70.200.22.050

70.200.22.052

70.200.22.053

70.200.22.051

Artnr
70.300.50.013

70.300.50.012

70.300.50.011

70.300.50.010

70.300.50.006

€ 3.029,00
€ 2.859,00
€ 2.469,00
€ 2.799,00
€ 1.699,00

€ 4.929,00
€ 4.559,00
€ 3.679,00
€ 3.769,00
€ 2.899,00

€ 999,00
€ 889,00
€ 849,00
€ 799,00
€ 649,00

70.250.33.002  € 179,00 70.250.33.027   € 489,00



prettig geprijsde zwembaden van een prima kwaliteit. de baden zijn 132 cm diep en verkrijgbaar in 3 afmetingen. 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. alle baden kunnen 
worden ingebouwd.

Zoutelektrolyse
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Atlantis
Stijlvolle en tijdloze zwembaden van een perfecte kwaliteit. daarnaast heeft u bij de serie atlantis vol op keuze: er zijn ronde baden 
en ovale baden met 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 geschoorde ovalen 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.
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Flowclear zoutelectrolyse 
milieuvriendelijke manier om het zwemwater te zuiveren. geen chloor 
meer nodig. het zout wordt d.m.v. elektrolyse omgezet in chloor. 
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 mini-
maal 3 m³/u. ph beslist op 7,0-7,2 houden om een goede werking te 
garanderen. bij voorkeur gebruiken in combinatie met een ph regeling. 
minimaal eens per 2 weken meten, afhankelijk van het resultaat. 

Zout 25 kg t.b.v. zoutelec-
trolyse
afhankelijk van het type/merk 
elektrolyse systeem dient er tus-
sen 3% en 5% zout aanwezig te 
zijn in het zwembadwater. wordt 
geleverd in tabletvorm. Verpak-
king 25 kg.

Sonde voor pH regeling
teflon injectieventiel voor Sem doseersysteem

Azores
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pH regeling
Systeem houdt ph waarde stabiel Zout elektrolyse voor opbouwbaden tot 55m3 

de chlorinator genereert door elektrolyse chloor en zout. gemak-
kelijk en veilig, geen opslag van chemicaliën. ph waarde beslist 
tussen 7,0 en 7,2 houden. levensduur is afhankelijk van de water-
kwaliteit. bij voorkeur gebruiken in combinatie met een ph regeling. 

azores

Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Inhoud in ltr. Filter Prijs
ovaal 500x350x132 540x570 19.000 3,8 m³/u

rond 460x132 500x500 19.444 3,8 m³/u

rond 350x132 400x400 11.250 3,8 m³/uatlantis met schorren

Artnr. Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Inhoud in ltr. Filter Prijs
ovaal 1000 x 550 x 132 1040 x 770 56.111 10 m³/u

ovaal 915 x 470 x 132 955 x 690 43.595 8 m³/u

ovaal 810 x 470 x 132 850 x 690 37.474 7 m³/u

ovaal 730 x 375 x 132 770 x 595 28.217 5 m³/u

ovaal 610 x 375 x 132 650 x 595 23.281 5 m³/u

ovaal 500 x 350 x 132 540 x 570 19.000 5 m³/u

rond 550 x 132 600 x 600 27.798 5 m³/u

rond 460 x 132 500 x 500 19.444 5 m³/u

rond 350 x 132 400 x 400 11.250 5 m³/u

3

Artnr.
70.200.21.179

70.200.21.153

70.200.21.150

€ 1.449,00
€ 1.159,00

€ 969,00

70.200.21.063

70.200.21.102

70.200.21.095

70.200.21.086

70.200.21.073

70.200.21.171

70.200.21.055

70.200.21.048

70.200.21.041

€ 3.849,00
€ 2.919,00
€ 2.699,00
€ 2.499,00
€ 2.079,00
€ 1.799,00
€ 1.769,00
€ 1.559,00
€ 1.349,00

70.100.10.048   € 669,00

70.250.32.015   € 239,00

70.100.12.116   € 17,95

70.100.10.017   € 79,9570.100.10.058   € 419,00
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Fidji/Varadero
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, over-
lap liner en een kind veilige trap. de overlap liner is bij de grotere baden van 730 en 610 cm 40/100 dik, bij de kleinere baden is dat 
30/100. 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. u dient de ovale baden 
in te bouwen inclusief schorren, houdt ook hierbij dus rekening met de extra ruimte. 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.
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Pacific
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. Varadero is de achtvorm van deze baden. 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 
en de achtvornbaden zijn niet geschoord en hebben bij opbouw dan ook geen extra ruimte nodig. mocht u kiezen voor inbouw dan 
dient er ook bij deze baden ruimte rondom vrijgehouden te worden welke gevuld dient te worden met gestabiliseerd zand. een ruimte 
van 50 cm rondom is voldoende. 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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LED verlichting wit voor stalenwand baden, magneet
Set van 2 energiebesparende witte 
led lampen voor bovengrondse sta-
lenwand zwembaden. Via magneet 
aan de wand te bevestigen. Incl. 

afstandsbediening.

LED verlichting kleur voor stalen-
wand baden
gekleurde led verlichting voor boven-
grondse 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.

Ondertegels voor zwembad 81x81 
8 stuks

Ondertegels voor zwembad 50x50 
gras
9 stuks. dikte 8 mm. 

Ondertegels voor zwembad 50x50
8 stuks

Ondertegels
Ondervloer als bescherming voor de liner. de tegels vallen als puzzelstukjes in elkaar. Rotvrij en geschikt voor alle maten baden.

Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte cm Inhoud in ltr Filter Prijs
ovaal 730x375x120 770x595 25.323 4 m³/u

ovaal 610x375x120 650x595 20.893 3 m³/u

ovaal 500x350x120 540x570 17.060 3 m³/u

rond 550x120 600x600 24.944 3 m³/u

rond 460x120 500x500 17.450 3 m³/u

rond 350x120 400x400 10.102 3 m³/u

rond 300x120 350x350 7.418 3 m³/u

rond 240x120 300x300 4.750 3 m³/u

Vorm Afmeting in cm Liner Benodigde ruimte in cm Inhoud in ltr Filter Prijs
ovaal 730x375x120 40/100 770x595 25.323 4 m³/u

ovaal 610x375x120 40/100 650x595 20.893 3 m³/u

ovaal 500x350x120 30/100 540x570 17.060 3 m³/u

rond 460x120 30/100 500x500 17.450 3 m³/u

rond 350x120 30/100 400x400 10.102 3 m³/u

rond 240x120 30/100 290x290 4.750 3 m³/u

Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Inhoud in ltr Filter Prijs
acht vorm 710 x 475x 120 755 x510 27.872 4 m³/u

achtvorm 640 x 390x 120 700 x430 20.652 4 m³/u

achtvorm  500 x 340 x120 540 x380 13.696 4 m³/u
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Artnr.
70.200.21.027

70.200.21.024

70.200.21.176

70.200.21.023

70.200.21.018

70.200.21.016

70.200.21.015

70.200.21.139

€ 1.829,00
€ 1.559,00
€ 1.369,00
€ 1.199,00
€ 1.079,00

€ 949,00
€ 889,00
€ 779,00

Artnr.
70.200.21.113

70.200.21.026

70.200.21.174

70.200.22.007

70.200.22.006

70.200.22.005

€ 2.199,00
€ 1.799,00
€ 1.499,00
€ 1.259,00
€ 1.049,00

€ 949,00

€ 2639,00
€ 2339,00
€ 2019,00

Artnr Varadero
70.200.21.081

70.200.21.079

70.200.21.066

70.250.43.057  € 46,95 70.250.43.059  € 36,95 70.250.38.066   €  28,95 70.250.38.073   €  21,95 70.250.38.074   €   9,95



Bora Bora
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.

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

ter bescherming van de liner

Thermometer met zender 
en ontvanger
meet tussen de 0 - 50 ° c. 
de ontvanger heeft 3 kanalen 
en een bereik van max. 100 
meter.

Thermometer Boei groot
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Thermometer dieren
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Thermometer Deluxe
afmeting 19 cm

Thermometer groot
afmeting 24 cm

Thermometer klein
afmeting 17 cm

Thermometer dobber groot

Bora Bora

Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Inhoud in ltr Filter Prijs
ovaal 610x375x120 650x595 20.893 3,8 m³/u

ovaal 500x350x120 540x570 17.060 3,8 m³/u

rond 460x120 500x500 17.450 3,8 m³/u

rond 350x120 400x400 10.102 3,8 m³/u

rond 300x120 350x350 7.418 3,8 m³/u

Madeira

Afmeting in cm Benodigde ruimte cm Inhoud in ltr Filter Prijs
500x350x120 540x570 17.060 3,8 m³/u

460x120 500x500 17.450 3,8 m³/u

350x120 400x400 10.102 3,8 m³/u

Afmeting (cm) Dikte (gr/m²) Prijs

550x550 110 - - - -

1100x600 110 - - 1000x550 -

825x500 110 780x400 - 810x470 710x475

750x400 110 660x280 610x360 730x375 640x390

625x400 110 530x280 540x360 610x375 500x340

525x325 110 - - 500x300 -

5

Artnr.
70.200.21.070

70.200.21.177

70.200.21.045

70.200.21.037

70.200.21.033

€ 1.339,00
€ 1.039,00

€ 829,00
€ 729,00
€ 699,00

Artnr.
70.200.21.178

70.200.21.145

70.200.21.142

€ 1.219,00
€ 1.069,00

€ 949,00

Artnr.

