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Normandië

Loire

Aantrekkelijk houten bad van grenen FSC/PEFC. In Frankrijk geproduceerd en tegen insecten en rot beschermd door een autoclaafbehandeling klasse IV. De baden worden geleverd incl. zandfilter en trap (buiten hout, binnen RVS). Het bad heeft een extra dikke liner,
die d.m.v. profielen wordt vastgezet. Incl. bodem- en wandbescherming. Deze wordt tussen de liner en de houten opbouw aangebracht. De installatie van deze fraaie baden vergt wel iets meer tijd en inspanning. De baden kunnen ook (deels) worden ingebouwd.
Raadpleeg voor installatie de handleiding en volg deze nauwkeurig op.

Normandie set
Artnr.

Vorm

70.200.22.054
70.200.22.050
70.200.22.052
70.200.22.053
70.200.22.051

ovaal
ovaal
ovaal
rond
rond

Binnenmaat
in cm
590x365x130
503x303x116
403x303x116
460x121
360x116

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.

70.250.33.002

2

€ 179,00

Buitenmaat in cm Liner

Inhoud in ltr. Filter

637x412x133
551x351x119
436x336x119
511x124
412x119

23.000
14.500
11.200
16.500
8.700

75/100
60/100
60/100
75/100
50/100

8 m³/u
6 m³/u
4 m³/u
6 m³/u
4 m³/u

Prijs
€ 3999,00
€ 3199,00
€ 3149,00
€ 2999,00
€ 1899,00

Aantrekkelijk houten bad van grenen FSC/PEFC. In Frankrijk geproduceerd en tegen insecten en rot beschermd door een autoclaafbehandeling klasse IV. Het hout is 46 mm dik en de liner is blauw. De profielen hebben metalen bevestigingsstrips. Het bad wordt
geleverd met een zandfilter en bodem- en wandbescherming. Ook een trap ontbreekt niet: hout aan de buitenzijde en een roestvaste
trap aan de binnenzijde van het bad.

Loire standaard set (Uiteraard zijn voor deze zwembaden passende zomer-, winter- en grondkleden verkrijgbaar)
Artnr.
70.200.22.055
70.200.22.058
70.200.22.056
70.200.22.064
70.200.22.065
70.200.22.071
70.200.22.063

Vorm
rechthoek
rechthoek
rechthoek
rechthoek
rechthoek
rechthoek
vierkant

Binnenmaat in cm
1163x352x142
963x352x142
863x252x142
763x352x142
552x352x130
379x229x116
267x267x116

Prijs
€ 12759,00
€ 11599,00
€ 10169,00
€ 7999,00
€ 6399,00
€ 4559,00
€ 2939,00

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 uitschakeling na 3 uur). Afm.: 20x18,5x8 cm.
70.250.32.031 €

Jet stream kit

€ 369,00

Filter
16 m³/u
16 m³/u
16 m³/u
12 m³/u
8 m³/u
6 m³/u
4 m³/u

Schakelkast

pH regeling
Systeem houdt pH waarde stabiel

70.100.10.058

Buitenmaat in cm Liner
Inhoud
1200x400x146
75/100 60.000
1000x400x146
75/100 60.000
900x300x146
75/100 35.000
800x400x146
75/100 37.000
600x400x133
75/100 23.500
400x250x119
75/100 10.000
300x300x119
60/100 7.600

199,00

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.
70.250.31.042 € 899,00
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Azores

Atlantis
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.
Art.nr
70.200.21.063
70.200.21.102
70.200.21.095
70.200.21.086
70.200.21.073
70.200.21.161
70.200.21.055
70.200.21.048
70.200.21.041

Vorm

Afmeting in cm

ovaal
ovaal
ovaal
ovaal
ovaal
ovaal
rond
rond
rond

1000x550x132
915x470x132
800x470x132
730x375x132
610x375x132
500x300x132
550x132
460x132
350x132

Benodigde ruimte
in cm
1040x770
955x690
850x690
770x595
650x595
540x520
600x600
500x500
400x400

Liner

Inhoud in ltr.

Filter

40/100
40/100
40/100
40/100
40/100
40/100
40/100
40/100
40/100

56.111
43.595
37.474
28.217
23.281
19.000
27.798
19.444
11.250

10 m³/u
8 m³/u
7 m³/u
5 m³/u
5 m³/u
5 m³/u
5 m³/u
5 m³/u
5 m³/u

Prijs
€ 3.849,00
€ 2.899,00
€ 2.699,00
€ 2.499,00
€ 2.079,00
€ 1.799,00
€ 1.769,00
€ 1.559,00
€ 1.349,00

Grondvilt van wit polyester met een dikte van 110 gr/m²
Ter bescherming van de liner

Prettig geprijsde zwembaden van een prima kwaliteit. De baden zijn 132 cm diep en worden 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. De baden zijn met schorren, dus houdt bij plaatsing rekening met de extra benodigde ruimte.

Azores
Art.nr.
70.200.21.148

Afmeting (cm) Dikte (gr/m²)

70.250.38.012
70.250.38.014
70.250.38.018
70.250.38.017
70.250.38.016
70.250.38.015

550x550
1100x600
825x500
750x400
625x400
525x325

110
110
110
110
110
110

Prijs
550
-

780x400
660x280
530x280
-

610x360
540x360
-

1000x550
810x470
730x375
610x375
500x300

710x475
640x390
500x340
-

€ 99,95
€ 209,00
€ 139,00
€ 119,00
€ 94,95
€ 81,95

Afmeting in cm Liner

ovaal

500x300x132

40/100

Benodigde ruimte Inhoud in ltr.
in cm
540x520
19.000

Filter
3,8 m³/u

Prijs
€ 1.519,00

Zoutelektrolyse
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 minimaal 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.
70.250.32.015

Artnr.

Vorm

€ 179,00

Zout elektrolyse voor opbouwbaden tot 55m3
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.
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.
70.100.12.116

€ 16,95
3
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Fidji

Varadero

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 9 baden: 4 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. 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.

Art.nr.
70.200.21.027
70.200.21.024
70.200.21.176
70.200.21.020
70.200.21.023
70.200.21.018
70.200.21.016
70.200.21.015
70.200.21.139

Vorm
ovaal
ovaal
ovaal
ovaal
rond
rond
rond
rond
rond

Afmeting in cm
730x375x120
610x375x120
500x350x120
500x300x120
550x120
460x120
350x120
300x120
240x120

Liner
40/100
40/100
30/100
30/100
30/100
30/100
30/100
30/100
30/100

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.
70.250.43.057
4

€ 46,95

antie

Benodigde ruimte cm
770x595
650x595
540x570
540x520
600x600
500x500
400x400
350x350
300x300

Inhoud in ltr.
25.323
20.893
17.060
14.550
24.944
17.450
10.102
7.418
4.750

Filter
4 m³/u
3 m³/u
3 m³/u
3 m³/u
3 m³/u
3 m³/u
3 m³/u
3 m³/u
3 m³/u

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.
70.250.43.059

€ 46,95

Prijs
€ 1.829,00
€ 1.599,00
€ 1.369,00
€ 1.369,00
€ 1.199,00
€ 1.079,00
€ 949,00
€ 889,00
€ 779,00

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.
Vorm
Afmeting in cm
Art.nr.
70.200.21.066 achtvorm 500x340x120

Liner
Benodigde ruimte in cm
40/100 540x380

Thermometer Boei groot

Thermometer klein
Afmeting 17 cm

70.250.43.043 €

70.250.43.032

13,95

€ 1,95

Inhoud in ltr.
13.696

Filter
4 m³/u

Prijs
€ 2.019,00

Thermometer dobber groot

Thermometer Deluxe
Afmeting 19 cm

70.250.43.055 €

70.250.43.016

18,95

€ 2,49

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

Ondertegels voor zwembad 81x81
8 stuks
70.250.38.066

€ 27,95

Ondertegels voor zwembad 50x50
gras
9 stuks. Dikte 8 mm.
70.250.38.073

€ 21,95

Ondertegels voor zwembad 50x50
8 stuks
70.250.38.074

€ 9,95
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Bora Bora

Kea

Met zijn aantrekkelijke prijs/ kwaliteitsverhouding maakt de Bora Bora stalenwand baden beschikbaar voor een breed publiek. Alle
baden worden geleverd met een kindveilige 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. 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. Exclusief bedoeld voor opbouw.
Art.nr.
70.200.21.070
70.200.21.067
70.200.21.045
70.200.21.037
70.200.21.033

