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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.

Robot bodemstofzuiger Raptor
Deze robotstofzuiger reinigt niet alleen de 
bodem van het bad, maar ook de wanden 
en de waterlijn. Het apparaat is milieuvrien-
delijk en bedoeld voor zwembaden met een 
vlakke, horizontale boden en een max. diepte 
van 250 cm. Afhankelijk van de grootte van 
het bad, kan een cyclus worden ingesteld 
van 2,3 of 4 uur. Capaciteit: 20 m³/u. 
Snelheid: 12 m/min. Werkingstempera-

tuur: 0°-40° C.

Robot bodemstofzuiger jet Mia
Robotstofzuiger voor zwembaden met een 
vlakke, horizontale bodem. Afhankelijk 
van de grootte van het zwembad kan de 
cyclus worden ingesteld op 1, 1,5 en 2 u. 
Capaciteit: 18 m³/u. Reinigt alleen de 
bodem. Reinigingsoppervlak: ca. 28 
m². Watertemperatuur: 10-35° C. 
Maximale diepte: 200 cm. Lengte 
kabel: 9 m.

Robot bodemstofzuiger jet Falcon
Robotstofzuiger voor de grotere zwembaden met een vlakke, horizontale bodem. Afhankelijk van de grootte 
van het zwembad kan de cyclus worden ingesteld op 1, 1,5 en 2 u. Capaciteit: 20 m³/u. Reinigt alleen de 
bodem. Reinigingsoppervlak: ca. 70 m². Watertemperatuur: 10-35° C. Snelheid: ca. 20 m/min. Maximale 
diepte: 200 cm. Lengte kabel: 12 m.

Normandië set
Vorm Binnenmaat 

in cm
Buitenmaat in cm Liner Inhoud in ltr. Filter  Prijs

ovaal 590x365x130 637x412x133 75/100 23.000 8 m³/u

ovaal 503x303x116 551x351x119 60/100 14.500 6 m³/u

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

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

70.200.22.054

70.200.22.050

70.200.22.052

70.200.22.051

€ 4.389,00
€ 3.299,00
€ 3.249,00
€ 1.999,00

70.250.40.055   € 369,00

70.250.40.057   € 779,00 70.250.40.054   € 299,00
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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

Jetstream kit
Professionele pomp voor het tegenstroom zwemmen (watervallen, fonteinen). Zelf 
aanzuigend tot 4 meter. Geen ondergrondse technische ruimte nodig. Voor zuiver, niet 
agressief water, ook voor zoutwater (max. 50%). Waterverplaatsing > 40m³. Ingebouwde 
terugslagklep. Complete set: Espa Nadorself 300m 2,3 kW, inbouwkit voor liner zwemba-
den, 25 meter pneumatische slang van 4 mm doorsnee, koppelstukken 75 mm x 2” 1/2, 
elektrische kast.

Pool Athlete
Nieuwe revolutionaire manier om fit te 
blijven in uw eigen zwembad. Speciaal 
ontwikkeld voor bovengrondse zwemba-
den, maar ook te gebruiken bij inbouw 
baden. De set bestaat uit een staander 
in 2 delen en een nylon riem met koord. 
De staander wordt verankerd in de grond 
en het koord bevestigd aan de top van de 
staander. Lengte van het koord is 380 cm, 
de riem die om de middel wordt geslagen 
is 140 cm. Voor personen met een max. 
gewicht van 100 kg. Hoogte: ca. 132 cm.

Automatische bodemstofzuiger 
AquaClimb
Automatische bodemstofzuiger, voor de reiniging van bovengrondse zwem-
baden. 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 
regelt de 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.

Automatische bodemstofzuiger 
AquaDip
Automatische bodemstofzuiger voor de reiniging van zwembaden 
met een max. diameter tot 610 cm. Aan te sluiten op de filter-
pomp. Pomp nodig van minimaal 5,7 m³/u. De gekartelde 
schijf glijdt zachtjes over de bodem van echt bad. 
Simpel twist-and-lock systeem om het dia-
fragma 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.