70.250.38.012

70.250.38.014

70.250.38.018

70.250.38.017

70.250.38.016

70.250.38.015

€ 99,95
€ 209,00
€ 129,00
€ 109,00
€ 88,95
€ 76,95 70.250.43.054   € 41,95

70.250.43.043 € 14,95 70.250.43.055 € 18,95

70.250.43.016  € 2,9570.250.43.040  € 1,9570.250.43.032  € 1,95

70.250.43.031   € 3,95



Rond stalen wand zwembad, alleen voor opbouw. Stalen wand 0,45 mm en blauwe overlapliner van 30/100. Incl. cartridgefilter van 
2,0 m³/u en trap (2x3 treden). het cartridgefilter wordt aan de binnenzijde van het bad gemonteerd. conform: pr en16582. card-
tridgefilter conform : pr en16713. benodigde ruimte: 400x400 cm. afmeting: Ø 350x120 cm.

Ibiza van gre pool is een prima bad voor een scherpe prijs. alleen voor plaatsing bovengronds. dit witte stalen wand bad wordt als 
set geleverd met blauwe overlap liner 20/100, cartridge filter 2 m³/u en trap met 2 x 2 treden. het filter wordt opgehangen aan de 
buitenzijde van het bad en bevat een cartridge. deze cartridge kunt u indien nodig vervangen en is los verkrijgbaar. 

La Gomera Ibiza

Bodemstofzuiger driehoek Bodemstofzuiger Wheels BudgetBodemstofzuiger Borstel Budget

Bodemstofzuiger Ovaal Budget
   

Borstel 45cm aluminium verstrekt 
Budget

Telescoopsteel aluminium 120/240

Bodemnet ovaalOppervlaktenet

Oppervlaktenet met telescoopsteel
compleet met aluminium uitschuifbare 
steel. zeer geschikt voor kinderbaden.

12
0 c

m di
ep

Haspel voor bodemstofzuigerslang Bodemstofzuigerslang 38 mm 8 
meterOppervlaktenet met deelbare steel

Steel 122 cm, net 30 cm

Bodemstofzuiger niervorm zwaar
bodemstofzuiger met draaibare kop.

Telescoopsteel max 120cm
3 delig. Ingeschoven maat 55 cm. uitge-
schoven maat 120 cm

90
 cm
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ep

Aansluitstuk voor bodemstofzuiger
een aansluitstuk voor de bodemstofzui-
ger. universeel. afm.: Ø 2,8 x 13,5 cm.

Vorm Afm. in cm Benodigde ruimte in cm Inhoud in ltr Filter Prijs
rond 35Ox120 400x400 10.102 2 m³/u

Vorm Afm. in cm Benodigde ruimte in cm Inhoud in ltr Filter Prijs
rond 450x90 500x500 12.717 2 m³/u

rond 350x90 400x400 7.693 2 m³/u

6

Artnr.
70.200.23.017

Artnr.
70.200.23.012

70.200.23.009

€ 659,00 € 389,00
€ 319,00

70.250.41.081   € 10,95

70.250.41.083   € 8,95

70.250.41.051 € 15,95

70.250.41.041   € 11,95

70.250.41.099   € 6,95

70.250.41.080  € 7,95

70.250.41.124   €  10,95

70.250.41.091   €   8,9570.250.41.112   € 3,49 70.250.41.114   € 4,95

70.250.41.117   € 9,95

70.250.41.044  € 8,95

70.250.41.019  € 8,95

70.250.41.095  46,95 70.250.41.059  € 33,95



Drijfslang 32 mm per meter
bodemstofzuigerslang. Voor aansluiting 
op de skimmer of wand.

Ovaal framebad van tritech materiaal, grijze liner met mozaiekprint aan de binnenzijde. uitgebreide set incl. cartridge filterpomp 2,0 
m³/u, trap (alleen bij bad 424 cm) en afvoerplug. gemakkelijk op te zetten, zonder gereedschap.

Bodemstofzuiger pentagonaal 
deluxe
Voor gebruik in combinatie met een 
zandfilter en een telescoopsteel.
zeshoekig met zijborstels. 

Bodemstofzuiger Ovaal Deluxe
Voor gebruik in combinatie met een 
zandfilter en een telescoopsteel.
Ovale met zijborstels. Borstel 45 cm Deluxe

borstel van 45 cm. 

Bodemstofzuiger Borstel Deluxe
Voor gebruik in combinatie met een 
zandfilter en een telescoopsteel. wordt 
geleverd exclusief slang en steel.

Borstel 25 cm Deluxe
borstel voor aluminium telescoopsteel. 
Voor het reinigen van wand en bodem. 
afm.: 25 cm. 

Oppervlaktenet Deluxe
Oppervlaktenet groot. 

Bodemnet Deluxe
bodemnet groot. 

LevantVendavel
Rond stalen frame zwembad in supersterke uitvoering in de kleur grijs. conform en16582 en en16713. nieuw, gepatenteerd stalen 
frame en met verrassende mozaïek liner. gemakkelijk te installeren. Van duurzaam tritech materiaal, bestand tegen uV stralen en 
chloor. getest op gewicht en druk van grote hoeveelheden water. complete set incl. grondkleed, cover, trap en 12 V. cartridgefilter.

Telescoopsteel aluminium deluxe 
180/360
geschikt voor netjes en borstels uit 
diverse series.

Vorm Afmeting in cm Inhoud in ltr Filter Trap Prijs
ovaal 424x250x100 7.250 2 m³/u ✔

ovaal 300x200x84 3.668 1,2 m³/u -Vorm Afmeting in cm Inhoud in ltr Filter Prijs
rond 488x122 19.480 5,6 m³/u

rond 427x107 15.232 3 m³/u

7

38 mm 70.250.41.060   € 3,49

32 mm 70.250.41.061   € 3,95

Artnr.
70.200.24.143

70.200.24.142Artnr.
70.200.24.062

70.200.24.105

€ 429,00
€ 279,00

€ 599,00
€ 369,00

70.250.41.073   € 22,9570.250.41.075   € 24,95

70.250.41.082   € 16,95

70.250.41.048   € 11,95

70.250.41.050   € 7,95

70.250.41.045   € 9,95 70.250.41.046   € 10,95

70.250.41.071   € 22,95



de serie passaat is een rechthoekig stalen frame bad, eenvoudig op te zetten binnen een half uur en compleet met handleiding en 
reparatiesetje. de baden zijn blauw 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.

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.

Mistral Passaat

2 

jaar* 
garantie

2 

jaar* 
garantie

Reparatieset voor onder 
water 
alleen plakken op droog oppervlak

 

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

Pool ladder107 cm
Roestbestendig metalen frame (bij 
neutrale ph), sterke kunststof treden, 
simpele constructie. niet voor zout water. 
hoogte: 107 cm.

Pool ladder 122 cm
Roestbestendig metalen frame (bij 
neutrale ph), sterke kunststof treden, 
simpele constructie. niet voor zout water. 
hoogte: 122 cm.

Pool ladder 84 cm
Roestbestendig metalen frame (bij 
neutrale ph), sterke kunststof treden, 
simpele constructie. niet voor zout water. 
hoogte: 84 cm.

Voetbadje
Voetbadje, te plaatsen voor het zwembad. 
met schone voeten het zwembad in om 
snelle vervuiling van het zwemwater te 
voorkomen.

Afmeting in cm Kleur Inhoud in 
ltr (90%)

Filterpomp Cover grondkleed Trap Prijs

732x366x132 grijs 30.045 9,4 m³/u ✔ ✔ ✔

671x366x132 grijs 26.845 5,6 m³/u ✔ ✔ ✔

549x274x122 grijs 14.812 5,6 m³/u ✔ ✔ ✔

488x488x122 grijs 24.031 5,6 m³/u ✔ ✔ ✔

488x274x122 grijs 13.177 3,0 m³/u ✔ ✔ ✔

412x201x122 grijs 8.124 2,0 m³/u - - ✔

400x200x99 grijs 7.020 2,0 m³/u - - ✔

282x196x84 grijs 3.662 1,2 m³/u - - -

Afmeting in cm Kleur Inhoud in ltr (90%) Filterpomp Prijs
400x211x81 blauw 5.700 1,2 m³/u

300x201x66 blauw 3.300 1,2 m³/u

259x170x61 blauw 2.300 -
239x150x58 blauw 1.800 -
221x150x43 blauw 1.200 -
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Artnr.

70.200.24.139

70.200.24.128

70.200.24.127

70.200.24.136

70.200.24.096

70.200.24.025

70.200.24.115

70.200.24.132

€ 1.139,00
€ 1.069,00

€ 779,00
€ 989,00
€ 659,00
€ 479,00
€ 299,00
€ 249,00

Artnr.
70.200.24.017

70.200.24.016

70.200.24.026

70.200.24.024

70.200.24.023

€ 209,00
€ 139,00
€  89,95
€  83,95
€  69,95

70.300.53.022  € 2,9570.300.53.058   € 3,95 70.250.33.058   € 68,9570.250.33.010   € 89,95 70.250.33.059   € 39,9570.250.41.111  € 5,95



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. het grootste bad 
is daarnaast inclusief cover, grondkleed en trap. 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 leuke kinderbadjes. Kijk hiervoor bij de inflatables.

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 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.

2 

jaar* 
garantie

2 

jaar* 
garantie

MarinSirocco

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

Overwinteringsdrijver 
50 cm
winterdrijvers voorkomen 
beschadigingen aan het 
zwembad als het gaat vriezen.  
min 2 stuks. afm.: 50 cm. 

Winter set voor skimmer
winterset voor het afdichten 
van de skimmer in de winter-
maanden. de complete set 
bestaat uit een skimmerpak-
king, afdekplaat, afdekraam 
en schroeven.

Gizzmo skimmer
afdichting
gizzmo, speciaal voor het 
afdichten van de skimmer in 
de wintermaanden. universeel 
gebruik.

Winterkleed drain inclusief slang
drain voor het afvoeren van overtollig regenwater. 

Pool Power anti-alg
een middel om algengroei 
te voorkomen.

1liter

5liter

Winterproducten
het zwembad veilig winterklaar maken: het waterniveau laten zakken tot onder de skimmeropening, het filter loskoppelen en alle 
openingen afsluiten. anti-alg erin voor de stabiliteit van het water (het is geen antivries, dus het water kan nog steeds bevriezen) en 
eventueel een winterkleed of cover.