Vorm
ovaal
ovaal
rond
rond
rond

Afmeting in cm
610x375x120
500x300x120
460x120
350x120
300x120

Benodigde ruimte in cm
650x595
540x520
500x500
400x400
350x350

Liner
40/100
30/100
30/100
30/100
30/100

Inhoud in ltr.
20.893
14.550
17.450
10.102
7.418

Filter
3,8 m³/u
3,8 m³/u
3,8 m³/u
3,8 m³/u
3,8 m³/u

Prijs
€ 1.339,00
€ 1.039,00
€ 829,00
€ 729,00
€ 699,00

Bodemstofzuiger Borstel
Budget
70.250.41.081 € 8,95

Bodemstofzuiger
driehoek
70.250.41.117 € 8,95

Bodemstofzuiger Wheels
Budget
70.250.41.051 € 11,95

Bodemstofzuiger Ovaal
Budget
70.250.41.019 € 8,95

Telescoopsteel
aluminium 120/240

Oppervlaktenet met
deelbare steel
Steel 122 cm, net 30 cm

Oppervlaktenet

Bodemnet ovaal

70.250.41.041

€ 10,95

antie

70.250.41.080

€ 6,95

70.250.41.112

€ 2,95

70.250.41.114

€ 3,49

Dit mooi uitgevoerde stalenwand bad is 120 cm diep en geeft door zijn bijzondere kleur een rustige en voorname uitstraling. Het is
verkrijgbaar in 3 verschillende afmetingen: 2 ronde en 1 ovaal bad. De baden zijn voorzien van een blauwe liner van 30/100 en een
zandfilter van 3 m³/u. Incl. kindveilige trap . De liggers zijn 15 cm breed en de staanders 12 cm. Het ovale bad wordt geplaatst met
schorren, houdt u bij het plaatsen rekening met een extra benodigde ruimte. Zie hiervoor onderstaande tabel. Het bad is geschikt voor
zowel in- als opbouw. Een prima bad voor vele jaren zwemplezier in eigen tuin.
Art.nr.
70.200.21.189
70.200.21.194
70.200.21.186

Vorm
ovaal
rond
rond

Afmeting in cm
500x300x120
460x120
350x120

Oppervlaktenet met telescoopsteel
Compleet met aluminium uitschuifbare
steel. Zeer geschikt voor kinderbaden.
70.250.41.044

€ 6,95

Aansluitstuk voor bodemstofzuiger
Een aansluitstuk voor de bodemstofzuiger. Universeel. Afm.: Ø 2,8x13,5 cm.
70.250.41.091

€ 8,95

Benodigde ruimte in cm
540x520
500x500
400x400

Liner
30/100
30/100
30/100

Telescoopsteel max 120 cm
3 delig. Ingeschoven maat 55 cm. Uitgeschoven maat 120 cm.
70.250.41.099

€ 5,95

Haspel voor bodemstofzuigerslang
PVC haspel voor het oprollen van
bodemstofzuigerslang. Maximale lengte
van 15 mtr.
70.250.41.095

48,95

Inhoud in ltr.
17.060
17.450
10.102

Filter
3 m³/u
3 m³/u
3 m³/u

Prijs
€ 1499,00
€ 1259,00
€ 1049,00

Bodemstofzuiger niervorm zwaar
Bodemstofzuiger met draaibare kop.
70.250.41.124

€ 8,95

Bodemstofzuigerslang 38 mm 8
meter
Bodemstofzuigerslang met 2 eindstukken. Voor aansluiting op de skimmer of
wand. Lengte 8 mtr, diameter 38 mm.
70.250.41.059

€ 35,95
5
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Pacific

Madeira

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. 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.
Art.nr.
70.200.21.113
70.200.21.026
70.200.22.008
70.200.22.007
70.200.22.006
70.200.22.005

Vorm
ovaal
ovaal
ovaal
rond
rond
rond

Afmeting in cm
730x375x120
610x375x120
500x300x120
460x120
350x120
240x120

Liner
40/100
40/100
30/100
30/100
30/100
30/100

Benodigde ruimte in cm
770x595
650x595
540x520
500x500
400x400
290x290

Inhoud in ltr.
25.323
20.893
14.550
17.450
10.102
4.750

Filter
4 m³/u
3 m³/u
3 m³/u
3 m³/u
3 m³/u
3 m³/u

Prijs
€ 2.199,00
€ 1.789,00
€ 1499,00
€ 1.259,00
€ 1.049,00
€ 949,00

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 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 baden zijn exclusief bedoeld voor opbouw. Lees voor opbouw de handleiding.
Art.nr.
70.200.21.140

Vorm
Ovaal

Afmeting in cm
500x350x120

Bodemstofzuiger Borstel Deluxe
Voor gebruik in combinatie met een
zandfilter en een telescoopsteel. Wordt
geleverd exclusief slang en steel.
70.250.41.082

Drijfslang 32 mm per meter
Bodemstofzuigerslang. Voor aansluiting
op de skimmer of wand.
32 mm 70.250.41.061

€4,49

38 mm 70.250.41.060

€ 3,49

6

antie

Bodemstofzuiger Ovaal Deluxe
Voor gebruik in combinatie met een
zandfilter en een telescoopsteel.
Ovale met zijborstels.
70.250.41.075

€ 19,95

Bodemstofzuiger pentagonaal
deluxe
Voor gebruik in combinatie met een
zandfilter en een telescoopsteel.
Zeshoekig met zijborstels.
70.250.41.073

€ 17,95

€ 12,95

Oppervlaktenet Deluxe
Oppervlaktenet groot.
70.250.41.045

€ 10,95

Liner
30/100

Benodigde ruimte cm
540x520

Borstel 25 cm Deluxe
Borstel voor aluminium telescoopsteel.
Voor het reinigen van wand en bodem.
Afm.: 25 cm.
70.250.41.050

€ 5,95

Bodemnet Comfort groot
Groot formaat bodemnet. 44x 41 cm.
70.250.41.129

€ 11,95

Inhoud in ltr. Filter
14.550
3,8 m³/u

Prijs
€ 1219,00

Telescoopsteel aluminium deluxe
180/360
Geschikt voor netjes en borstels uit
diverse series.
70.250.41.071

€ 12,95

Borstel 45 cm Deluxe
Borstel van 45 cm.
70.250.41.048

€ 8,95
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Jersey

Alderney

Serie stalen wand zwembaden met versterkte wanden van 0,4 mm dik staal en een PVC liner. Dit zorgt voor duurzaamheid en stabilitieit. Mogelijkheid tot overwinteren mits de voorschriften daarvoor goed worden nageleefd. De ovale baden zijn voorzien van schorren
voor meer stevigheid. Bij alle baden is de bovenrand extra versterkt. De baden zijn verkrijgbaar in rond of ovaal en met zandfilter.
Inclusief instructie DVD.

Art.nr.
70.200.21.169
70.200.21.168
70.200.21.166
70.200.21.164
70.200.21.163
70.200.21.162

Vorm
ovaal
ovaal
ovaal
rond
rond
rond

Reparatieset
lijm en 1 PVC-strook, alleen
voor droge oppervlakten.
70.300.53.058

€ 3,95

antie

Afmeting in cm
740x360x120
610x360x120
500x360x120
460x120
360x120
300x120

Liner
40/100
40/100
40/100
30/100
30/100
30/100

Trap
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Grondkleed
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Reparatieset voor onder
water
Alleen plakken op droog oppervlak
70.300.53.022

€ 2,95

Inhoud in ltr.
24.738
19.929
16.296
17.430
10.990
7.630

Filter
5,6 m³/u
3,7 m³/u
3,7 m³/u
3,7 m³/u
2,0 m³/u
2,0 m³/u

Prijs
€ 1.469,00
€ 1.149,00
€ 979,00
€ 849,00
€ 699,00
€ 619,00

Voetbadje
Voetbadje, te plaatsen voor het zwembad.
Met schone voeten het zwembad in om
snelle vervuiling van het zwemwater te
voorkomen.
70.250.41.111

€ 5,95

Serie stalen wand zwembaden met versterkte wanden van 0,4 mm dik staal en een PVC liner. Dit zorgt voor duurzaamheid en stabilitieit. Mogelijkheid tot overwinteren mits de voorschriften daarvoor goed worden nageleefd. De ovale baden zijn voorzien van schorren
voor meer stevigheid. Bij alle baden is de bovenrand extra versterkt. De baden zijn rond en met passend cartridgefilter. Inclusief
instructie DVD.

Art.nr.
70.200.21.160
70.200.23.020
70.200.23.019

Vorm
rond
rond
rond

Afmeting in cm
460x120
360x120
300x120

Pool ladder 122 cm
Roestbestendig metalen frame (bij
neutrale pH), sterke kunststof treden,
simpele constructie. Niet voor zout water.
Hoogte: 122 cm.
70.250.33.010

€ 88,95

Liner
30/100
30/100
30/100

Trap
✔
✔
✔

Grondkleed
✔
✔
✔

Inhoud in ltr.
17.430
10.990
7.630

Pool ladder 107 cm
Roestbestendig metalen frame (bij
neutrale pH), sterke kunststof treden,
simpele constructie. Niet voor zout water.
Hoogte: 107 cm.
70.250.33.058

€ 64,95

Filter
3,0 m³/u
2,0 m³/u
2,0 m³/u

Prijs
€ 799,00
€ 719,00
€ 599,00

Pool ladder 84 cm
Roestbestendig metalen frame (bij
neutrale pH), sterke kunststof treden,
simpele constructie. Niet voor zout water.
Hoogte: 84 cm.
70.250.33.059

€ 39,95
7
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120 cm diep

La Gomera

Herm

Voordelig stalen wand bad van 120 cm diep in neutraal wit. Het bad wordt standaard geleverd met een overlapliner, een trap met 2 x
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.
Art.nr.
70.200.23.017

Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Liner
Inhoud in ltr.
rond 35Ox120
400x400
30/100 10.102