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

Vorm Binnenmaat in cm Buitenmaat in cm Liner Inhoud Filter Prijs
rechthoek 752x352x142 800x400x146 75/100 37.000 12 m³/u

rechthoek 552x352x130 600x400x133 75/100 23.500 8 m³/u

rechthoek 379x229x116 400x250x119 75/100 10.000 6 m³/u

vierkant 267x267x116 300x300x119 60/100 7.600 4 m³/u
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Artnr.
70.200.22.064

70.200.22.065

70.200.22.071

70.200.22.063

€ 8.299,00
€ 6.629,00
€ 4.719,00
€ 2.999,00

70.250.31.042   € 795,00

70.250.42.028   € 74,95 70.250.42.030   € 99,95

70.250.43.075 € 149,00
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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.

132 
cm diep

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 privé-zwembaden. Geluidsarme motor. Geen contact tussen motoras en water, mechanische dichting 
direct op de waaier. Onderhoudsvrije kogellagers, ook geschikt voor zout water (max. 50%).

Zout 25 kg t.b.v. zoutelektrolyse
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.

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

Zoutelektrolyse voor inbouwbaden 
tot 55m3

De chlorinator genereert door elektrolyse 
chloor en zout. Geen opslag van chemica-
liën. pH waarde tussen 7,0 en 7,2 houden. 
Levensduur is afhankelijk van de water-
kwaliteit. Bij voorkeur gebruiken in combi-
natie met een pH regeling (7010010058). 
Chloorproductie:13-15 g/u.

Art.nr Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte 
in cm

Liner Inhoud in ltr. Filter Prijs

ovaal 1000x550x132 1040x770 40 / 100 56.111 10 m³/u

ovaal 915x470x132 955x690 40 / 100 43.595 8 m³/u

ovaal 800x470x132 850x690 40 / 100 37.474 7 m³/u

ovaal 730x375x132 770x595 40 / 100 28.217 5 m³/u

ovaal 610x375x132 650x595 40 / 100 23.281 5 m³/u

ovaal 500x300x132 540x520 40 / 100 19.000 5 m³/u

rond 550x132 600x600 40 / 100 27.798 5 m³/u

rond 460x132 500x500 40 / 100 19.444 5 m³/u

rond 350x132 400x400 40 / 100 11.250 5 m³/u
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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

€ 3.999,00
€ 2.999,00
€ 2.799,00
€ 2.599,00
€ 2.159,00
€ 1.959,00
€ 1.839,00
€ 1.619,00
€ 1.399,00

70.250.31.076  € 419,00

70.250.31.077  € 339,00

70.250.31.078  € 309,00

70.250.31.079  € 169,00

70.250.31.080  € 159,00

70.250.31.081  € 149,00 70.100.10.048   € 689,00

70.250.32.015   € 189,0070.100.12.116   € 16,95



Fidji

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 7 baden: 
3 ovaal en 4 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.

120 
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Schoonmaakset Large Budget
Complete schoonmaak set.  De set bestaat 
uit een bodem stofzuiger type Joker, 
een telescoopsteel, bodem net, borstel, 
thermometer, chloordrijver en teststrips. De 
Joker wordt aangesloten op de skimmer 
van het bad en heeft een pomp nodig van 
minimaal 3,5 m³/u.

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, diep-
tenet, borstel, chloordrijver, thermometer 
en teststrips. 

Douche fontein
Omring jezelf met een cirkel van water. 
Geen gereedschap nodig. Eenvoudig op 
een tuinslang aansluiten en klaar. Deze 
fontein creëert een waterval effect en 
wordt geactiveerd door gewicht. Incl. 
drukventiel controle.

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

Oppervlaktenet met deelbare steel
Steel 122 cm, net 30 cm

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

Solar douche 27 ltr met 
voetkraan
Nieuw ontwerp met extrusie tech-
nologie. Luxe uitstraling. Inhoud 
tank: 27  ltr. Buisdikte: 3 mm. 
Max. werkdruk: 3 kg. Met aparte 
voetenwaskraan.