Afm. in cm Kleur Inhoud in ltr (90%) Filterpomp Prijs
427x84 blauw 10.220 2,0 m³/u

366x76 blauw 6.473 1,2 m³/u

300x76 hout 4.383 2,0 m³/u

300x76 blauw 4.383 2,0 m³/u

244x61 blauw 1.724 -

  Afmeting in cm Inhoud in ltr (80%) Filterpomp Prijs
450x90 10.175 2,0 m³/u

396x84 7.340 2,0 m³/u

360x76 5.377 2,0 m³/u

305x76 3.638 1,2 m³/u

274x76 3.178 1,2 m³/u

240x63 2.074 2,0 m³/u

198x51 1.126 -

9

Artnr.
70.200.24.102

70.200.24.013

70.200.24.086

70.200.24.038

70.200.24.021

€ 219,00
€ 139,00
€ 139,00
€ 119,00
€  71,95

Artnr.
70.200.25.060

70.200.25.036

70.200.25.054

70.200.25.028

70.200.25.079

70.200.25.052

70.200.25.027

€ 229,00
€ 119,00
€  99,95
€  79,95
€  74,95
€  64,95
€  25,95

70.300.53.001   € 7,95 70.100.13.010   € 6,95

70.100.12.127   € 13,95

70.100.12.128   € 59,95
70.100.13.009   € 5,95 70.100.13.015   € 3,95

70.100.13.014  € 11,95



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. 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.

kleden

Oproller voor een zomerkleed, bedoeld voor inbouwzwembaden. handmatig oprollen met behulp van het wiel. afm.: breedte 550 cm.

Oprollers voor zomerkleden

Winterkleden
de winterkleden, de naam zegt het al, zijn bedoeld voor zwembaden die overwinteren. 
zie hiervoor ook de tips op onze website: alpc.nl. het is een afdekkleed wat over het 
bad wordt gelegd en met spanbanden wordt bevestigd. aanbevolen wordt om tijdens de 
winter er iets onder te leggen om doorzakken door regenwater te voorkomen.

Covers Bestway/jilong
deze covers zijn speciaal voor de frame baden en zelfdragende zwembaden. ze vallen over het zwembad heen en worden door mid-
del 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.

Afmeting Microns Prijs

995x545 cm 180 - - - - 1000 x 550 -

910x460 cm 180 - - - - 915 x 470 -

805x460 cm 180 - - - - 810 x 470 -

725x370 cm 180 - - - - 730 x 375 -

605x370 cm 180 - - - - 610 x 375 -

495x295 cm 180 - - - - 500 x 300 -

472x305 cm 180 - - - - - 500x340

Ø 640 cm 180 - - 650 - - -

Ø 545 cm 180 - 540 550 - - -

Ø 455 cm 180 540 450 460 - - -

Ø 390 cm 80 450 - - - -

Ø 346 cm 80 420 - 350 - - -

Ø 305 cm 80 360 - - - - -

Ø 250 cm 80 300 - 300 - - -

Ø 195 cm 80 240 - - - - -

Ø 330 cm 80 - 360 - - - -

Ø 270 cm 80 - 300 - - -

223 x 154 80 - - - 228 - -

183 x 122 80 - - - 188 - -

Afmeting Dikte Prijs

1115x660 cm 100g/m² - - 1000x550 -

1030x560 cm 100g/m² - - 915x470 -

930x560 cm 100g/m² - - 810x470 710x475

820x460 cm 100g/m² - - 730x375 640x390

680x460 cm 100g/m² - - 610x375 500x340

610x410 cm 100g/m² - - 500x300 -

Ø 730 cm 100g/m² - 640 - -

Ø 640 cm 100g/m² - 550 - -

Ø 540 cm 100g/m² 550 450/460 - -

Ø 480 cm 100g/m² 450 400/440 - -

Ø 380 cm 100g/m² - 300 - -

Ø 330 cm 100g/m² - 240 - -

Ø 440 cm 100g/m² 360 350/360 - -

Artnr. Kleur Prijs

blauw 404/412 - - - -

blauw 282 - - - -

blauw - 396 - - -

blauw - 305 - - -

grijs - 240 - - -

blauw - - 488 - -

blauw - - 427 - -

blauw - - 366 - -

grijs - - 300 - -

blauw - - 244 - -

blauw - - - 400 -

blauw - - - 300 -

blauw - - - 259 -

blauw - - - 239 -

blauw - - - 221 -

blauw - - - - 424

blauw - - - - 300
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70.250.37.044

70.250.37.061

70.250.37.058

70.250.37.054

70.250.37.050

70.250.37.047

70.250.37.046

70.250.37.036

70.250.37.035

70.250.37.072

70.250.37.082

70.250.37.083

70.250.37.085

70.250.37.086

70.250.37.084

70.250.37.108

70.250.37.105

70.250.37.111

70.250.37.113

€ 239,00
€ 199,00
€ 169,00
€ 129,00
€ 99,95
€ 69,95
€ 69,95

€ 189,00
€ 139,00
€ 85,95
€ 36,95
€ 29,95
€ 19,95
€ 13,95
€ 7,95

€ 20,95
€ 13,95
€ 10,95
€ 7,95

70.250.37.116 € 169,00

70.250.39.008

70.250.39.013

70.250.39.012

70.250.39.011

70.250.39.010

70.250.39.009

70.250.39.007

70.250.39.006

70.250.39.005

70.250.39.004

70.250.39.002

70.250.39.001

70.250.39.003

70.250.37.006

70.250.36.096

70.250.36.035

70.250.36.004

70.250.36.073

70.250.36.088

70.250.36.082

70.250.36.008

70.250.36.062

70.250.36.081

70.250.36.087

70.250.36.085

70.250.36.093

70.250.36.090

70.250.36.084

70.250.36.099

70.250.36.098

€ 199,00
€ 149,00
€ 129,00
€ 109,00

€ 99,95
€ 69,95

€ 139,00
€ 99,95
€ 89,95
€ 69,95
€ 52,95
€ 44,95
€ 59,95

€ 15,95
€ 9,95

€ 12,95
€ 7,95

€   6,95
€ 26,95
€ 17,95
€ 13,95
€   8,95

€ 8,95
€ 16,95
€ 10,95
€ 10,95

€ 8,95
€ 8,95

€ 18,95
€ 13,95

Artnr.

Artnr.



Vermogen 2,0 cV, capaciteit 19,5 m³/u, Verbruik 1,47 kw

Vermogen 1,5 cV, capaciteit 17 m³/u, Verbruik 1,10 kw

Vermogen 1,0 cV, capaciteit 12 m³/u, Verbruik 0,73 kw

Vermogen 0,75 cV, capaciteit 8 m³/u, Verbruik 0,55 kw, 

Vermogen 0,5 cV, capaciteit 6 m³/u, Verbruik 0,36 kw, 

Vermogen 0,33 cV, capaciteit 4 m³/u, Verbruik 0,24 kw, 

Voordelige pompen gre
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%).

Pompen

Schakelkast
Besturing /schakelkast met timer voor zwembad
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 uitschake-
ling na 3 uur). afm.: 20 x 18,5 x 8 cm.

jet stream kit
professionele pomp voor het tegenstroom zwemmen (watervallen, fontei-
nen). 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.

Zandfilters
de werking van uw zandfilter is gebaseerd op hetzelfde principe als de natuurlijke filtering van grondwater in de duinen. het regen-
water sijpelt door de aarde, waardoor alle vuil uit het water wordt gefilterd. het water uit uw zwembad wordt echter met behulp van 
een pomp door het filterzand van uw zandfilter geperst, waardoor dit filterproces veel effectiever is en deze dus ook geschikt is voor 
filtering van meerdere kuubs per uur. het vuil, zoals alg, zand en ongedierte in uw zwemwater blijft achter in uw zandfilter. u kunt uw 
zandfilter schoonspoelen(backwash). dit dient te gebeuren als de druk 0,8-1 bar is gestegen ten opzichte van de normale bedrijfs-
druk. uw zandfilter mag nimmer een hogere druk bevatten dan 3,5 bar. Is de druk hoger dan kan dit leiden tot beschadigen aan uw 
zandfilter. uw zandfilter behoort filterzand (artnr. 70.250.31.021) met een korrelgrootte van 0.4 tot 0.8 mm te bevatten. deze waarde 
is belangrijk omdat dit de mate van filtering bepaald en er zorg voor draagt dat het zand niet in het zwembad terecht kan komen. Om 
de mate van filteren te vergroten dient u vlokmiddel toe te voegen. dit doet u door vloeibaar vlokmiddel of vlokmiddel in tabletvorm 
toe te voegen in uw skimmer. Om de benodigde capaciteit van uw zandfilter installatie te bepalen deelt u de inhoud van uw zwembad 
door 4 of 5, zodat u binnen 4 a 5 uur uw zwembadwater kunt filteren.

Zandfilter Gre
pomp met voorfilter om de grootste vuil-
deeltjes vast te houden en beschadiging 
aan de pomp te voorkomen. compact en 
gemakkelijk te installeren en in gebruik, 
geen speciale voorzieningen nodig. 
5-wegklep voor verschillende functies 
zoals: filtratie, back-wash enz. 

Zandfilter San Marina Black 4 m³/u
zandfilter van San marina. complete set, 
pomp 200 watt, 7 weg wisselklep en ma-
nometer. aansluiting 38 mm. capaciteit 4 
m³/u, filtervat geschikt voor 20 kg zand. 
advies om te gebruiken met filterzand 
met een korrelgrootte van 0,4 - 0,8 mm 
of met zeofine. exclusief zand. afm.: Ø 
320 mm.