Filter
2,0 m³/u

Prijs
€ 659,00

Rond stalen splasher zwembad conform EN16582 en EN16713. In lichtgrijs met blauwe rails. Wanden van 0,4 mm staal en een liner
van 30/100 mm PVC. Mogelijkheid tot overwinteren, mits de voorschriften goed worden nagevolgd. Inclusief cartridgefilter van 2,0
m³/u. Gemakkelijk te instaleren zwembad inclusief handige constructie DVD. Alleen geschikt voor opbouw.
Art.nr.
70.200.21.158
70.200.21.159
70.200.21.180

Vorm
rond
rond
rond

Afmeting in cm
460x90
360x90
330x84

Liner
30/100
30/100
30/100

Trap
✔
✔

Inhoud in ltr.
14.110
8.648
6.757

Filter
2,0 m³/u
2,0 m³/u
2,0 m³/u

Prijs
€ 389,00
€ 349,00
€ 269,00

Cartridges voor Cartridgefilters
70.250.32.010

70.250.32.009

70.250.32.014

Ze zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Belangrijk is dat de diameters kloppen
(zowel binnen als buiten) en ook de hoogte moet goed zijn.
Artnr.
Omschrijving
Merk
Diameter buiten

70.250.32.013

Filterpompen extern, 12 Volt

CE/GS gecertificeerd. Worden geleverd met 4 mtr. kabel en 1,45 mtr. slang. 1 jaar garantie op fabricagefouten.
Artnr.
70.250.32.010
70.250.32.009
70.250.32.014
70.250.32.013

Omschrijving
Filterpomp 5,7
Filterpomp 3,0
Filterpomp 2,0
Filterpomp 1,2

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

Cartridge
Filter Bestway type III
Filter Bestway type II
Filter Bestway type II
Filter Bestway type I

Filterpomp Bestway inhang 2,6 m³/u
Filterpomp voor alle bovengrondse stalen frame baden en zwembaden met opblaas rand.
Geen extra materiaal nodig. Eenvoudig te monteren over de rand van het bad voor automatische filtrering en zuivering. Werkt op 12 V. Geen bodemstofzuigers e.d. aansluiten op deze
pomp. Hiervoor de stofzuigers op batterijen of de handmatige bodemzuigers gebruiken.
Benodigd filtercartridge: type III. CE/GS/EAC gecertificeerd. Flow: 2,5 m³/u. Voor baden met
een inhoud tot max. 20.500 ltr.
70.250.32.061
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€ 84,95

Prijs
€ 149,00
€ 66,95
€ 49,95
€ 39,95

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

Cartridgefilter Gre, type AR82
Cartridgefilter Gre, type AR86
Cartridgefilter Gre type AR89
Cartridgefilter Bestway type I
Cartridgefilter Bestway type II
Cartridgefilter Bestway type III
Cartridgefilter Bestway type IV

Vervangingsslang Bestway 38 mm
Vervangingsslang voor filterpompen
zwembad, diameter: 38 mm, lengte: 3
mtr.
70.250.31.097 € 15,95

Gre
Gre
Gre
Bestway
Bestway
Bestway
Bestway

11,8 cm
11,9 cm
10,7 cm
8 cm
10,6 cm
10,6 cm
14,2 cm

Vervangingsslang Bestway 32 mm
Vervangingsslang voor filterpompen
zwembad en chloordispenser, diameter:
32 mm, lengte: 3 m.
70.250.31.098 € 7,95

Diameter binnen
3,8 cm
3,8 cm
-

Hoogte
24,6 cm
17,3 cm
20,1 cm
9 cm
13,6 cm
20,3 cm
25,4 cm

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

Verloopstuk Bestway 32/38 mm
Verloopstuk voor slangen van 32 naar 38
mm. Gemaakt van duurzaam, corrosiebestendig materiaal. Verpakt per 2 stuks.
70.250.31.099 € 6,95
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Mistral

Vendavel

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 en cartridgefilter. Ze worden geleverd incl. duidelijke
handleiding, een reparatiesetje en in veel 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.
Art.nr
70.200.24.128
70.200.24.127
70.200.24.145
70.200.24.136
70.200.24.025
70.200.24.094
70.200.24.132

Buitenmaat incl. poten
in cm
671x366x132
549x274x122
488x244x122
488x488x122
412x201x122
404x201x100
282x196x84

Kleur
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Inhoud in
ltr. (90%)
26.845
14.812
11.532
24.031
8.124
6.478
3.662

Filterpomp Cover

Grondkleed Trap

5,6 m³/u
5,6 m³/u
3 m³/u
5,6 m³/u
2,0 m³/u
2,0 m³/u
1,2 m³/u

✔
✔
✔
✔
-

✔
✔
✔
✔
-

✔
✔
✔
✔
✔
✔
-

Prijs
€ 969,00
€ 729,00
€ 559,00
€ 879,00
€ 449,00
€ 389,00
€ 259,00

Schoonmaakset voor kleine
zwembaden
Complete schoonmaak set voor zwembaden 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 bestaat uit oppervlaktenet, aluminium steel
4-delig, bodemstofzuiger en netje.

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

70.250.42.017 €

70.250.41.034 €

70.250.41.109 €

28,95

12,95

22,95

De baden uit de serie Vendavel zijn super sterke ronde frame zwembaden. Het gepatenteerde roestbestendige frame is opgebouwd uit
ovale buizen wat de baden 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. Nieuw voor 2018 is de Vendavel de Luxe. Deze heeft een natuurlijke uitstraling door de rotanprint en is voorzien van een
Slimatic inhangfilterpomp.
Art.nr.

Afmeting in cm Kleur

70.200.24.144
70.200.24.105
70.200.24.062

427x107
427x107
488x122

Rotan
Grijs
Grijs

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.
70.250.42.013

€ 179,00

Inhoud in
ltr. (90%)
13.030
13.030
19.480

Filterpomp

Cover

Grondkleed

Trap

2,6 m³/u
3,0 m³/u
5,7 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.

70.250.42.012

€ 64,95

Prijs
€ 399,00
€ 359,00
€ 569,00

Complete schoonmaakset Small
Budget
Schoonmaak set die bestaat uit een
aluminium telescoopsteel (3x1,20 mtr.),
stofzuigerslang (6 mtr. en doorsnee
38 mm) en een bodemstofzuiger, voor
aansluiting op een (zand)filterinstallatie.
Kan worden aangesloten op de vacuüm
inlaat of op de skimmer.

70.250.42.010

€ 42,95
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Levant

Passaat

De serie Levant bestaat uit drie unieke ovalen frame zwembaden. Het gepatenteerde roestbestendige frame is supersterk dankzij de
ovalen buizen constructie. Daarnaast wordt de baden ondersteund door U-buizen aan de zijkanten. De baden hebben een donkergrijze
kleur en hebben aan de binnenzijde een mooie mozaïek print. De baden worden geleverd met een filterpomp en het grootste bad uit
de serie wordt geleverd met een ladder, grondkleed en cover. Met zijn bijzondere vorm is een Levant zwembad een aanwinst voor
iedere tuin!
Art.nr.
70.200.24.097
70.200.24.143
70.200.24.142

Afmeting in cm
488x305x107
424x250x100
300x200x84

Kleur
Grijs
Grijs
Grijs

Bodemstofzuiger Medium Vac
Bodemstofzuiger voor het schoonhouden 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 mtr.
70.250.41.017
10

€ 39,95

Inhoud in ltr. (90%)
10.949
7.250
3.668

Filterpomp
3,0 m³/u
2,0 m³/u
1,2 m³/u

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

70.250.41.053

€ 26,95

Cover Grondkleed

Trap

✔
-

✔
✔
-

✔
-

Prijs
€ 469,00
€ 399,00
€ 269,00

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.
70.250.41.062

€ 7,95

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 en de twee grootste baden worden geleverd inclusief cartridge filterpomp. De twee kleinste baden
zijn zonder cartridge filterpomp, hierbij kan later nog een filterpomp worden aangesloten. Zie voor de specificaties onderstaande tabel.
De baden zijn niet bedoeld voor inbouw.

Art.nr.
70.200.24.017
70.200.24.016
70.200.24.026
70.200.24.023

Afmeting in cm
400x211x81
300x201x66
259x170x61
221x150x43

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. Incl. steel, excl. borstel.
70.250.41.028

€ 11,95

Kleur
Blauw
Blauw
Blauw
Blauw

Inhoud in ltr. (90%)
5.700
3.300
2.300
1.200

Waterlijn borstel zwaar model
Deze handborstel is voor het reinigen van
de liner bij de waterlijn. Zwaar model.

Filterpomp
1,2 m³/u
1,2 m³/u
-

Prijs
€ 199,00
€ 139,00
€ 89,95
€ 69,95

Filternetjes
geschikt voor bodemstofzuiger Micro,
Basic en Ultra
70.250.41.030 € 5,95

Waterlijn borstel
Handborstel voor het reinigen van de liner
bij de waterlijn.
70.250.41.092

€ 6,95

70.250.41.070

€ 2,49
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Sirocco

Marin

De stalen frame baden uit de serie Sirocco zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar en met een blauwe liner. Het gepatenteerde
roestbestendige frame is opgebouwd uit ovale buizen wat de baden nog steviger maakt. De baden zijn voorzien van een passende
cartridge filterpomp. 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. De baden zijn niet bedoeld om te overwinteren of voor inbouw.