Solar douche gebogen 18 ltr
Warm water d.m.v. zonne-energie. 
Gebogen solardouche uit één 
stuk. De kunststof douche heeft 
een verchroomde douchekop 
en kraan. Tankinhoud: 18 ltr. 
Afmeting: 16,4x207 cm.

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

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

ovaal 500x300x120 30/100 540x520 14.550 3 m³/u

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

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

rond 300x120 30/100 350x350 7.418 3 m³/u

rond 240x120 30/100 300x300 4.750 3 m³/u
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Artnr.
70.200.21.027

70.200.21.024

70.200.21.020

70.200.21.018

70.200.21.016

70.200.21.015

70.200.21.139

Prijs
€ 1.899,00
€ 1.659,00
€ 1.499,00
€ 1.119,00

€ 989,00
€ 919,00
€ 809,00

70.250.42.013   € 189,00 70.250.42.012   € 79,95 70.250.34.027   € 79,95 70.250.34.020   € 8,95

70.250.41.080  € 7,95 70.250.34.019   € 37,95 70.250.34.030   € 169,00 70.250.34.032   € 119,00



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.

120 
cm diep
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Bora Bora
Met zijn aantrekkelijke prijs/ kwaliteitsverhouding maken de Bora Bora stalenwand baden zich 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.

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

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

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

Trap RVS voor inbouwbaden
Bij deze RVS inbouwtrap hebben de buizen 
een diameter van 42 mm, trapbreedte 50 
cm. De 3 treden zijn voorzien van antislip. 

Pool ladder
Roestbestendig metalen frame (bij neutrale 
pH), sterke kunststof treden, simpele 
constructie. Voor zoet water. 

Hoogte: 132 cm.

Hoogte: 122 cm.

Hoogte: 107 cm.

Pool ladder 84 cm
Roestwerend frame met sterke kunsstof 
treden. Eenvoudig te monteren. Voor zoet 
water.

Art.nr Afmeting Dikte Prijs

1115x660 cm 100 g/m² - - 1000x550 -

1030x560 cm 100 g/m² - - 915x470 -

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

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

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

610x410 cm 100 g/m² - - 500x300 -

Ø 730 cm 100 g/m² - 640 - -

Ø 640 cm 100 g/m² - 550 - -

Ø 540 cm 100 g/m² 550 450/460 - -

Ø 480 cm 100 g/m² 450 400/440 - -

Ø 440 cm 100 g/m² 360 350/360 - -

Ø 380 cm 100 g/m² - 300 - -

Ø 330 cm 100 g/m² - 240 - -

Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Liner Inhoud in ltr. Filter
ovaal 610x375x120 650x595 40/100 20.893 3,8 m³/u

ovaal 500x300x120 540x520 30/100 14.550 3,8 m³/u

rond 460x120 500x500 30/100 17.450 3,8 m³/u

rond 350x120 400x400 30/100 10.102 3,8 m³/u

rond 300x120 350x350 30/100 7.418 3,8 m³/u
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€ 219,00
€ 159,00
€ 139,00
€ 119,00
€ 99,95
€ 69,95

€ 149,00
€ 109,00
€ 89,95
€ 71,95
€ 60,95
€ 53,95
€ 46,95

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

Artnr.
70.200.21.070

70.200.21.067

70.200.21.045

70.200.21.037

70.200.21.033

Prijs
€ 1.389,00
€ 1.139,00

€ 859,00
€ 759,00
€ 719,00

70.250.33.002  € 179,00

70.250.33.012   

€ 94,95

70.250.33.059   € 40,95 70.250.43.055   € 19,95

70.250.43.016   € 2,49

70.250.43.043    € 14,95

70.250.33.010   
€ 81,95

70.250.33.058   

€ 64,95



Kea
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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.

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.

Flowclear chloordispencer
Dispenser voor de geregu-
leerde afgifte van chloor. 
Apparaat wordt buiten 
het zwembad geplaatst 
en aangesloten via het 
filter. Flow is instelbaar. 
Voor chloortabletten 
tot Ø 7,6 cm. Past op 
filterpompen tot 3,8 
m³/u. Een gemak-
kelijke, schone manier 
om uw zwemwater te 
zuiveren.