Filterzand 0,4 tot 0,8 
mm, 25 kg

Aqualoon 700gr
Filtervulling voor 
zandfilters. 100% 
polyethyleen. 
Verpakking van 700 
g is vergelijkbaar 
met 25 kg filterzand 
of filterglas. goed 
alternatief voor zand, mede door de 
langere levensduur.

toebehoren zandfilters

Skimmer + inspuiter wit
 
Skimmer + inspuiter bruin

Filternetje voor skimmer

Skimmer inhang 
Bestway
Inhang skimmer van 
duurzame en corrosiebe-
stendig kunststof. Voor 
bevestiging aan de 
wand. past bij filterpomp 
3,0 m³/u en voor zwem-
baden vanaf Ø 457 cm.

Zandfilter Gre 8 m³/u
benodigde hoeveelheid zand: ca. 85 kg

Zandfilter Gre 6 m³/u met timer
benodigde hoeveelheid zand: ca. 35 kg

Zandfilter Gre 6 m³/u
hoeveelheid zand: ca. 35 kg

Zandfilter Gre 4 m³/u
benodigde hoeveelheid zand: ca. 20 kg

Zandfilter Gre 3 m³/u
benodigde hoeveelheid zand: ca. 14 kg

70.250.31.101  € 22,95
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70.250.31.076  € 409,00

70.250.31.077  € 309,00

70.250.31.078  € 289,00

70.250.31.079  € 169,00

70.250.31.080  € 159,00

70.250.31.081  € 149,00

70.250.32.031 € 199,00

70.250.31.042  € 1.099,00

70.250.31.072   € 149,00

70.250.43.013  € 49,95

70.250.43.042   € 49,95 70.100.10.054  € 13,95 70.250.31.021  € 12,95

70.250.32.012   € 19,95

70.250.31.096   € 139,00

70.250.31.093   € 199,00

70.250.31.089   € 239,00

70.250.31.092   € 249,00

70.250.31.087   € 399,00



Omschrijving Capaciteit Cartridge Prijs
motorskimmer 3,8 m³/u aR82

Intern cartridge 2,0 m³/u aR86

70.250.32.021 70.250.32.023

Filterpompen extern, 12 Volt
ce/gS gecertificeerd. worden geleverd met 4 m kabel en 1,45 m slang. 1 jaar garantie op fabricagefouten.

70.250.32.01370.250.32.01470.250.32.00970.250.32.010

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

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

Verloopstuk Bestway 32/38 mm
Verloopstuk voor slangen van 32 naar 38 
mm. gemaakt van duurzaam, corrosie-
bestendig materiaal. Verpakt per 2 stuks.

Cartridge- of cartouchepompen intern + skimmer
deze filterpompen voor het zwembad reinigen het water met behulp van een cartridge. alle pompen zijn op 12 Volt. het advies is 
om het filter (cartridge) eens in de 2 weken te vervangen. complete set met skimmer en inlaat, speciaal voor zwembaden met een 
waterniveau van medium tot laag. 2 jaar garantie op fabricagefouten.

Omschrijving Capaciteit Cartridge Prijs
Filterpomp 5,7 5,7 m³/u Filter bestway type III

Filterpomp 3,0 3,0 m³/u Filter bestway type II

Filterpomp 2,0 2,0 m³/u Filter bestway type II

Filterpomp 1,2 1,2 m³/u Filter bestway type I

Cartridges voor Cartridgefilters
ze zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. belangrijk is dat de diameters kloppen (zowel binnen als buiten) en ook de hoogte moet 
goed zijn.

Omschrijving Merk Diameter 
buiten

Diameter 
binnen

Hoogte Prijs

cartridge filter gre, type aR82 gre 11,8 cm 3,8 cm 24,6 cm

cartridge filter gre, type aR86 gre 11,9 cm 3,8 cm 17,3 cm

cartridgefilter gre type aR89 gre 10,7 - 20,1

cartridgefilter bestway type I bestway 8 cm - 9 cm

cartridgefilter bestway type II bestway 10,6 cm - 13,6 cm

cartridgefilter bestway type III bestway 10,6 - 20,3 cm

cartridgefilter bestway type IV bestway 14,2 - 25,4 cm

cartridgefilter Jilong, Intex a en bestway 3 Jilong 10,5 cm 5,5 cm 20,3 cm
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70.250.31.097   €  15,95 70.250.31.098   €   7,95 70.250.31.099   €   6,95
70.250.32.023

70.250.32.021

€ 199,00
€ 139,00

Artnr.

70.250.32.010

70.250.32.009

70.250.32.014

70.250.32.013

€ 159,00
€ 69,95
€ 49,95
€ 39,95

Artnr.

70.250.32.025

70.250.32.029

70.250.32.030

70.250.32.008

70.800.32.003

70.250.32.007

70.250.32.042

70.250.32.048

€ 18,95
€ 13,95
€ 10.95
 € 3,95 
€ 5,95
€ 2,95
€ 6,95
 € 3,95

Artnr.



een voordelige en milieuvriendelijke manier om uw zwembad te verwarmen is de solarverwarming. de solars maken gebruik 
van zonne energie. hiermee kunt u de temperatuur van het  water  4 tot 6ºc verhogen, afhankelijk van het type.
eenvoudig te installeren, past op uw bestaande zwembadpomp. wel is een bypass nodig om de doorstroming te bevorderen.

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 aansluit-
koppeling. 32 mm aansluiting.

Een warmtepomp is de meest voordelige manier om uw zwembad te verwarmen. De warmtepomp werkt als een omge-
keerde 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 warm-
tepomp er 4 af aan het zwembad. De Gre 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: 36ºc

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

Solar verwarming opbouwbaden Warmtepompen

Solarset  Basic Kit 3.6 
geheel complete set
deze set van el nino bestaat uit 2 
zonnecollectoren van 1,8 m² elk, 
aansluitaccesssoires en bypass. 
Voor zwembaden tot 7m³. het 
oppervlak van de matten moet 
overeenkomen met tenminste 
50% van het oppervlak van het zwembad. 
afmeting matten: 300x60 cm. 

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.

warmtepomp 4,5 kw of 3,8 Kw met 
kunststof omkasting voor zwembaden. 
het ontdooien wordt automatisch gere-
geld dankzij het omkeerbare systeem. 
toshiba compressor. Incl. manometer en 
digitale besturing. efficiënt systeem: voor 
elke gebruikte kw worden er 5 gegene-
reerd. ecologisch door het gebruikt van 
de omgevingswarmte. alleen geschikt bij 
temperaturen boven 5° c. cover ter be-
scherming in de winter wordt eveneens 
meegeleverd.

Bypass voor warmtepomp
Om het water gelijkmatig en in de juiste 
hoeveelheid door de warmtepomp te laten 
stromen is een bypass nodig.

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.

 

Solarverwarming voor San Marina/
Gre zwembaden
Solarverwarming van gre geschikt voor 
zwembaden tot 20 m³. mat is van polypro-
pyleen. 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.

 
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. afm.: 346x36 cm.

Solarverwarming Pool Pad Bestway
Solarverwarming voor zwembaden met een pomp tot max. 9,4 
m³ of zandfilter 7,5 m³. een milieuvriendelijke en economische 
manier op het zwembad te verwarmen. gemakkelijk op te zet-
ten, aansluiting d.m.v. de bijgeleverde adapters 32 of 38 mm. 
Verhoogd de watertemperatuur ongeveer 3-5 c, afhankelijk van 
de weersomstandigheden. Van 0,9 mm pvc, high tech materiaal, 
sterk en duurzaam en met een goede weerstand. Verwarmings-
oppervlak: 1,46 strekkende meter. afhankelijk van de grootte 
van het zwembad kunnen meerder matten aan elkaar worden 
gekoppeld.

Warmtepomp 4,5 Kw voor zwem-
baden tot maximaal 16 m³.

Warmtepomp 3,8 Kw voor zwem-
baden tot maximaal 12 m³.

Warmtepomp Hot Splash 2,4 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 warmte-
wisselaar is 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 snoer 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.
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70.250.35.011  € 99,95

70.250.35.031  € 69,95

70.250.35.013  € 9,95

70.250.35.004  € 109,00

70.250.35.045 € 399,00

70.250.35.041   € 1099,00

70.250.35.009   € 26,95 70.250.35.043   € 79,95

70.250.35.008   € 269,00

70.250.35.039   € 849,00

70.250.35.032   € 99,95



Solar 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.

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

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

Solar douche 9 liter 
deelbaar
zwart solardouche voor bij 
het zwembad. eenvoudig te 
monteren. warm water d.m.v. 
zonne energie. Inhoud: 9 ltr.

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. afm.: 500x433x250 cm.

Zwembad douche
Voordelige zwembad-
douche voor alleen koud 
water. Op standaard, aan 
te sluiten op de tuinslang

Solar douche gebogen 
20 liter
Fraai vormgegeven gebogen 
douche van zwart kunsstof.met 
sproeikop en kraan. Reservoir 
van 20 liter. afm.: 15x21

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

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.

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.

Solar douche Pro Shower
Solardouche met geïntegreerde hand-
greep om hem gemakkelijk op te hangen 
en te vervoeren. met eenvoudig af te 
lezen temperatuurstrip. Inhoud 20 ltr. 
afm.: 41x58 cm.

Solar douche hout-
decor PVC, 38 liter
Kunststof solardouche 
in houtlook. warm water 
dankzij zonne energie. 
Inhoud 35 ltr. eenvou-
dige montage.

Tegels voor onder solardouche
tegels van kunststof in houtlook voor 
onder de (solar) douches. elke verpakking 
bevat 4 tegels van 30x30 cm elk, die aan 
elkaar passen.
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70.250.34.003    

€ 169,00
70.250.34.009  

€ 129,00
70.250.34.013   

€ 209,00
70.250.34.018   

€ 179,00

70.250.34.019   € 33,9570.250.34.016 € 189,00 70.250.34.006   € 27,95

70.250.34.017   

€ 99,95

70.250.36.032   € 279,0070.250.34.022   €  47,95 70.250.34.020   €   7,95

70.250.34.021   

€ 269,00



* gemeten volgens nieuwe norm nF p90-318

Robotstofzuigers
Robot bodemstofzuigers werken geheel zelfstandig met een eigen motor.