Art.nr.
70.200.24.102
70.200.24.018
70.200.24.013
70.200.24.012

Afm. in cm
427x84
366x100
366x76
305x76

Kleur
Blauw
Blauw
Blauw
Blauw

Inhoud in ltr. (90%)
10.220
9.150
6.473
4.678

Filterpomp
2 m³/u
2 m³/u
1,2 m³/u
1,2 m³/u

Prijs
€ 219,00
€ 289,00
€ 149,00
€ 119,00

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.
Art.nr.
70.200.25.082
70.200.25.036
70.200.25.029
70.200.25.028
70.200.25.079
70.200.25.035
70.200.25.052
70.200.25.027

Afmeting in cm
457x84
396x84
366x76
305x76
274x76
244x66
240x63
198x51

Kleur
Blauw
Blauw
Blauw
Blauw
Blauw
Blauw
Blauw
Blauw

Inhoud in ltr. (80%)
9.677
7.340
5.377
3.638
3.178
2.300
2.074
1.126

Prijs
€ 139,00
€ 119,00
€ 96,95
€ 76,95
€ 72,95
€ 67,95
€ 52,95
€ 24,95

Filterpomp
2,0 m³/u
2,0 m³/u
1,2 m³/u
1,2 m³/u
1,2 m³/u
1,2 m³/u
2,0 m³/u
-

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

1 ltr.
Winterkleed drain inclusief slang
Drain voor het afvoeren van overtollig regenwater.
70.100.13.014

€ 8,95

70.100.12.127

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

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.

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

€ 13,95

5 ltr.
70.100.12.128

€ 59,95

70.300.53.001

€ 8,95

70.100.13.010

€ 5,95

70.100.13.015

€ 4,49
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Kleden
Vervolg winterkleden

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.

Art.nr.

Afmeting

Microns

70.250.37.044
70.250.37.061
70.250.37.058
70.250.37.054
70.250.37.050
70.250.37.117
70.250.37.047
70.250.37.053
70.250.37.049
70.250.37.036
70.250.37.035
70.250.37.072
70.250.37.069
70.250.37.082
70.250.37.085
70.250.37.007
70.250.37.001
70.250.37.095
70.250.37.106
70.250.37.096
70.250.37.099
70.250.37.097

995x545 cm
910x460 cm
805x460 cm
725x370 cm
605x370 cm
485x335 cm
495x295 cm
672x445 cm
620x370 cm
Ø 640 cm
Ø 545 cm
Ø 455 cm
Ø 345 cm
Ø 390 cm
Ø 305 cm
Ø 289 cm
Ø 210 cm
Ø 462 cm
Ø 427 cm
Ø 417 cm
Ø 356 cm
380x180 cm

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Prijs
540
420
450
360
305
244
-

550
450
360
488
450
427
366
-

650
550
460
350
-

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.
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404/412

1000x550
915x470
810x470
730x375
610x375
500x335
500x300
-

710x475
640x390
-

€ 249,00
€ 209,00
€ 179,00
€ 139,00
€ 109,00
€ 72,95
€ 74,95
€ 159,00
€ 139,00
€ 189,00
€ 149,00
€ 89,95
€ 62,95
€ 29,95
€ 19,95
€ 12,95
€ 7,95
€ 36,95
€ 29,95
€ 32,95
€ 21,95
€ 18,95

Art.nr

Afmeting

Dikte

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
70.250.39.003
70.250.39.002
70.250.39.001

1115x660 cm
1030x560 cm
930x560 cm
820x460 cm
680x460 cm
610x410 cm
Ø 730 cm
Ø 640 cm
Ø 540 cm
Ø 480 cm
Ø 440 cm
Ø 380 cm
Ø 330 cm

100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²
100 g/m²

Prijs
550
450
360
-

640
550
450/460
400/440
350/360
300
240

1000x550
915x470
810x470
730x375
610x375
500x300
-

710x475
640x390
500x340
-

€ 219,00
€ 149,00
€ 129,00
€ 109,00
€ 99,95
€ 69,95
€ 139,00
€ 99,95
€ 89,95
€ 69,95
€ 59,95
€ 52,95
€ 44,95

Covers Bestway

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 voor de baden met opblaasrand en de frame pools. Zie onderstaand schema.
Art.nr

Kleur

70.250.37.006
70.250.36.096
70.250.36.006
70.250.36.035
70.250.36.005
70.250.36.004
70.250.36.003
70.250.36.088
70.250.36.009
70.250.36.082
70.250.36.008
70.250.36.007
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

blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw

Prijs
404/412
282
-

457
396
366
305
244
-

488
457
427
366
305
244
-

400
300
259
239
221
-

424
300

€ 17,95
€ 9,95
€ 14,95
€ 12,95
€ 10,95
€ 7,95
€ 5,95
€ 26,95
€ 17,95
€ 17,95
€ 12,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 13,95
€ 8,95
€ 10,95
€ 8,95
€ 8,95
€ 18,95
€ 13,95

Pompen
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%).

Vermogen 2,0 CV, capaciteit 19,5 m³/u, Verbruik 1,47 kW
70.250.31.076

€ 409,00

Vermogen 1,5 CV, capaciteit 17 m³/u, Verbruik 1,10 kW
70.250.31.077

€ 329,00

Vermogen 1,0 CV, capaciteit 12 m³/u, Verbruik 0,73 kW
70.250.31.078

€ 299,00

Vermogen 0,75 CV, capaciteit 8 m³/u, Verbruik 0,55 kW,
70.250.31.079

€ 169,00

70.250.32.053

Vermogen 0,5 CV, capaciteit 6 m³/u, Verbruik 0,36 kW,
70.250.31.080

Zandfilter Flowclear 2,0 m3/u
Zandfilter 2,0 m³/u. Eenvoudig te
monteren, 6-weg klep voor controle,
gemakkelijk af te lezen drukmeter en
strainer om bladeren en andere grove
vuildeeltjes te scheiden. Aansluiting: 32
mm. Benodigd zand: 0,45-0,85 mm, ca,
8,5 kg. (niet inbegrepen). Te gebruiken
voor zwembaden van 1.100-16.000 ltr.
CE/EMC gecertificeerd.

€ 159,00

€ 119,00

€ 149,00

Filterpomp
speedclean 4m3/u inclusief
polysphere / Aqualoon

70.250.32.063

€ 99,95

70.250.32.012
Polysphere / Aqualoon 500gr
Lichtgewicht vervanging voor het zand
in zandfilters. Zachte balletjes van 100%
PET. Excellente filtratie en efficiëntie,
lange levensduur, te reinigen d.m.v.
handwas en milieuvriendelijk: 100%
recyclebaar en niet-giftig. Zeer licht
in gewicht: 500 gr. Polysphere komt
overeen met 18 kg zand. Backwash
functie op het zandfilter niet gebruiken.
Inhoud: 500 gr.

70.250.31.102

€ 12,95

€ 169,00

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.

Zandfilters

Deze lichtgewicht filterpomp is speciaal
ontwikkeld voor de polysphere vulling. De
capaciteit is 4 m³/u en het volume van de
tank is 12,5 l. De filterpomp wordt
geleverd incl. 320 g vulling. Deze
zachte milieuvriendelijke bolletjes zijn recyclebaar en filtreren
vuildeeltjes tot 2 micron. Aansluitingen: 32
en 38 mm. Afmeting tank: Ø 20 cm.

70.250.32.054

Zandfilter Flowclear 5,6 m3/u
Zandfilter 5,6 m³/u. Eenvoudig te
monteren, 6-weg klep voor controle,
gemakkelijk af te lezen drukmeter en
strainer om bladeren en andere grove
vuildeeltjes te scheiden. Aansluiting:
38 mm of 32 mm met de bijgeleverde
adapters. Benodigd zand: 0,45-0,85 mm,
ca. 25 kg. (niet inbegrepen). Te gebruiken
voor zwembaden van 1.100-42.300 ltr.
CE/EMC gecertificeerd.
70.250.32.056

€ 189,00

Toebehoren zandfilters

Vermogen 0,33 CV, capaciteit 4 m³/u, Verbruik 0,24 kW,
70.250.31.081

Zandfilter Flowclear 3,7 m3/u
Zandfilter 3,7 m³/u. Eenvoudig te monteren, 6-weg klep voor controle, gemakkelijk af te lezen drukmeter en strainer
om bladeren en andere grove vuildeeltjes
te scheiden. Aansluiting: 32/38 mm.
Benodigd zand: 0,45-0,85 mm, ca. 18
kg. (niet inbegrepen).Te gebruiken voor
zwembaden van 1.100-27.200 ltr. CE/
EMC gecertificeerd.

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.
70.250.43.013

€ 49,95

€ 18,95

Filternetje 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.

70.100.10.054

€ 13,95

Glas 25 kg 0,5-1,0 mm
Fijn filterglas voor zandfilters. Een
milieuvriendelijk alternatief voor zand met
een zeer lange levensduur. Het bestaat uit
gerecycled glas met een korrelgrootte van
0,5-1,0 mm. Inhoud: 25 kg.
70.250.31.100

€ 19,95

Filterzand 0,4 tot 0,8 mm, 25 kg
Filterzand voor alle zandfilters. De korrelgrootte is
0,4 - 0,8 mm. Standaard
advies om het vat voor
ongeveer 75% te vullen.
Raadpleeg de instructies
bij uw filter voor de juiste
hoeveelheid. Gemiddeld
wordt het zand voor
de filters om de 2 jaar
vervangen. Wordt geleverd in zakken van
25 kg.
70.250.31.021

€ 12,95
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Solar verwarming opbouwbaden
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.