Filterpomp Bestway inhang 2,6 m³/u
Filterpomp voor alle bovengrondse stalen 
frame baden en zwembaden met opblaas 
rand. Geen extra materiaal nodig. Eenvou-
dig te monteren over 
de rand van het bad 
voor automatische fil-
trering en zuivering. Werkt 
op 12 V. Geen bodemstof-
zuigers e.d. aansluiten op 
deze pomp. Hiervoor de 
stofzuigers op batte-
rijen of de handmatige 
bodemzuigers gebruiken. 
Benodigd filtercartridge: 
type III. CE/GS/EAC gecer-
tificeerd. Flow: 2,5 
m³/u. Voor baden 
met een inhoud tot 
max. 20.500 ltr.

Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Liner Inhoud in ltr. Filter
ovaal 500x300x120 540x520 30/100 17.060 3 m³/u

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

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

Artnr. Merk Afm. in cm Microns Prijs

Gré 995x545 180 - - - - 1000x550 -

Gré 910x460 180 - - - - 915x470 -

Gré 805x460 180 - - - - 810x470 -

Gré 725x370 180 - - - - 730x375 -

Gré 605x370 180 - - - - 610x375 -

Gré 495x295 180 - - - - 500x300 -

Gré 672x445 180 - - - - - 710x475

Gré Ø 640 180 - - 650 - - -

Gré Ø 545 180 - 550 550 - - -

Bestway Ø 390 80 450 - - - -

Bestway Ø 289 80 305 - - - - -

Bestway Ø 210 80 244 - - - - -

Bestway Ø 462 80 - 488 - - - -

Bestway Ø 417 80 - 427 - - - -

Bestway Ø 356 80 - 366 - - - -

Bestway 380x180 80 - - - 404/412 - -
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€ 259,00
€ 209,00
€ 189,00
€ 139,00
€ 119,00
€ 76,95

€ 169,00
€ 189,00
€ 149,00
€ 27,95
€ 12,95
€ 8,95

€ 37,95
€ 33,95
€ 22,95
€ 19,95

70.250.37.044

70.250.37.061

70.250.37.058

70.250.37.054

70.250.37.050

70.250.37.047

70.250.37.053

70.250.37.036

70.250.37.035

70.250.37.082

70.250.37.007

70.250.37.001

70.250.37.095

70.250.37.096

70.250.37.099

70.250.37.097 70.250.32.061   € 94,95

70.250.32.011   € 23,95

Artnr.
70.200.21.189

70.200.21.194

70.200.21.186

Prijs
€ 1.569,00
€ 1.309,00
€ 1.089,00



120 
cm diep

GARANTIE

JAAR

5

Pacific
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.

Filterpomp speedclean 4m3/u
Speciaal ontwikkeld voor de polysphere 
vulling. De capaciteit is 4 m³/u en het 
volume van de tank is 12,5 l. Incl. 320g 
vulling. Deze zachte milieuvriendelijke 
bolletjes zijn recyclebaar en filtreren 
vuildeeltjes tot 2 micron. Aansluitingen: 32 
en 38 mm. Afm. tank: Ø 20 cm.

Flowclear polysphere
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. Polysphere komt overeen met 
18 kg zand. Inhoud: 500 g.

Filterzand, 25 kg
Om dichtslibben te voorkomen heeft het 
zand een korrelgrootte nodig van 0,4 - 
0,8 mm. Gewoon zand is hiervoor niet 
geschikt. Standaard advies om het vat 
voor ongeveer 75% te vullen. Gemiddeld 
wordt het zand voor de filters om de 2 jaar 
vervangen. Inhoud 25 kg.