Automatische bodemstofzuigers
deze worden aangesloten op de filterpomp van het zwembad.

Vervangingszak voor Kayak 
wasbaar
extra filtratiezak voor Robot Kayak. per 
2 stuks. 

Vervangingszak voor Kayak 
eenmalig
per 3 stuks. 

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. 

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.

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. 

Robot bodemstofzuiger Kayak 
future
bodemstofzuiger Kayak Future werkt 
zelfstandig. uitgerust met 2 motoren: 
1 voor de voortstuwing en 1 voor de 
aanzuiging. met gyro navigatiesysteem, 
beweegt systematisch volgens een vast 
schema door het bad. Schakelt na elke 
schoonmaakronde automatisch uit. de 
eigen filtercassette geeft aan wanneer 
het filter vol is. Reinigt bodem, wanden 
en waterlijn. Incl. trolley. Voor zwembaden 
met een oppervlak tot 120m². 18m kabel.

Robot bodemstofzuiger Kayak 
Adventure
Kayak adventure is een geheel zelfstan-
dige 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 op-
pervlak tot 100 m². met 18 m kabel.

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.

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 zandfil-
tersysteem van uw zwembad. Reinigt de 
bodem. geschikt voor alle opblaasbare 
en opbouw zwembaden. minimaal beno-
digde pomp 3-4 m³/u*. Inclusief slang 6 
meter met een diameter van 32 mm. 

Automatische bodemstofzuiger 
Kayak Classic Vac
Kayak classic Vac wordt aangesloten op 
de vacuüm inlaat of op de skimmer van 
het zwembad. werkt via het zandfilter-
systeem van uw zwembad. Reinigt de 
bodem. geschikt voor opbouw en inbouw 
zwembaden. minimaal nodig pomp 8-10 
m³/u*.

Automatische bodemstofzuiger 
Kayak Small Comfort
Kayak Small comfort wordt aangesloten 
op de vacuüm inlaat of op de skimmer 
van het zwembad. werkt via het zandfil-
tersysteem 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.

bodemstofzuiger voor zowel inbouw- als opbouw zwembaden. Reinigt naast de bodem 
ook de wanden van het bad. het membraamsysteem zorgt voor een optimale prestatie 
en is ook stiller dan de traditionele systemen. benodigde pomp: vanaf 7-10 m³/u*. 
aansluiting:Ø 38 mm.

automatische bodemstofzuiger Professional vac
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70.250.40.035   € 36,95

70.250.40.036   € 24,95

70.250.41.098   € 149,0070.250.40.034   € 459,0070.250.40.048   € 659,0070.250.40.049   € 769,00

70.250.40.041   € 1259,00 70.250.40.046   € 999,00 70.250.40.044   € 959,00 70.250.40.037   € 89,95 70.250.40.039   € 99,95 70.250.40.004   € 79,95



Bodemstofzuiger electric vac
Speciaal voor de inbouwbaden. Reinigt 
trappen en hoeken. wegneembare 
opvangtank, ingebouwd filter om kleine 
deeltjes op te vangen. de lithium 
batterij van 11,1 Volt. Kan met eigen 
handvat gebruikt worden of verbon-
den worden met een steel.

Bodemstofzuiger Medium Vac
bodemstofzuiger voor het schoonhou-
den van de bodem van uw zwembad. 
geschikt voor kleine zwembaden tot 10 
m³. de bodemstofzuiger wordt geleverd 
met steel, 9 meter lange slang(diameter 
van 32 mm) en nippel. wordt aangesloten 
op de pomp. Steel van 2,40 m. 

Bodemstofzuiger Little-Vac
Reinigingsset voor zwembaden waarbij 
een cartridge pomp of inhangskimmer 
aanwezig is. wordt geleverd met steel, 
slang en aansluitstukken.

Bodemstofzuiger Micro
Voor zwembaden zonder pomp of 
waar gebruik gemaakt wordt van een 
cartridgefilter. bodemstofzuiger wordt 
aangesloten op de tuinslang, levert de 
druk voor het opzuigen van het vuil, wat 
wordt opgevangen in het bijgeleverde 
netje. Incl. borstel, excl. steel.

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.

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.

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 aan-
sluiting op een (zand)filterinstallatie. Kan 
worden aangesloten op de vacuüm inlaat 
of op de skimmer.

Complete schoonmaakset extra 
small budget
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.

Schoonmaakset voor kleine 
zwembaden
complete schoonmaak set voor zwem-
baden zonder (zand)filterinstallatie. de 
set bestaat uit een bodemstofzuiger, aan 
te sluiten op uw tuinslang, schepnet, 
borstel, 3 delige steel lengte 120 cm, 
thermometer, chloordrijver en een testset.   

Schoonmaakset
Stofzuiger set. een pool vacuüm kit voor 
bovengrondse zwembaden. de set be-
staat uit oppervlaktenet, aluminium steel 
4-delig, bodemstofzuiger en netje. 

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

Handschoen/spons voor reinigen 
waterlijn
handschoen en reinigingsspons ineen. 
beschermt tegen agressieve reinigings-
middelen. lange levensduur.

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

Filternetjes 
geschikt voor bodemstofzuiger micro, 
basic en ultra

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

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.

70.250.41.030 € 5,95

nieuW
2017!

nieuW
2017!

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 bijgele-
verde netje. Incl. steel, excl. borstel.
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70.250.41.097   € 159,00 70.250.41.108   € 109,00

70.250.42.013   € 179,00 70.250.42.012   € 99,95 70.250.42.010   € 56,95

70.250.42.019   € 39,95 70.250.42.017 € 33,95 70.250.41.034 € 16,95

70.100.10.053   € 6,9570.100.10.051   € 6,9570.100.10.052   € 8,9570.100.41.070   € 2,49

70.250.41.062   € 8,9570.250.41.053   € 29,9570.250.41.017   € 42,95

70.250.41.028   € 11,95



Waterbehandeling.
de waterkwaliteit van een zwembad goed houden is eenvoudig, maar vraagt wel wat aandacht.

Start. 
altijd beginnen met het controleren en zo nodig bijstellen van de ph. deze dient te liggen tussen 7,0 en 7,4. het water is dan in de 
juiste balans en het chloor kan optimaal zijn werk doen. een veel te hoge of te lage ph heeft niet alleen invloed op de werking van het 
chloor, maar kan ook andere problemen opleveren. liners worden er hard en brokkelig van en trappen en stalen delen gaan roesten. 
eerst ph meten dus.
daarna een shock behandeling met pool power Shock. dit is een 3-5 maal grotere dosis chloor in 1 keer toevoegen om de in het 
water aanwezige micro organismen te vernietigen. na 3 dagen kunt u dan beginnen met het onderhoud.

Onderhoud.
u kunt het chloorgehalte op peil houden d.m.v. chloortabletten in een drijver. afhankelijk van de grootte van het zwembad een grote 
of kleine drijver, met grote of kleine tabletten. Regelmatig meten is noodzakelijk. bij gebruik van de pool power chloortabletten ligt het 
gewenste gehalte tussen 2-5 mg/l. 
uiteraard helpt het als u bladeren en andere grotere vuildeeltjes met de hand verwijderd. ze worden doorgaans door het filter opge-
vangen, maar dat vervuilt dan sneller en zal eerder moeten worden vervangen. cartridges dienen bij veelvuldig gebruik ca. eens in de 
2 à 3 weken te worden vervangen. Voor een zandfilter geldt eens in de 2 à 3 jaar. Ook is het aan te bevelen om wekelijks vers water 
toe te voegen (3-5%).

Nog wat tips:
Voor een goede circulatie de filterpomp ca 4 uur per dag laten draaien. Voor cartridgefilters is dit ook de max. belasting. zandfilters 
kunt u wel langer laten draaien.
denkt u eraan dat het bij grote baden langer duurt voor een correctie zichtbaar is. geduld en regelmatig meten dus.
groen water, gladde bodem wordt meestal veroorzaakt door algengroei. Shock behandeling toepassen
Kleine zwevende deeltjes die niet door het filter worden afgevangen kunt u binden met vlokmiddelen.  ze worden dan groot genoeg 
om door het filter te worden tegengehouden.
Is de ph instabiel of moeilijk op peil te houden, dan is de alkaliteit niet op orde. Ook wanneer u het idee hebt dat toevoegen van chloor 
geen resultaat heeft, terwijl de waardes wel goed zijn, kan dit liggen aan de alkaliteit. ta waarde meten en bijstellen met ta+.

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 samen-
werking 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.

Desinfectie, stabilisatie en reiniging

Chloordrijvers
drijvers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor lang-
zaam oplossend chloor en ph tabs.

Chloordrijver voor 20 gr tabs 
met thermometer

Chloordrijver voor 200 gr tabs 
inschuifbaar
   

Flowclear chloordispencer
dispenser voor de gereguleerde 
afgifte van chloor. apparaat wordt 
buiten het zwembad geplaatst en 
aangesloten via het filter. Flow is in-
stelbaar. 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.
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Startset chemie zwembaden 
Volledige set om uw zwembad pro-
bleemloos in gebruik te nemen. de set 
bestaat uit 0,5 kg mini quick tabletten, 
0,5 kg ph-min, 1 chloordrijver en een 
testset, voor chloor en ph.

   

pH waarde, stabilisatie en alkaliteit
Omschrijving Prijs
Summer fun ph - (min) 1 ,5 kg

Summer fun ph - (min) 5 kg

Summer fun ph + (plus) 1 kg

Summer fun ph + (plus) 5 kg

pool power ta + 1 kg

pool power ta + 5 kg

Vlokmiddelen
Vlokmidddelen binden de kleine vuildeeltjes, zodat ze in het 
filter kunnen worden opgevangen.