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.
70.250.36.032

€ 219,00

Pool dome
Zwembadoverkapping van 0,20/0,25 mm PVC met buizen van fiberglas.Hiermee
wordt het water sneller opgewarmd en vervuiling door bladeren e.d. voorkomen. Ook
werkt het als UV-bescherming (factor 50+). Gemakkelijk te openen of te sluiten. Voor
ingebouwde zwembaden met een doorsnee van max. 400 cm en voor bovengrondse
zwembaden afhankelijk van diepte. Bij 90 cm diep: max. Ø 360 cm, bij een diepte van
120 cm: max. Ø 300 cm. Afmetingen dome: Ø 440 cm, hoogte: 220 cm.
70.250.36.100

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.
70.250.35.011

€ 89,95

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.

70.250.35.031

€ 64,95

€ 179,00

Warmtepompen
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 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.

Solarverwarming Kappa
Verleng het
zwemseizoen met
deze milieuvriendelijke solarverwarming.
Geschikt voor elk type
zwembad, zowel inals bovengronds. Gemakkelijk in gebruik,
simpel te installeren,
direct in line met uw
bestaande filterinstallatie. De ingebouwde “poten” houden het paneel in een hoek van
30° om het zonlicht maximaal te benutten en biedt flexibiliteit in
de plaatsing van het paneel. Capaciteit: 12 l. Voor een zwembad
van 9,000 l is 1 paneel voldoende. Afmeting: 106x76x7,2 cm.
70.250.35.051

€ 99,95

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 zetten, 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.
Verwarmingsoppervlak: 1,46 strekkende mtr. Afhankelijk van de
grootte van het zwembad kunnen meerdere matten aan elkaar
worden gekoppeld.
70.250.35.043

€ 69,95

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 warmtewisselaar 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.
70.250.35.045 € 399,00
Afmetingen: 31x30x36 cm.
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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.
70.250.35.032

€ 79,95

Bypass voor solarverwarming
De Bypass is nodig om de doorstroming te bevorderen.

70.250.35.052

€ 32,95

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.

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

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

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 gebogen 20 liter
Fraai vormgegeven gebogen douche
van zwart kunsstof.Met sproeikop en
kraan. Reservoir van 20 liter. Afm.:
15x21 cm

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.

70.250.34.013

€ 159,00
70.250.34.021

70.250.34.003

70.250.34.009

70.250.34.018

€ 239,00

€ 139,00

€ 99,95

€ 129,00
Zwembad douche
Voordelige zwembaddouche
voor alleen koud water. Op
standaard, aan te sluiten op
de tuinslang.

Douche tegels voor onder solar douche
Recyclebare, houtkleurige kunststof tegels. Geschikt voor elk type solar douche. De tegels passen
aan elkaar. Afmeting tegel: 300x300 mm.

70.250.34.026

€ 27,95

Douche plateau
Omring jezelf met een
cirkel van water. Deze
plateaudouche creëert
een waterval effect.
Zonder gereedschap
in seconden te plaatsen en aan te sluiten op een
tuinslang. Wordt geactiveerd door gewicht. De
waterstroom is in hoogte verstelbaar. Afmeting:
735x715x115 mm.
70.250.34.025

€ 99,95

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

Solar douche Pro Shower
Solardouche met geïntegreerde handgreep om
hem gemakkelijk op te hangen en te vervoeren.
Met eenvoudig af te lezen temperatuurstrip. Inhoud
20 ltr. Afm.: 41x58 cm.

70.250.34.020

€ 7,95

70.250.34.006

€ 27,95

70.250.34.019

€ 35,95
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Automatische bodemstofzuigers

Robotstofzuigers

Deze worden aangesloten op de filterpomp van het zwembad.

Robot bodemstofzuigers werken geheel zelfstandig met een eigen motor.

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 120 m². 18 mtr. kabel.
70.250.40.041

€ 1259,00

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
mtr. kabel.

70.250.40.049

€ 769,00

Automatische bodemstofzuiger AquaDip
Automatische bodemstofzuiger voor de reiniging van zwembaden met een max. diameter tot 610 cm. Aan te sluiten op de
filterpomp. Pomp nodig van minimaal 5,7 m³/u. De gekartelde
schijf glijdt zachtjes over de bodem van echt bad. Simpel twistand-lock systeem om het diafragma eenvoudig te vervangen.
Snel, stil en vraagt weinig onderhoud. Incl. slang (32 mm en
totale lengte 825 cm ), verloopstuk 32/38 mm en herbruikbare
opvangzak. Min. 230 W.
70.250.42.030

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 verbonden worden
met een steel.

70.250.41.097

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 mtr. kabel.
70.250.40.048
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€ 659,00

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 mtr. kabel.

70.250.40.034

€ 459,00

€ 119,00

€ 159,00

Automatische bodemstofzuiger AquaClimb
Bodemstofzuiger voor de reiniging van bovengrondse zwembaden. Aanbevolen voor zwembaden met zachte wanden en een
max. diameter van 457 cm. Aan te sluiten op de filterpomp.
Pomp nodig van minimaal 3,8 m³/u. Verstelbare drukregelaar regeltde flow bij zwaardere pomp. Geïntegreerd prefilter voorkomt
vervuiling van de filterpomp. Incl. slang (32 mm en totale lengte
610 cm), verloopstuk 32/38 mm. Min. 86 W.
70.250.42.028

€ 79,95

Automatische bodemstofzuiger Kayak Small Comfort
Kayak Small Comfort 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 mtr. met een diameter van 32 mm.
70.250.40.004

€ 99,95

Automatische bodemstofzuiger Professional vac
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.
Vervangingszak voor Kayak
eenmalig
Per 3 stuks.
70.250.41.098 € 149,00
* gemeten volgens nieuwe norm NF P90-318

70.250.40.036

€ 26,95

Desinfectie, stabilisatie en reiniging
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 opgevangen, 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. Dan een 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 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.

70.100.12.187

€ 2,95

pH waarde, stabilisatie en alkaliteit

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

Omschrijving
Pool Power Shock 1 kg
Pool Power Shock 5 kg
Pool Power Mini Quick 0,5 kg
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.

Chloordrijvers

Prijs
€ 16,95
€ 71,95
€ 10,95
€ 17,95
€ 84,95
€ 18,95
€ 78,95
€ 13,95
€ 59,95

Drijvers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor langzaam oplossend chloor en pH tabs.

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

Omschrijving
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

Prijs
€ 5,95
€ 14,95
€ 5,95
€ 15,95
€ 9,95
€ 23,95

Vlokmiddelen
Vlokmidddelen binden de kleine vuildeeltjes, zodat ze in het filter
kunnen worden opgevangen.
Omschrijving
Prijs
Artnr.
70.100.12.105 Summer fun Vlokfix vloeibaar 1 ltr. € 5,95
70.100.12.106 Summer fun Vlokfix vloeibaar 5 ltr. € 14,95
€ 8,95
70.100.12.107 Summer fun Foc blok 90 gr.
€ 15,95
70.100.12.108 Summer fun Floc cartouche
8 x 125 gr.

Chloordrijver voor 20 gr tabs
met thermometer
70.100.10.135

€ 4,49

Chloordrijver voor 200 gr tabs
inschuifbaar
70.100.10.036

€ 6,95

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.
70.250.32.011

€ 24,95

Reinigers
Artnr.
70.100.12.112
70.100.12.113

Omschrijving

Prijs
Summerfun randreiniger 1 ltr(vet) € 6,95
Summerfun basisreiniger 1 ltr(kalk) € 6,95

Startset chemie
zwembaden

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, voor chloor en Ph.

70.100.12.149

€ 23,95
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Meetmiddelen

Familiezwembad
rechthoek 2 rings

Testset
teststrips 3-1 (50 stuks)
70.100.11.013 € 8,95
teststrips 5-1 (50 stuks)
70.100.11.014 € 11,95
teststrips zout (16 stuks)
70.100.11.015 € 11,95
testset pH en chloor
70.100.11.009 € 8,95
Vervanginstabs voor testset
70.100.11.010 € 7,95
Vervangings tabs
voor photometer
70.100.11.016 € 8,95

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.
70.100.11.003

6+

jaar

305x183x50 cm

70.350.64.036

€ 25,95

Cover rechthoekig familiebad
Afdekzeil voor familiebad, met koord en
waterafvoer om ophoping te vermijden
Voor bad 262
70.350.64.153

€ 7,95

Voor bad 305
70.250.36.012

€ 7,95

+
Zwembad my first Marin ja2ar
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.
70.200.26.002 € 16,95

+
Zwembad my first Passaat ja2ar
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. Afm.: 122x122x30,5 cm.

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

6
Familiebad vierkant
jaar
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: 168x168x56 cm.

70.200.26.030

€ 23,95

Familiezwembad Ocean
fun 3 rings 170
Transparante ringen met vissenprint, 170x53 cm

70.350.64.075

6+

jaar

€ 17,95

+
Zwembad my first Sirocco ja2ar
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.