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.

artikelnr.
m³/u 2,0 3,8 5,7 7,7 9,8

baden max (ltr) 16.000 27.200 42.300 54.500 66.800

Ø tank (cm) 27 25,4 25,4 32 38,5

zand (kg) 8,5 9 9 20 36

Polysphere (gr) 240 250 250 560 1000

Timer nee ja ja ja ja

Prijs

Zandfilter Flowclear

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

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

ovaal 500x300x120 30/100 540x520 14.550 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
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Artnr.
70.200.21.113

70.200.21.026

70.200.22.008

70.200.22.007

70.200.22.006

70.200.22.005

Prijs
€ 2.289,00
€ 1.859,00
€ 1.569,00
€ 1.309,00
€ 1.089,00

€ 989,00

70.250.32.063   € 99,95

70.250.32.070 70.250.32.067 70.250.32.068 70.250.32.069 70.250.32.066

€ 129,00 € 169,00 € 199,00 € 239,00 € 299,00

70.250.31.102   € 12,95 70.250.31.021  € 12,95 70.250.31.100   € 19,95



Jersey

Serie stalen wand zwembaden met versterkte wanden van 0,4 mm dik staal en een PVC liner. Dit zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Mogelijkheid tot overwinteren mits de voorschrif-
ten 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.

120 
cm diep

GARANTIE

JAAR

2

Vervangingsslang Bestway 3 meter
Vervangingsslang voor filterpompen

diameter 38 mm met wartel

diameter 32 mm

Verloopstuk Bestway 32/38 mm

Artnr.
Filterpomp 5,7 3,0 2,0 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

Prijs

Filterpompen extern, 12 Volt
CE/GS gecertificeerd. Worden geleverd met 4 mtr. kabel en 1,45 mtr. slang. 1 jaar garantie op fabricagefouten.

Vorm Afmeting in cm Liner Trap Grondkleed Inhoud in ltr. Filter
ovaal 740x360x120 40/100 ✔ ✔ 24.738 5,6 m³/u

ovaal 610x360x120 40/100 ✔ ✔ 19.929 3,7 m³/u

ovaal 500x360x120 40/100 ✔ ✔ 16.296 3,7 m³/u

rond 460x120 30/100 ✔ ✔ 17.430 3,7 m³/u

rond 360x120 30/100 ✔ ✔ 10.990 2,0 m³/u

rond 300x120 30/100 ✔ ✔ 7.630 2,0 m³/u

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
Cartridgefilter Gre, type AR82 Gre 11,8 cm 3,8 cm 24,6 cm

Cartridgefilter Gre, type AR86 Gre 11,9 cm 3,8 cm 17,3 cm

Cartridgefilter Gre type AR89 Gre 10,7 cm - 20,1 cm

Cartridgefilter Bestway type I Bestway 8 cm - 9 cm

Cartridgefilter Bestway type III Bestway 10,6 cm - 20,3 cm

Cartridgefilter Bestway type IV Bestway 14,2 cm - 25,4 cm
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Artnr.
70.200.21.169

70.200.21.168

70.200.21.166

70.200.21.164

70.200.21.163

70.200.21.162

Prijs

€ 1.449,00

€ 1.129,00

€ 969,00

€ 899,00

€ 749,00

€ 659,00

70.250.32.025

70.250.32.029

70.250.32.030

70.250.32.008

70.250.32.007

70.250.32.042

€ 19,95
€ 14,95
€ 11.95
 € 3,95 
€ 3,95
€ 7,95

Artnr.

70.250.32.010 70.250.32.009 70.250.32.014 70.250.32.013

70.250.31.097   € 17,95

70.250.31.098   € 8,95

70.250.31.099   € 7,95

€ 139,00 € 66,95 € 54,95 € 42,95



Alderney

Serie stalen wand zwembaden met versterkte wanden van 0,4 mm dik staal en een PVC liner. Dit zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Mogelijkheid tot overwinteren mits de voorschrif-
ten 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.

120 
cm diep

GARANTIE

JAAR

2

Smart Light RGB controller met 
afstandsbediening
Controller voor het aansturen van multi 
color kleurenverlichting. Vermogen: max. 
60VA. 2 en 4 polig. Met 1 m kabel.

Smart Light Wifi RGB controller
WiFi controller voor het aansturen 
van: kleur, timer, geluid en lichtsterkte. 
Besturing via de APP. Max. 60 VA. 2 en 
2+4 polig.

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.