Omschrijving Prijs
Summer fun Vlokfix vloeibaar 
1 ltr

Summer fun Vlokfix vloeibaar 
5 ltr

Summer fun Foc blok 90 gr

Summer fun Floc cartouche 8 
x 125gr

Omschrijving Prijs
pool power Shock 1 kg  
pool power Shock 5 kg  
pool power mini Quick 0,5kg  
pool power mini 1 kg  
pool power mini 5 kg  
pool power long 1 kg  
pool power long 5 kg  
pool power anti-alg 1 ltr.

pool power anti-alg 5 ltr.

reinigers
Omschrijving Prijs

Summer fun randreiniger 1 ltr

Summer fun basisreiniger 1 ltr
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70.100.12.187   € 2,95

Artnr.
70.100.12.119

70.100.12.120

70.100.12.153

70.100.12.122

70.100.12.123

70.100.12.124

70.100.12.125

70.100.12.127

70.100.12.128

Artnr.
70.100.12.103

70.100.12.104

70.100.12.101

70.100.12.102

70.100.12.145

70.100.12.146

Artnr.
70.100.12.105

70.100.12.106

70.100.12.107

70.100.12.108

€ 6,95

€ 22,95

€ 8,95

€ 15,95

€ 6,95
€ 19,95

€ 5,95
€ 19,95

€ 9,95
€ 24,95

€ 17,95 
€ 74,95
€ 11,95 
€ 18,95 
€ 79,95
€ 18,95 
€ 79,95
€ 13,95
€ 59,95

70.100.10.135  € 4,49

70.100.10.036  € 7,95

70.250.32.011  € 24,95

Artnr.
70.100.12.112

70.100.12.113

€ 6,95
€ 6,95

70.100.12.149  € 24,95



ZwembadenMeetmiddelen

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 in-
gebouwde cuvet, die ook los besteld kan worden. geschikt voor 
bluetooth, apple software en app. Incl. testtabletten, lichtscherm 
en 2x aaa batterijen. met handleiding.

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).

   

testset

Vervangings tabs
voor photometer

teststrips 3-1 (50 stuks)

teststrips 5-1 (50 stuks)

teststrips zout (16 stuks)

testset pH en chloor

Vervanginstabs voor testset

Pool Improve digitale pH meter
test water op de ph-waarde. bij de meter wordt een zakje 
kalibratie vloeistof geleverd, hierna kunt u het kalibreren met 
kraanwater. digitale display. Voor zwembaden en spa’s. Incl. 
batterijen en etui.

Pool Improve digitale zoutmeter
Voor het bepalen van het zoutgehalte in zwembadwater. Incl. 
kalibratievloeistof. digitale display. Voor temperaturen tot 50 ° c. 
Voor zwembaden en spa’s. Incl. batterijen en etui.

Pool improve lab1.0 hand-held photometer

nieuW
2017!

Familiezwembad           6+
jaarrechthoek 2 rings 

200x150x50 cm

262x175x51 cm

305x183x50 cm

Cover rechthoekig familiebad
afdekzeil voor familiebad, met koord en 
waterafvoer om ophoping te vermijden

Voor bad 262

Voor bad 305

Familiezwembad ovaal   
6+
jaar

regenboog 250
Ovaal zwembad met transparante rand
afm.: 250 x 208 x 50 cm.

Familiezwembad Ocean   6+
jaar

  
fun 3 rings 170
transparante ringen met vis-
senprint, 170x53 cm

Familiezwembad  6+
jaarAquarium 152

Rond zwembad met 
aquarium print, 152x50 cm

Kinderbad Soft side 175   2-6
jaar

aangenaam zacht kinder-
badje, 175x35 cm

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. afm.: 152x38 cm.

Zwembad my first Passaat recht-
hoek 122
Vierkant stalen frame kinderbad. eenvou-
dig op te zetten en ook simpel op te ber-
gen voor de winter. Roestbestendig stalen 
frame. Verkrijgbaar in 3 kleuren (blauw, 
groen en oranje). met reparatie patch, 
Vanaf 2 jaar. watercapaciteit (90%): 365 
ltr. afm.: 122x122x30,5 cm.

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. 
afm.: 152x38 cm.
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70.100.11.019  € 99,95

70.100.11.016  € 8,95

70.100.11.010  € 8,95

70.100.11.009  € 9,95

70.100.11.015  € 12,95

70.100.11.014  € 12,95

70.100.11.013  € 9,95

70.100.11.003   € 139,00

70.100.11.020  € 42,95

70.100.11.026  € 44,95

70.350.64.034   € 17,95

70.350.64.007   € 22,95

70.350.64.036   € 27,95

70.350.64.153   € 7,95

70.250.36.012   € 7,95

70.350.64.085   € 37,95

70.350.64.075   € 22,95 70.350.64.031   € 20,95 70.350.64.037   € 14,95

70.200.26.002   €  16,95 70.200.26.030   €  24,95 70.200.26.028   €  26,95



Inflatables

Ball pit zwembad                2-6
jaar

 
Roze of blauw speelbad met 50 
gekleurde ballen, 91x20 cm 

Playcenter Boog met           2-6
jaarglijbaan         

Spray zwembad in frisse kleuren, 
132x147x84 cm

Playcenter Piraatschip        2-10
jaar

piratenbad met o.a. papagaai 
en spuitkanon, voor 2-5 kinderen, 
187x136x114 cm

Playcenter play & grow 2+
jaar

Speelbad met vrolijke 
dierenfiguurtjes en een sproei-
ende bloem Incl. 2 opblaasbare ringen. 
Ook met aftapplug en reparatie patch. 
afm.: 193x150x89 cm.

Rider Faigel flamingo      2+
jaarride-on jumbo

Van sterk, voorgetest vinyl van 
0,32 mm dik. met 2 handgrepen en een 
bekerhouder. Ook met reparatie patch. 
afm.: 198x140 cm.

Rider vliegtuig met             3+
jaarwaterpistool 

Rider, uitgevoerd als een vliegtuig 
en met waterpistool voor nog meer pret. 
3 luchtkamers. Van 0,24 mm vinyl en met 
reparatie patch. afm.: 110 x 100 cm.

Rider Dikkie dikbil              3+
jaar

met 2 luchtkamers en stevig 
handvat, max 45 kg, 163x67 cm.

Rider Maata manta ray       3+
jaar

Rider maata manta. met stevige 
handgrepen is verkrijgbaar in 
groen en blauw. Van 0,22 mm vinyl en 
met reparatie patch. afm.: 150x114 cm.

Rider Walda walvis             3+
jaar

walda is een sterke rider met 2 
stevige handgrepen, een reparatie 
patch en van vinyl van maar liefst 0,27 
mm dik. afm.: 203x102 cm.

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. 
afm.: 104x70 cm

Kinderbad rond Marin         4-8
jaar

vissen 150   
zwembad van Jilong met een 
gelamineerde pVc buitenkant en een 
opblaasbare rand. afm.: 150x38 cm.

Kinderzwembad sea world 2-6
jaar91

3 ringen, onderwaterwereld, 
afm.: 91x30 cm.

Babybad rechthoek Kermit 1-3
jaar

 
de kikker 128
Opblaasbare bodem. Kikkerogen 
met plastic belletjes. 0.22 mm vinyl, met 
reparatiesetje. afm.: ca. 128x110 cm.

Baby zwembad rond 76   1-3
jaar

bodem met dierenprint, afm.: 
76x22 cm

Babybad zonnebloem         1-3
jaar

peuterbadje met verwijderbaar 
en verschuifbaar zonnescherm. 
Van 0,22 mm vinyl, met reparatie patch.  
afm.: Ø 100x97 cm.

Spraypool Reuzenschildpad 3-6
jaar

Royaal vrolijk spraybad, 
afm.: 214 x 189 x 61 cm.

rider Zaina zwaan ride-on jumbo  

extra grote opblaasbare zwaan van 0,32 mm vinyl. 2 
handgrepen, een bekerhouder en reparatie patch. afm.: 
209x150 cm.

2+
jaar
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70.350.64.050   € 18,95 70.350.64.053   € 4,95 70.350.65.035   € 8,95 70.350.65.034   € 3,49 70.350.65.047   € 11,95 70.350.64.080   € 19,95

70.350.60.051   € 14,95 70.350.62.011  € 24,95 70.350.64.065   € 25,95 70.350.63.031   €  25,95 70.350.66.495   €  26,95 70.350.66.329   € 12,95

70.350.66.228   € 6,95 70.350.66.392   €   8,95 70.350.66.398   €  10,95 70.350.66.088   € 5,95 70.350.66.496   €  27,95



Inflatables

Snorkel set Queste              7-14
jaar

masker met lenzen in pilotenstijl 
van polycarbonaat, lekbestendig 
en hoofdband. blauw en grijs. per set in 
hersluitbare verpakking. 

Googglles High style        3-6
jaar

zwembril met zacht ‘comfort-
fit’ montuur. Verstelbare 
neusbrug en gekleurde lenzen. In paars, 
groen en blauw. per stuk op blister. 

Googgles Sunrays            7-14
jaar

zwembril met heldere 
lenzen, verstelbare neusbrug en 
siliconen hoofdband. zacht ‘comfort-fit’ 
montuur in geel, blauw en oranje. per 
stuk op blister. 

Dive fish                              3+
jaar

Vissen om op te duiken. Staat 
rechtop in het water en ideaal om 
de duikvaardigheden te verbeteren. Set 
met 4 vissen. per set verpakt.

Lounge stoel duo-zit water 1-3
jaarlounge  

met 3 luchtkamers en 2 opblaas-
bare rugsteunen. max.160 kg. Van 0,25 
mm vinyl en met reparatiesetje. afm.: 
188x117 cm.

Lounge stoel Watersofa       14+
jaar

lounge watersofa, conform 
en15649. met stevige rugsteun en 
bekerhouder. Van 0.24 mm vinyl. max. 
gewicht 80 kg. afm.: 122 x 122 cm.