70.200.26.028

€ 26,95

Kinderbad Soft side 175
Aangenaam zacht kinderbadje,
175x35 cm

70.350.64.037

2-6

jaar

€ 11,95

4-8
Kinderbad rond Marin
jaar
vissen 150
Zwembad van Jilong met een
gelamineerde PVC buitenkant en een
opblaasbare rand. Afm.: 150x38 cm.

70.350.64.050

€ 15,95

€ 139,00

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.
70.100.11.020 € 39,95
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.
70.100.11.026 € 39,95
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Zwembaden

70.350.64.165

€ 43,95

70.350.64.163

€ 33,95

2+
Kinderbad rond play pool
jaar
set 112
Complete speelset, bestaande uit:
2 rings zwembad, een zwemring en een
strandbal. Incl. reparatie patch. Watercapaciteit: 137 ltr. Het bad en de bal zijn
bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar, de
ring is geschikt voor 3-6 jaar. Afm. bad: Ø
122x20 cm.
70.350.64.004

€ 7,95

2+
Kinderbad rond seaworld
jaar
fill `n fun 183
Kinderbad met vaste zijwanden van
PVC met “seaworld”print en aangehechte
sterke vinyl bodem. Incl. reparatie patch.
Watercapaciteit: 749 ltr. Leeftijd: 2+.
Afmeting: Ø 183x38 cm.

70.350.64.158

€ 14,95

CoolerZ luxery rock`n shade island
Drijvend eiland voor 4 personen met
comforatbele rusteunen en aangename
zonnescherm. Incl. soundbox op batterijen (batterijen niet inbegrepen). 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.
70.350.60.138

€ 309,00

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.

70.350.66.413

€ 16,95

CoolerZ lazy days island
Royaal drijvend eiland voor max. 6 personen. De 3 extra brede en hoge rugleuningen zorgen voor een ontspannen zit en
de netbodem voor de nodige afkoeling.
Incl. 6 bekerhouders, 3 veiligheidskoorden en sterke handgrepen om het geheel
eenvoudig te verplaatsen. Van robuust
voorgetest vinyl van maar liefst 0,60 mm.
Incl. reparatie patch. Max. gewicht: 540
kg. Afmeting: 328x328 cm.

70.350.73.003

€ 189,00

CoolerZ sit-in-sun lounge
Heerlijk zonnen op het water met deze
fijne lounge. Met 3 luchtkamers, van
stevig voorgetest vinyl (0,30 mm). De
opblaasbare voetsteun is aangehecht.
Verder met 1 bekerhouder en een reparatie patch. Voor 1 persoon, max. gewicht:
90 kg. Afmeting: 150x140 cm.

70.350.73.004

€ 19,95

CoolerZ super sprawler
Zomers relaxen op deze aangename
lounge. Praktische, aangehechte voetsteun, door zijn bijzondere vorm heerlijk
comfortabel. Met veiligheidsventiel. 3
luchtkamers en van stevig, voorgetest
vinyl van 0,30 mm. De netbodem geeft
een verkoelend effect. Ook met reparatie
patch. Voor 1 persoon, max: 90 kg.
Afmeting: 188x115 cm.

70.350.73.005

€ 13,95

Rapid rider X2 tube
Drijvend eiland voor 2 personen. Comfortabele constructie met 2 handgrepen,
rugleuning en verkoelende netbodem
voor een langdurig en aangenaam
verblijf. Met uitneembare koelboxen en 2
bekerhouders. Rondom een koord door
ingenaaide ringen. Voor 2 volwassenen
met een max. gewicht van 180 kg. Incl.
reparatie patch. Van sterk, weersbestendig materiaal van 0,45/0,40 mm vinyl.
Afmeting: 257x257 cm.
70.350.66.409 € 49,95

Fisher-Price playcentre
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.

70.350.61.106

€ 99,95

Fisher-Price zwemvest 3-6
jaar
Zwemvest met aangenaaide zwemarmbandjes.
Nieuw innovatief ontwerp. De verstelbare
banden houden het vest keurig op zijn
plaats. Met ingenaaide schuimpads,
aantrekkelijke prints en gemaakt van
duurzame Oxford vezels. Met getest
drijfvermogen. Leeftijd:3-6 jaar, gewicht:
18-30 kg.

70.350.61.136

€ 17,95

Fisher-Price playcentre
2+
jaar
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.

70.350.61.104

€ 49,95

Fisher-Price armbandjes 3-6
jaar
Armbandjes in 2 verschillende maten. Gemaakt van
comfortabel weefsel en vinyl. Met een
attractieve print en verstelbare banden.
Getest drijfvermogen. De set bestaat
uit 16x S/M en 8x M/L. S/M is voor de
leeftijd van 1-3 jaar met een gewicht
van 11-18 kg en heeft een afmeting
van: 38x14 cm. M/L is voor 3-6 jaar met
een gewicht van 18-30 kg en heeft een
afmeting van: 38x16,5 cm.
70.350.61.139 € 8,95

Fisher-Price baby
0-1
jaar
zwemseat rond step A
Baby zwemzitje, rond. Om baby
aan het water te laten wennen. Veilig en
comfortabel. 4 luchtkamers. Van 0.25
mm vinyl. Leeftijd: 0-1 jaar. Afmeting:
69 cm.

70.350.61.129

€ 9,95

Fisher-Price baby stap 8+
mnd
roller
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.

70.350.61.109

€ 5,95
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Inflatables

Rider Pluto
3+
jaar
Deze vrolijke Pluto is uitgerust
met een stevige handgreep
en gemaakt van 0,25 mm vinyl. Een
reparatiepatch wordt eveneens meegeleverd. Leeftijd: 3+. Afmeting (LxBxH):
114x86x68 cm.
70.350.61.132

€ 12,95

3+
Playcenter play & grow
jaar
Speelbad met vrolijke dierenfiguurtjes en een sproeiende
bloem Incl. 2 opblaasbare ringen. Ook
met aftapplug en reparatie patch. Afm.:
193x150x89 cm.

70.350.63.031

€ 25,95

m
c.
Box bag Bop
3+
jaar
Kinderboxbal in assorti van 3
verschillende dessins: walrus,
giraf en olifant. Onderin een ingebouwd
reservoir dat met zand kan worden
gevuld voor de stabiliteit. Leeftijd: 3+.
Afmeting: 91 cm.
70.350.60.124
20

€ 3,49

Rider Fantasie eenhoorn
3+
jaar
Grote opblaasbare eenhoorn,
met 2 luchtkamers, sterke
handgrepen en een reparatie patch.
Geschikt voor 1 kind, max. gewicht 45
kg. Van 0,22 mm vinyl. Leeftijd: 3+. Afmeting: Afm. (LxBxH): 163x112x95,5 cm.
70.350.72.006

€ 11,95

Playcenter piraat
2+
Speelbad als piratenschip. Met jaar
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.
70.350.63.030

€ 28,95

Strandbal splash & play
3+
jaar
122
Supergrote strandbal, wit met
gekleurde spatten. Afm.: 122 cm.

70.350.66.328

€ 4,95

Rider Eend
3+
jaar
Grote opblaasbare eend met
sterke handgrepen en reparatie
patch. Geschikt voor 1 kind, max. gewicht
45 kg. Van 0,22 mm vinyl. Leeftijd: 3+.
Afmeting (LxBxH): 118x98x70 cm.
70.350.72.004

€ 11,95

70.350.66.496

Playcenter Boerderij 175
2+
jaar
Playcenter waarbij de boog als
die is aangesloten op een tuinslang kan sproeien. Naast de opblaasbare
groente, de kip en het hek worden er
3 opblaasbare ringen en 5 speelballen bijgeleverd voor uren speelplezier.
Watercapaciteit: 121 l. Van 0,27/0,25
mm vinyl, met reparatie patch. Leeftijd:
2+. Afmeting: 175x147x102 cm.
70.350.63.045

€ 34,95

Duiksetje Blauw 8-14 jr
Veiligheidslens, snorkel en
flippers

70.350.66.282

€ 9,95

Rider Zaina zwaan ride-on jumbo
Extra grote opblaasbare zwaan van 0,32
mm vinyl. 2 handgrepen, een bekerhouder en reparatie patch. Afmeting:
209x150 cm.

Waterspellen bal ananas
2-5
jaar
met sproeier 81
Deze grote opblaasbare bal in
de vorm van een (ronde) ananas biedt
urenlang speelplezier. Met watersproeier.
In de bodem is een waterreservoir aangebracht dat zorgt voor extra stabiliteit. Van
0,22 mm vinyl en incl. reparatie patch.
Leeftijd: 2-5 jr. Afmeting: 81x76x64 cm.
70.350.60.145

8-14
jaar

€ 24,95

€ 13,95

Googglles High style
3-6
Zwembril met zacht ‘comfort- jaar
fit’ montuur. Verstelbare
neusbrug en gekleurde lenzen. In paars,
groen en blauw. Per stuk op blister.