Zwembadlamp solar-float
Drijvende lamp op zonne-energie. LED technologie in afwisselende kleuren. Overdag in de 
zon leggen en ‘s avonds springt hij automatisch aan. Looptijd 8 uur.  Afmeting: Ø 18 cm.

Starterset vlonderverlichting
Starterset bestaande uit 3 x Spot 
(3010560020) en trafo (3010560027)

Starterset spots
Starterset bestaande uit 3x Spot 
(3010560011), trafo  6W kabellengte  2 m 
en schemersensor 2-polig, kabellengte: 1 
m. (3010560038).

Vorm Afmeting in cm Liner Trap Grondkleed Inhoud in ltr. Filter
rond 460x120 30/100 ✔ ✔ 17.430 3,0 m³/u

rond 360x120 30/100 ✔ ✔ 10.990 2,0 m³/u

rond 300x120 30/100 ✔ ✔ 7.630 2,0 m³/u
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Artnr.

70.200.21.160

70.200.23.020

70.200.23.019

Prijs
€ 829,00
€ 729,00
€ 599,00

30.105.60.039   € 69,95

30.105.60.042   € 74,95

30.105.60.040   € 139,00

30.105.60.041   € 99,95 70.250.43.007   € 10,95

70.250.43.059  € 48,95



Sark

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.

Desinfectie, stabilisatie en reiniging

Chloordrijver groot 200 gr tabs 
inschuifbaar
Instelbaar om de tabletten langzaam en 
gereguleerd te laten oplossen voor een 
optimale kwaliteit zwembadwater.

   
Chloordrijver klein 20 gr tabs met 
ingebouwde thermometer
Geschikt voor chloortabletten van 20 gram 
en 5 gram. Instelbaar voor gereguleerde 
afgifte.

90 
cm diep

Artnr. Vorm Afmeting in cm Liner Inhoud in ltr Filter Prijs
V rond Ø 450x90 20/100 13.504 1,7 m³/u

V rond Ø 350x90 20/100 8.170 1,7 m³/u

V rond Ø 350x90 20/100 8.170 1,7 m³/u

GARANTIE

JAAR

2

 
Reinigers
Summerfun randreiniger 1 ltr (vet)

Summerfun basisreiniger 1 ltr (kalk)

Pool Buddy
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 gepaten-
teerde water 
onderhoudsmid-
del houdt uw 
zwembad in 
samenwerking 
met chloor gega-
randeerd 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.

Summer Fun startset chemie
Ideaal set voor privé zwembaden om mee 
te beginnen. Bevat alle middelen om het 
bad probleemloos in gebruik te nemen. 
0,5 kg Mini Quick, 0,5 kg pH-, 1 x testset 
voor het meten van pH en chloor en 1 
chloordrijver, verpakt in een handige doos.

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

Omschrijving Prijs
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.

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 Floc cartouche  
8 x 125 gr.
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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

 € 6,95
€ 15,95
€ 5,95

€ 16,95€ 18,95
€ 78,95
€ 11,95
€ 18,95
€ 81,95
€ 19,95
€ 84,95
€ 13,95

  € 54,95

Artnr.
70.100.12.105

70.100.12.106

70.100.12.108

€ 5,95
€ 19,95
€ 13,95

70.100.12.112 € 6,95

70.100.12.113 € 6,9570.100.10.036   € 6,95 70.100.10.135   € 4,95 70.100.12.187   € 2,95

70.100.12.149   € 24,95

70.200.21.184

70.200.21.185

70.200.21.182

€ 459,00
€ 379,00

 € 319,00



120 
cm diep

GARANTIE

JAAR

2

Herm
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 overwin-
teren, 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.

Filternet voor skimmer
Stofzak als voorfilter in het skimmermandje 
met klittenband. Wegwerpstofzak. Verpak-
king met 10 stuks.

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 zwembaden vanaf 
Ø 457 cm.

Voetbadje
Voorkom vuil en rommel in het zwembad 
door dit praktische voetenbad met anti-
slipbodem. Het kan bevestigd worden aan 
de zwembadtrap, zodat u met schone 
voeten het bad ingaat. Past op de meeste 
zwembadtrappen voor bovengrondse 
zwembaden. Watercapaciteit: 9 l. Afmeting: 
41x41x15 cm.