Luchtbed Economy              14+
jaar

en15649, voordelig luchtbed 
in 3 kleuren assorti, 3 luchtkamrs, 
max.80 kg, 183x75 cm

Waterglijbaan Ice                5-14
jaar

glijbaan met surfboard en 
sproeiende ijsberg. afm.:500 x 
95 cm

Waterglijbaan Single           5-14
jaar

Om te sproeien aansluiten op 
een tuinslang 
afm.: 500 x 90 cm

Zwemarmbandjes               3-6
jaarStandaard   

met 2 luchtkamers

Kickboard swim safe step 3-6
jaar

Kickboard step c. Foam board 
voor de al gewende kleintjes. 
gemakkelijke grip. Kleur: geel. afm.: 
43x30 cm.

kickboard Dora de vis        3+
jaar

 
Kleurig speelboard met vrien-
delijke print, 88x74x35 cm

Zwemring donut 107          2+
jaar

zwemring donut, in assorti van 
2 verschillende dessins. Voorge-
test 0,20 mm vinyl. Incl. veiligheidsventiel 
en reparatiepatch. afm.: Ø 107 cm.

Strandbal sport                   2+
jaar

in de mix: voetbal, 
vbasketbal of volleybal

Strandbal splash & play      3+
jaar122    

Supergrote strandbal, wit met 
gekleurde spatten. afm.: 122 cm.

Duiksetje Blauw 8-14 jr     8-14
jaar

Veiligheidslens, snorkel en 
flippers

Zwemring river gator 119   

Super sterke giga zwemring “alligator”. 
met 2 luchtkamers, rondom een koord 
en reparatie patch. Van vinyl. afm.: 
Ø 119 cm.

12+
jaar
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70.350.66.390   €  10,95 70.350.66.492   €   4,95 70.350.66.091   € 0,95 70.350.66.328   €   4,95 70.350.66.282   € 12,95

70.350.66.452   €   7,95 70.350.66.001   €   0,95 70.350.66.427   €   1,29 70.350.66.482   €   3,95 70.350.60.090   € 11,95 70.350.60.032   € 8,95

70.350.60.029   € 3,49 70.350.62.013   € 17,95 70.350.62.010   € 10,95 70.350.66.203   € 1,49 70.350.65.056   €   5,95 70.350.66.229   € 5,95



Luchtbedden

Luchtbed foamtop comfort queen
extra dik, luchtbed voor binnen. Op-
staande rand, sterke I beam constructie,  
ingebouwde luchtpomp op, reistas en 
reparatiepatch. Kleur: beige/grijs. afm.: 
203x152x46 cm.

Luchtbed nightrest Queen
Super dik 2 persoons luchtmatras, voor 
indoor gebruik. Flocked top en zijkant. 
Verhoogde randen, ingebouwde pomp, 
reistas en reparatie patch. Kleur: grijs/
lichtgrijs. afm.: 203x152x56 cm.

Luchtbed nightright queen
2 persoons matras, voor indoor gebruik. 
met ingebouwd hoofdkussen en even-
eens ingebouwde luchtpomp. Verhoogde 
randen, reiszak en reparatiepatch. grijs/
blauw. afm: 203x152x56 cm.

Luchtbed Restaira premium single
Indoor luchtbud met flocked toplaag in 
blokvorm. Ingebouwd hoofdkussen, inge-
bouwde luchtpomp, reistas en reparatie 
patch. Kleur: lichtgrijs. 
afm.: 191x97x38 cm.

Luchtbed premium
extra dik en heerlijk royaal luchtbed 
voor binnen, Ingebouwd hoofdkussen en 
luchtpomp, reistas en reparatie patch. 
Kleur: antraciet. 
Queen 
afm.: 203x152x46 cm.

Single
afm.: 191x97x46cm.

Home serie Flocked luchtbed inge-
bouwde pomp 22 cm
2 persoons extra lange luchtbedden 
met een waterproof geruwde toplaag en 
aangenaaid kussen voor extra comfort. 
Ingebouwde elektrische luchtpomp, en 
reparatie patch. 
afm.: 205 x 136 x 22 cm

Luchtbed Restease single
comfortabel luchtbed single voor binnen 
en buiten. Flocked top en zijkant. behoudt 
zijn vorm door de duurzame comfort cell 
I-beam constructie. met reparatie patch. 
Kleur: grijs. afm.: 188x99x25 cm.

Camping luchtbed Flocked extra 
lang
luchtbedden met een sterke constructie 
van vinyl met een flocked toplaag voor 
buiten of binnen. met reparatiepatch.
Single Extra Lang  
afm.:  203 x 73 x 25 cm 

Double Extra Lang  
afm.: 208 x 137 x 25 cm

Reparatieset voor luchtbedden
Reparatieset voor luchtbedden, opblaas-
baar speelgoed en lichte kinderbadjes. 
Set bestaat uit 1 tube lijm, 4 repara-
tiestroken (totaal 70 cm²) en een stuk 
schuurpapier in een plastic doos.

Zitzak voetbal
Stoere zitzak in de vorm van een reuzen 
voetbal. met reparatie patch. Van 0,32 
mm vinyl. leeftijd: 6+. 
afm.: 114x112x71 cm.

Lounge stoel inflate-a-chair
Opblaasbare loungestoel met 2 luchtka-
mers. Stevige I beam constructie. zowel 
voor indoor als outdoor. met reparatie 
patch. Kleuren: paars, rood en blauw. 
afm.: 112x112x66 cm.

Lounge bank zwart double 5 - 1
multifunctionele 5-in-1 bank. Om te tove-
ren tot sofa, 2 persoons bed, 1 persoons 
bed, een lounge bank of een 2 zitbankje. 
Kleur: zwart. Incl. reparatie patch en 
reistas. afm.: 188x152x64 cm.

Lounge stoel sport
met comfortabele flocked toplaag. de 
sterke Y beam constructie zorgt voor stijf-
heid en stabiliteit. Kleur: antraciet/grijs. 
afm.: 165x84x79 cm.

Lounge stoel comfi cube
Opblaasbare kuipstoel met stevige I 
beam constructie en aangename flocked 
toplaag. uitneembaar zitkussen, reparatie 
patch. kleuren: oranje, roze en blauw. 
afm.: 74x74x64 cm.

Poefen
Opblaasbare ronde poefen voor op terrras of in de 
tuin, verkrijgbaar in grijs, roze en groen.
afm.: 55x26 cm

Luchtbed Sleepessence alwayzaire queen
het systeem alwayzaire zorgt voor een constante stevigheid. een ingebouwde pomp 
pompt geruisloos bij als de druk minder wordt. gebruiksvriendelijk display, ook in het 
donker goed af te lezen. 2 persoons luchtbed met comfortabele flock-laag voor bin-
nengebruik. Incl. reparatie patch en reiszak. afm.: 203x152x43 cm.
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70.750.20.082   € 149,00 70.750.20.203   €  99,95 70.750.20.131   €  86,95 70.750.20.205   €  66,95 70.750.20.191   €  39,95

70.750.20.183   €  48,95

70.750.20.178   €  36,95 70.750.20.111  € 39,95 70.750.20.128   €  18,95 70.750.20.109  € 18,95

70.750.20.108  € 12,95

70.750.20.156   €   1,49 70.350.60.128   €  14,95

70.350.66.077   €  19,95 70.750.20.220   €  34,95 70.750.20.208   €  29,95 70.750.20.211   €  15,95

groen 70.750.20.153   € 12,95

roze 70.750.20.149   € 12,95

grijs 70.750.20.155   € 12,95



Tenten, slaapzakken en rugzakken

Tent Traverse X4 luifel
4-persoons uitgebouwde iglo tent. door zijn vorm 
windvast. Vliegennet bij deuropening en bij de ra-
men. Incl. grondkleed. Vak aan de binnenzijde voor 
het opbergen van persoonlijke spullen, waterdicht 
en vuur vertragend. met gemakkelijke zij-openin-
gen. In draagtas. afm.: 480x210x165 cm.

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 en 
vakanties. In draagtas. de set bestaat uit: 1x iglo 
tent 205x145x100 cm, 2x slaapmat 190x50x0,6 
cm, 2x slaapzak 180x75 cm.

Tent Monodome
gemakkelijk iglo tentje, van gecoat polyester en 
met grondzeil. Insectennet, binnenvak en draagtas. 

X2: 2-persoons afm.: 205x145x100 cm. 

X3: 3-persoons afm.: 210x210x130 cm. 

Slaapzak Evade 200
polyester slaapzak met hollow-fiber vulling, in 
draagzak. Ideale temperatuur: 13-16° c. gewicht 
0,7 kg. afm.: 180x75 cm.

Slaapzak Cataline 250
comfortabel, ruime slaapzak, taps toelopend, van 
polyester en vulling 250g/m³. Van rip-stop polyes-
ter. afgerond hoofdeinde. Ideale temperatuur: 3-8° 
c. In draagtas. afm.: 230x80 cm.

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. 2-weg rits afm. 230x80/55 cm.

Rugzak Blazid 30L
Fijne, polyester rugzak 
van 30 ltr. met verbor-
gen zijvakken en een 
elastisch vak voor. Kleur 
blauw. afm.: 50x33x18 
cm.

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. 
afm.: 60x29x19 cm.

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 meene-
men spullen, regenkleed, 
borstband met fluit en 
heupband. Kleur oranje. afm.: 70x38x28 cm.

Tent Sierra ridge air pro
tent met sterk opblaasbaar frame en voortent. brandwerend materiaal. tent: 190t polyester, pu5000 mm, 
waterbestendigtype a (zie tabel op onze website) en grondkleed: 100% polyethyleen met 100% polyester, 
210d oxford aan de binnenzijde. Fluoriserende scheerlijnen in handige opbergzakjes aan het frame, incl. 
handpomp en pinnen. 

X6: 6-persoons, afm. incl. voortent: 640 x 390 cm x 225 cm.

X4: 4-persoons, afm. incl. voortent: 485 x 270 cm x 200 cm.