70.350.66.001

€ 1,29

Rider Faigel flamingo
2+
jaar
ride-on jumbo
Van sterk, voorgetest vinyl van
0,32 mm dik. Met 2 handgrepen en een
bekerhouder. Ook met reparatie patch.
Afm.: 198x140 cm.
70.350.66.495

€ 24,95

Spraypool krab 165
2+
jaar
Interactief sproeibad. Aangesloten op een tuinslang kan het
sproeien worden geregeld door de knop
in het midden van het bad. Sproeit uit 4
scharen. Incl. 4 PVC ringen. Van stevig,
getest vinyl en met reparatie patch,
veiligheidsventiel en aftapplug. Watercapaciteit: 129 ltr. Leeftijd 2+. Afmeting:
165x150x63 cm.
70.350.63.013

€ 28,95

Zwemring river gator 119
Super sterke giga zwemring “alligator”.
Met 2 luchtkamers, rondom een koord
en reparatie patch. Van vinyl. Afm.: Ø
119 cm.

70.350.66.390

€ 10,95

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.
70.350.66.497

€ 21,95

Waterglijbaan H20GO
5-12
jaar
Splash Slide
Dubbele waterglijbaan,
aansluiten op een tuinslang en glijden
maar. Aan het eind zit een reservoir met
watersproeier. Maak er een wedstrijdje
van: wie het eerst de button indrukt en
het water laat sproeien, die wint. Van
0,20 mm vinyl, met reparatie patch.
Leeftijd: 5-12 jr. Afmeting: 549 cm.
70.350.60.142

€ 26,95

Luchtbed bananen
Een tros bananen als luchtbed. Van
robuust, getest vinyl van 0,24 mm dik.
2 luchtkamers en een veiligheidsventiel.
Incl. reparatie patch. Afmeting: 139x129
cm.
70.350.66.503

€ 8,95

Luchtbedden
Luchtbed AlwayzAire Fortech
Alwayzaire heeft een uniek concept. Het
bed heeft 3 opties voor de gewenste
hardheid en inwendige sensoren detecteren of er mogelijk lucht bij moet om dit te
handhaven. Bij afnemen van de druk vult
de ingebouwde pomp dit automatisch en
zonder veel lawaai aan. Het display van
de pomp is duidelijk en gebruiksvriendelijk en ook bij donker nog af te lezen.
Fortech is de mix van compact Polyester
weefsel met duurzaam PVC, voor een
hoge graad van stevigheid, duurzaamheid
en comfort. Essence heeft een sterke
Y-balk constructie en het unieke rib ontwerp biedt extra steun en voorkomt het
afrollen. Voor gebruik binnenshuis. Incl.
opbergzak. In ca. 2 minuten op te blazen.

Twin
Afmeting twin: 191x97x43 cm.
70.750.20.244 € 129,00
Queen
Afmeting queen: 203x152x43 cm.
70.750.20.245 € 149,00

Luchtbed new comfort single
Extra dik, dwars gegolfd 1 persoons
luchtbed, voor indoor gebruik. Flocked
top en zijkant. Duurzame Comfort Cell
Y-beam constructie. Verhoogde randen
bieden extra comfort en voorkomen afrollen. Door de ingebouwde pomp snel op
te blazen. Incl. reistas en reparatie patch.
Bruin/beige. Afm.: 191x97x43 cm.
70.750.20.133 € 59,95

Luchtbed aerolax
Heerlijk luchtbed voor binnen (double).
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.
Double
Afmeting: 191x137x30cm.
70.750.20.182 € 33,95
Queen
Afmeting: 203x152x30 cm.
70.750.20.199

Zitzak voetbal
Stoere zitzak in de vorm van een reuzen
voetbal. Met reparatie patch. Van 0,32
mm vinyl. Leeftijd: 6+.
Afm.: 114x112x71 cm.
70.350.60.128

€ 14,95

Lounge stoel Predura
Comfortabele opblaasbare stoel voor zowel binnen als buiten. Met 3 luchtkamers,
een stevige I beam constructie en een
aangename flocked toplaag. Incl. bekerhouden en reparatie patch. Kleur: zwart/
grijs. Afmeting: 102x86x74 cm.

70.750.20.214

€ 17,95

Lounge stoel inflate-a-chair
Opblaasbare loungestoel met 2 luchtkamers. Stevige I beam constructie. Zowel
voor indoor als outdoor. Met reparatie
patch. Kleuren: paars, rood en blauw.
Afm.: 112x112x66 cm.
70.350.66.077

€ 19,95

Multi Max bank
Opblaasbare bank/bed combinatie.
Opgevouwen een lekkere bank, uitgeklapt
een heerlijk 2 persoons bed. Coil beam
constructie en een comfortabele flocked
toplaag. Voor binnen en buiten. incl.
luchtpomp, reistas en reparatie patch. In
oranje, blauw en groen. Afm. (uitgeklapt):
188x152x64 cm.
70.750.20.219

€ 55,95

Lounge bank zwart double 5 - 1
Multifunctionele 5-in-1 bank. Om te toveren 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.
70.750.20.220

€ 34,95

Poefen
Opblaasbare ronde poefen voor op
terrras of in de tuin, verkrijgbaar in roze
en groen.
Afm.: 55x26 cm
roze 70.750.20.149

groen 70.750.20.153

€ 9,95
€ 9,95

€ 15,95

Camping luchtbed Chair
Door de verstelbare banden met handige
gespen eenvoudig om te vormen tot een
comfortabele stoel. Kleur: beige/blauw.
Veiligheidsventiel, met reparatie patch.
De top is van 0,33 canvas-look weefsel
en de bodem van 0,30 mm vinyl. Afm:
159x53,5x14 cm.
70.750.22.003

70.750.20.178

€ 36,95

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.: 203x73x25 cm
70.750.20.108 € 9,95
Double Extra Lang
Afm.: 208x137x25 cm
70.750.20.109

€ 14,95

€ 37,95

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.
70.750.20.211

Luchtbed premium
Extra dik en heerlijk royaal luchtbed
voor binnen, Ingebouwd hoofdkussen en
luchtpomp, reistas en reparatie patch.
Kleur: antraciet.
Queen
Afm.: 203x152x46 cm.
70.750.20.183 € 48,95
Single
Afm.: 191x97x46cm.

€ 10,95

Luchtbed foamtop comfort queen
Extra dik, luchtbed voor binnen. Opstaande rand, sterke I beam constructie,
ingebouwde luchtpomp op, reistas en
reparatiepatch. Kleur: beige/grijs. Afm.:
203x152x46 cm.
70.750.20.203

€ 109,00

Campingbed fold ‘n rest
Gemakkelijk kampeerbed met stalen
frame. Max. gewicht is 102 kg. In draagtas. Afmeting: 190x64x42 cm.

70.750.35.037

€ 38,95

Luchtbed nightright queen
2 persoons matras, voor indoor gebruik.
Met ingebouwd hoofdkussen en eveneens ingebouwde luchtpomp. Verhoogde
randen, reiszak en reparatiepatch. Grijs/
blauw. Afm: 203x152x56 cm.
70.750.20.205

€ 61,95

Reiskussen gekleurd
Opblaasbaar reiskussen voor binnen en
buiten. Aangename flocked toplaag en
stevige I beam constructie. Te gebruiken
als hoofdkussen, maar ook als zitkussen.
Met reparatie patch. In 3 kleuren assorti:
oranje, geel en blauw. Afmeting: 44x28
cm.
70.750.20.225

€ 1,49
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Tenten, slaapzakken en rugzakken

Tent Hogan X5 voortent
Windvaste, grote familietent van gecoat polyester
en met grondzeil. De 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 website. Grondkleed: 120 g/m² PE. Geschikt
voor 5 personen. Afmeting (excl. voortent):
305x305 cm, hoogte: 200 cm.

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 website. Grondkleed: 120 g/m² PE.
Afmeting: 225x248 cm, voortent 150x260 cm en
een hoogte van 155 cm.
70.750.29.044

Tent Monodome
Gemakkelijk iglo tentje, van gecoat polyester en
met grondzeil. Insectennet, binnenvak en draagtas.
X2: 2-persoons Afm.: 205x145x100 cm.
70.750.29.052 € 18,95
X3: 3-persoons Afm.: 210x210x130 cm.
70.750.29.043

€ 25,95

€ 86,95

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: 640x390x225 cm.
70.750.29.061

€ 699,00

X4: 4-persoons, afm. incl. voortent: 485x270x200 cm.
70.750.29.060

Slaapzak Kid-Camp junior
Junior slaapzak met print all-over (cartoon
nijlpaard). Van polyester, goede elasticiteit. In
draagzak. Weegt slechts 0,6 kg. Voor kinderen van
6-10 jr. Afmeting: 165x65 cm.
70.750.35.021

€ 13,95

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. Afm.: 70x38x28 cm.
70.750.36.007
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€ 79,95

Slaapzak Encase 300
Polyester slaapzak met Pongee binnenzijde en
hollow-fiber vulling. Ideale temperatuur: 8-12° C,
in draagzak. Halfrond hoofdeind met gedeeltelijke
capuchon. Kleur blauw/grijs. Gewicht 1,1 kg.
Afmeting: 180x35x75 cm.
70.750.35.027

€ 21,95

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.
Afm.: 60x29x19 cm.

70.750.36.012

€ 37,95

€ 419,00

Slaapzak Heat Wrap 300
Slaapzak voor lage temperaturen: -3 tot +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. 230x80x55 cm.
70.750.35.020

€ 32,95

Rugzak Blazid 30L
Fijne, polyester
rugzak van 30 ltr. Met
verborgen zijvakken en
een elastisch vak voor.
Kleur blauw. Afmeting:
50x33x18 cm.

Tent Nucamp X2
Praktische tent van gecoat polyester met grondkleed. 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.
70.750.29.037

€ 40,95

X4: 4 persoons, afm. 240x210x100 cm.
70.750.29.039

70.750.36.003

€ 22,95

Campingstoel fold`n sit
Camping vouwkrukje. Lichtgewicht: slechts 800 gr. Max.
gewichtscapaciteit: 105 kg.
Afmeting: 31x31x38 cm.
70.750.29.059

€ 6,95

€ 35,95

X3: 3 persoons, afm. 235X190x100 cm.
70.750.29.038

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.
70.750.35.032 € 9,95

Koeltas
Van polyester. Gemakkelijk
te dragen. Blijft koel tot
ongeveer 5 uur.

€ 43,95
15 ltr: 70.750.35.042

€ 9,95

25 ltr. 70.750.35.043

€ 11,95

Boten en Sups

Boot Caspian pro set
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.
70.350.67.108

€ 599,00

Kajak Lite Rapid X2 set
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.
70.350.67.089

€ 109,00

Luchtpomp Sidewinder AC
Luchtpomp 220/240 V. Alleen geschikt voor binnen. 2 weg ventiel en 3 ventielpluggen. CE/EMC/
GS gecertificeerd.
70.350.60.112

€ 12,95

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. 260 kg.
Afmeting: 348x141 cm.
70.350.67.102

€ 109,00

SUP board Aqua Journey set
Opblaasbare SUP, allround. Het geringe gewicht
en de hoge manoevreerbaarheid maken deze SUP
geschikt voor zowel vlak water als ook bij surfen
op geringe golven. Met anti-slip dek. Van dropstich materiaal en met 3 vinnen. De set betaat uit:
het SUP board, een verstelbare peddel, een handpomp, een surf leash, een reistas en een reparatie
kit. Voor 1 volwassene. Afmeting: 274x76x12 cm.
70.360.68.001

€ 299,00

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.
70.350.60.114

€ 19,95

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.
70.350.67.128

€ 69,95

SUP board Oceana set deluxe
Opblaasbare SUP incl. zitje met rugsteun. Door
zijn uitstekende vormgeving veilig en gemakkelijk
te gebruiken bij elke waterconditie en bij uitstek
geschik voor langere toertochten. Anti-slip dek,
een elastisch koord en zitje met voetsteun. Incl.
handpomp, verstelbare peddel, surf leash, reistas
en reparatie kit. Van drop-stich materiaal en met 3
vinnen. Voor 1 persoon. Afm.: 305x84x12 cm.
70.360.68.002

€ 369,00

Luchtpomp Sidewinder power grip AC
Electrische luchtpomp op 220 V. voor gebruik binnenshuis. 2-wegventiel, CE/EMC/GS gecertificeerd.
Met 3 verschillende aansluitstukken.
70.350.60.078

€ 21,95

Boot raft RX-series set 4000
Opblaasbare boot voor 2 volwassenen. Max.
gewicht: 190 kg. 3 luchtkamers, 2-weg ventiel,
koord rondom en opblaasbare bodem voor meer
comfort. Tevens met 1 paar riemen van 124 cm en
een handpomp. Vaste dollen. Incl. reparatie patch.
Afmeting: 223x110cm.

70.350.67.139

€ 48,95

SUP board Cruiser Tech set
Cruiser Tech is de SUP bij uitstek voor het maken
van langere toertochten. Stabiel, maar snel. Voor
en achter elastische koorden voor bagage, antislipdek en een handgreep om hem te dragen. Van
drop-stich en TriTech materiaal en voorzien van 2
vaste en 1 afneembare vin. Ook met handige luxe
rugzak, een handpomp, surf leash en reparatie kit.
1 persoon. Afm.: 320x76x15 cm.
70.360.68.004

€ 439,00

Luchtpomp airhammer 37 cm
Lucht handpomp. 3 nozzles, past op de meeste
aansluitingen. Double action. Hoogte: 37 cm.
70.350.60.103

€ 6,95

Boot Condor 155 zonder peddels
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 handgreep en
vaste dollen. Ook met sleepring en reparatie patch.
In 3 kleuren assorti: blauw, geel en rood. Afm.:
155x93 cm.
70.350.67.131

€ 16,95

SUP board Fastblast Tech set
Opblaasbaar SUP, fijn board voor meerdere doeleinden: lang en snel om mee te racen, maar ook
stabiel en geschikt voor de middellange toertochten. Anti-slip dek, elastisch koord om voor bagage
en praktische handgreep om het gemakkelijk te
dragen. De set bevat: een SUP board, handpomp,
surf leash, een luxe rugtas en een reparatie kit.
Voor 1 persoon. Afm.: 381x76x15 cm.
70.360.68.005

€ 469,00

Voetpomp Air step 1400 cc
Flexibele slang en 3 ventielpluggen.
Volume: 1,4 ltr. GS gecertificeerd. Afm.: 28x19 cm.
70.350.60.118

€ 6,95
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Portable spa’s

Lay-Z-spa Hawaii standaard **
Opblaasbare vierkante spa met airjet massage systeem. Met automatische
start/stop timer voor gecontroleerd verwarmingssysteem, bespaart energie.
Geïntegreerde filtratie. Gemakkelijk op te blazen door gebruik te maken van
de spa pomp. Pomp heeft een controle paneel met touch screen. Voor 4-6
volwassenen. Watercapaciteit: 840 ltr. Pomp: 1,3 m³/u, verwarming: verhoogt
de temperatuur met ca 1,5-2°C per uur. Max. temp. 40° C. CE/TÜV/EAC
getest. Afmeting: 180x180x71 cm.

70.800.31.051

€ 579,00

Lay-Z-spa Palm springs **
Opblaasbare spa voor 4-6 personen. Gemaakt van TriTech materiaal, d.i. een
polyester kern gevat in 2 lagen gelamineerd PVC. Duurzaam en comfortabel.
120 airjets rondom, geïntegreerd waterfiltratie systeem en een PowerSaving
System. Deze automatische start/stop timer regelt het verwarmingssysteem.
Alle functies zijn te bedienen d.m.v. het digitale soft-touch controle paneel.
Zachte, isolerende bodem, uitgerust met een drain. Versterkte, opblaasbare
cover met ingebouwde luchtkamers voor goede isolatie. 2 extra handgrepen.
Watercapaciteit: 916 ltr. Het verwarmingssysteem verhoogt de watertemperatuur met 1,5-2,0° C/u. Max temp. 40° C. CE/TÜV/EAC gekeurd. Afm.:
Ø196x71 cm.
70.800.30.052

€ 539,00

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 sluitmechanisme. Door de wieltjes aan de onderzijde licht en
gemakkelijk in gebruik. Eenvoudig te monteren, geen gereedschap
nodig. Incl. een snel en simpel te legen opvangzak. Batterijen niet
inbegrepen.
70.800.31.049 € 46,95

Lay-Z-spa Canopy zonnescherm
Zonnescherm, passend op alle Bestway spa’s.
Hoge dichtheid met ventilerende ramen met insectennet. UV index: 30+. Van 190T gecoat Polyester.
Het scherm wordt overeind gehouden d.m.v. 3
stokken en 2 lijnen voor bevestiging. Afmeting:
183x94x109 cm.
70.800.31.062

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/TÜV/EAC gekeurd. Afm.: Ø 201x69 cm.
70.800.31.050

€ 879,00

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. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u, inhoud: 806 liter. CE/TÜV/EAC gekeurd. Afm.: Ø 196x66 cm.
70.800.30.051

€ 579,00

Lay-Z-spa floor Protector
Beschermende ondervloer voor een portable spa.
De set bestaat uit 9 delen die aan elkaar kunnen
worden bevestigd en zo een cirkel vormen, en een
apart deel voor onder de heater. Geschikt voor
alle Bestway spa’s met uitzondering van de type
Maldives. Van duurzaam polyethyleen. Afmeting
losse mat: 40x50 cm, cirkel: Ø 211 cm.
70.800.31.065

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/TÜV/EAC gekeurd. Afm.: Ø 180x60 cm.
70.800.30.054
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€ 439,00

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 incl. opblaasbare cover. Verhoogt de
temperatuur met 1-1,5°C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit:
1,3 m³/u, inhoud: 935 ltr. CE/TÜV/EAC gekeurd. Afmeting buiten: Ø 196x61
cm, binnen: Ø146x61 cm.
70.800.30.050

€ 529,00

€ 36,95

€ 36,95

Folder
Artnr. 70.950.60.005

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. Afmeting 390x390x255 cm.
70.800.31.058

Cartridgefilter Bestway (VI) voor Lay-Z spa
Vervangende cartridge voor de pomp van Lay-ZSpa. Gemakkelijk te reinigen. Verpakking bevat 2
stuks. Afmeting: 10,6x8 cm.
70.800.31.048 € 5,95

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.

70.800.31.047
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€ 199,00

€ 42,95