Koeltas 
15 ltr van polyester. gemakkelijk te dragen. blijft 
koel tot ongeveer 5 uur. afm.: 19x35x20 cm.

Picknick kleed winder
acryl reisdeken voor picknick of camping. bodem-
materiaal is waterbestendig (peVa). Simpel op te 
vouwen en als tas mee te nemen. afm.: 175x135 
cm.

Tent Nucamp X2
praktische tent van gecoat polyester met grond-
kleed. Staat in seconden, is waterdicht en vuur 
vertragend en insectennet voor deur en ramen. 
prima ventilatie. Opbergvak binnen en in draagtas. 
doek 190t, pa2000: waterbestendig klasse b. zie 
tabel op web site. grondkleed: 120g/m² pe. 

X2: 2 persoons, afm. 235x145x100 cm.

X3: 3 persoons, afm. 235X190x100 cm.

X4: 4 persoons, afm. 240x210x100 cm.
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70.750.36.012   € 38,95 70.750.36.003   € 23,95

70.750.35.038   € 26,95

70.750.29.036   € 129,0070.750.29.033   € 62,95

70.750.36.007   € 55,95

70.750.35.024   € 13,95 70.750.35.020   € 33,95

70.750.29.052   € 18,95

70.750.29.043   €  26,95

70.750.29.061   € 729,00

70.750.29.060   € 439,00

70.750.35.032   €   9,95

15 ltr: 70.750.35.042   €   9,95

70.750.29.037   €  35,95

70.750.29.038    €  42,95

70.750.29.039   €  45,95 25 ltr. 70.750.35.043   €  11,95



Boten

SUP board Amazon Hawaii 90
Opblaasbaar wendbaar 1-persoons Supboard, ideaal voor 
beginners. Van duurzaam, stevig materiaal (‘heavy duty’ en 
gelamineerd pVc). dubbelwandig. max. draaggewicht 100 kg. 
complete set incl. peddel (175 cm), handpomp, afneembaar 
zitje, voetsteun en draagtas. afm.: 301x76 x 10 cm.

Luchtpomp airhammer 37 cm
lucht handpomp. 3 nozzles, past op de 
meeste aansluitingen. double action. hoogte: 
37 cm.

Voetpomp Air step 1400 cc
Flexibele slang en 3 ventielpluggen. 
Volume: 1,4 l. gS gecertificeerd. 
afm.: 28x19 cm.

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.

Peddels aluminium voor SUP board
aluminium peddel met kunststof blad. Verstelbaar van 170 tot 
215 cm.

Boot Cheyenne V300 aktie
cheyenne V heeft maar liefst 5 luchtkamers, (3 x romp, 1 x 
bodem en 1 x kiel) voor extra veiligheid. met beweegbare dol-
len, ingebouwde riemhouders, stootrand en koord rondom en 
multiplex spiegel voor buitenboordmotor (motor niet inbegrepen). 
de boot is geschikt 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. afm.: 248 x 130 x 33 cm

Boot Fishman A-III set 251 incl. buitenboordmotor
Opblaasbare boot Fishman a-III heeft een opvouwbare, lichtge-
wicht romp. eenvoudig mee te nemen. complete set met elek-
trische motor van 180 w (70.350.67.042). Incl. 2 opblaasbare 
zitjes, bergzak. Sterke teryleen cover als extra bescherming voor 
de romp. met pe (foam) bodem voor comfort en betrouwbaar-
heid. duurzame dollen en riemhouders. met een 2-weg pomp, 1 
paar riemen, draagtas en handleiding. Voor 2 personen met een 
max. gewicht van 250 kg. afm.: 246 x 137 x 41 cm.

Kayak Pathfinder I 1-persoons
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. afm.: 274 x 77 x 48 cm.

SUP board Wavecrest junior
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. afm.: 
204x76x10 cm.

Boot raft & raft Hydro-force 155
1-persoons boot met 3 luchtkamers voor 1 volwassene. max. 
gewicht: 80 kg. Van 0,30 mm vinyl. Snel op te blazen, rondom 
een koord, opblaasbare bodem voor extra comfort, sterke hand-
greep en vaste dollen. Ook met sleepring en reparatie patch. In 3 
kleuren assorti: blauw, geel en rood. afm.: 155x93 cm.

SUP board enkel leash
enkellijn voor bevestiging van het Sup board. Ø 0,65 mm en 
lengte 300 cm.
770.350.67.057   €  16,95

Kayak Pathfinder C-II 330
Opblaasbare kano in retro-indiaanse stijl voor 2 personen in een 
draagtas. de in totaal 3 luchtkamers en de I-beam bodemcon-
structie  zorgen voor extra veiligheid en comfort. extra is de 
duurzame beschermhoes voor de romp. Opbergzak achter in de 
kano. max. gewicht: 165 kg. wordt geleverd met voetpomp van 
2000 cc, 1 peddel, 2 opblaasbare zitjes, beschermhoes, tas en 
handleiding. gemaakt van 0,55 mm ‘heavy duty’ pVc . afm.: 
330 x 81 x 58 cm.

Boot Voyager set 300
Opblaasbare 2-persoons boot met 3 luchtkamers. de opblaas-
bare bodem in banen biedt comfort en stijfheid. grijpkoord 
rondom, sleepring, handgreep en reparatie patch. Incl. 1 paar 
riemen van 145 cm. max. gewicht 170 kg. afm.: 243x102 cm.

70.350.67.112   €  58,95

Boot Voyager set 500
Ruime, opblaasbare visboot. met eveneens opblaasbare bodem 
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). afm.: 348x141 cm.

70.350.67.102   € 119,00
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70.350.67.001   € 429,00 70.350.67.096 € 279,00

70.350.67.100  € 35,95

70.350.66.152   € 299,00 70.350.67.131   €  17,95 70.350.60.103   € 6,9570.350.67.011 € 379,00

70.350.60.118  € 6,95

70.350.66.186   € 82,95

70.350.67.104   € 199,0070.350.67.009   € 169,00



Portable spa’s

Spa life schoonmaakhandschoen
elke verpakking bevat 3 stuks. prijs per verpakking

Spa life aromatherapie
geurparels, in diverse geuren. prijs per stuk.
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Bodemstofzuiger Aquascan
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 sluitme-
chanisme. 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.

Folder

Lay-Z-spa Hawaii hydrojet pro
Spa voor 4-6 personen. Van tritech materiaal: 8 massage jets en 120 airjets. 
Incl. clearSoft water systeem, voor zacht water en opblaasbare cover. Verhoogt 
de temperatuur met 1,5-2° c per uur. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Inhoud: 795 
ltr. max. temperatuur 40° c. ce/emc/gS gekeurd. afm.: 180x180x71 cm.

Lay-Z-spa Palm Springs hydroJet
Spa voor 4-6 personen. Van tritech materiaal. 8 hydro massagejets. energie-
besparend en incl. clearSoft watersysteem en cover. Verhoogt de temperatuur 
met 1,5-2° c per uur. max. temperatuur 40° c. 1,3 m³/u, 795 ltr. ce/emc/
tÜV/gS gekeurd. afm.: Ø196x71 cm.

Lay-Z-spa Monaco
Spa voor 6-8 personen. 90 airJets rondom. Van drop-stitch materiaal. Sterker, 
maar smalle wanden voor extra binnenruimte. energiebesparend en het clear-
Soft watersysteem zorgt voor zacht water. Incl. 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. afm.: Ø201 x 69 cm.

Lay-Z-spa Paris
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 1,5-2° c per uur. maximum temperatuur 40° c. Filtercapaci-
teit: 1,3 m³/u, inhoud: 806 liter. ce/emc/gS gekeurd. afm.: Ø 196 x 66 cm.

Lay-Z-spa Miami
Spa voor 2-4 personen. buitenkant van deze spa is gemaakt van gecoat rayon 
materiaal. Stevige I-beam constructie. 81 airjets. moderne zwarte buitenkant 
met mozaïek print aan de binnenzijde. Incl. opblaasbare cover. Verhoogt de 
temperatuur met 1,5-2° c per uur. max. temperatuur 40° c. 1,3 m³/u. Inhoud: 
800 ltr. ce/emc/tÜV/gS gekeurd. afm.: Ø 180x60 cm.

Spa kussens
Opblaasbare kussens voor 
rondom de spa in verschillen-
de hoogtes. de kussens zijn 
1/3 rond, dus drie kussens 
vormen samen een complete 
cirkel. bevestiging d.m.v. klit-
tenband. 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. 
Lazy Spa Surround 198 x 40 x 40 cm

Lazy Spa Step afm. 202 x 45 x 25 cm

Lay-Z-spa Aquascan deluxe
automatische bodemstofzuiger, op batterijen. Voor 
alle liner zwembaden en spa’s met een max. door-
snee van 600 cm. glijdt soepel over de bodem. 
Incl. borstel en 5 delige steel (300 cm). past ook 
op de standaard telescoopsteel (niet inbegrepen).

Lay-Z-spa bekerhouder
bekerhouder, past op alle lay-z-spa’s met uitzon-
dering van de monaco. 2 houders met daartussen 
een bakje. Voor bevestiging aan de bovenrand. 
houders kunnen ook apart gebruikt worden.

Lay-Z-spa hoofdkussen
passend voor alle lay-z-Spa’s. het organische pu 
foam is waterdicht en bestand tegen chemicaliën 
en geuren. gemakkelijk te reinigen. per 2 stuks.
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artnr. 70.950.60.005

70.800.31.049   € 46,95

70.800.30.055   € 999,00 70.800.30.053   € 859,00

70.800.30.051   € 599,00

70.800.31.056   €  89,95

70.800.31.057   €  79,95

70.800.31.050   € 859,00

70.800.30.054   € 459,00

70.800.31.047   € 44,95

70.800.31.026  € 1,95 70.800.31.019  € 2,95

70.800.31.053   €   7,95
70.250.41.104   €  89,95