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.

Fisher-Price zwemvest step B
Opblaasbare kraag en 2 verstelbare ges-
pen. 0.25 mm vinyl. Afm.: 45x33x16 cm.

Fisher-Price zwemarmbandjes 
step C                                                  
Zwemarmbandjes step C met 2 luchtka-
mers. Van 0.25 mm vinyl. Leeftijd: 3-6 
jaar. Afmeting: 17x13x16 cm.

Fisher-Price baby zwemseat rond 
step A 
Baby zwemzitje, rond. Om baby aan het 
water te laten wennen. Veilig en comfor-
tabel. 4 luchtkamers. Van 0.25 mm vinyl. 
Leeftijd: 0-1 jaar. Afmeting: 64x64x24 cm.

3-6
jaar3-6

jaar
0-1
jaar

Vorm Afmeting in cm Liner Inhoud in ltr Filter Filter

rond 330x84 30/100 6.757 2,0 m³/u 2,0 m³/u

Art.nr Kleur Prijs

blauw 404/412 - - - -

blauw 282 - - - -

blauw - 457 - - -

blauw - 396 - - -

blauw - 366 - - -

blauw - 305 - - -

blauw - 244 - - -

blauw - - 488 - -

blauw - - 457 - -

blauw - - 427 - -

blauw - - 366 - -

blauw - - 305 - -

blauw - - - 400 -

blauw - - - 300 -

blauw - - - 259 -

blauw - - - 221 -

blauw - - - - 424

blauw - - - - 300

grijs - 300 - - -

grijs - 360 - - -
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Artnr.

70.200.21.180

Prijs
€ 269,00

€ 17,95
€ 10,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 10,95
€ 8,95
€ 6,95

€ 27,95
€ 17,95
€ 18,95
€ 12,95
€ 9,95

€ 14,95
€ 8,95

€ 10,95
€ 8,95

€ 19,95
€ 14,95
€ 5,95

 € 8,95

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

70.250.36.087

70.250.36.085

70.250.36.093

70.250.36.084

70.250.36.099

70.250.36.098

70.250.36.072

70.250.36.059

70.350.61.127   € 5,95 70.350.61.128   € 2,95 70.350.61.129   € 9,95 70.250.41.126   € 4,95

70.250.32.012   

€ 18,95

70.100.10.054   € 14,95



GARANTIE

JAAR
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Mistral
De serie Mistral bestaat uit een groot aantal aantrekkelijk geprijsde baden, grijs van kleur en rechthoekig of vierkant van vorm. Deze linerbaden zijn voorzien van een stevig stalen frame 
met dubbele poten 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.

Pool house
Dit poolhouse van polyester met een 
constructie van fiberglas en gegalvaniseerd 
staal biedt een uitstekende bescherming 
tegen regen en zon. Voorkomt vervuiling 
ven zorgt voor een snellere opwarming van 
het water. De drie deuren kunnen worden 
gesloten m.b.v. ritsen en de overkapping is 
voorzien van een grondanker. Voor zwemba-
den met een doorsnee tot 400 cm. 

type 1
Afmeting: 433x500x250 cm.

type 2
520x600x280 cm.

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. 
Werkt ook als UV-bescherming (factor 
50+). Gemakkelijk te openen of te sluiten. 
Voor ingebouwde zwembaden met een Ø 
van max. 400 cm en voor bovengrondse 
zwembaden. Bij 90 cm diep: max. Ø 360 
cm, bij 120 cm diep: max. Ø 300 cm. Afm. 
dome: Ø 440, hoogte: 220 cm.

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

Goggles met neusklem en oordopjes 
Zwemset met zachte ‘comfort-fit’ zwembril, neusklem en 
oordopjes in opbergdoosje en een koker voor de waarde-
volle spullen. In 2 kleuren assorti: groen en blauw. 

Aqua bone                              
Flexibele foam buis voor watersport en -spel. In 3 kleuren. 
Geeft extra drijfvermogen. Behoudt zijn gewenste vorm. 
Bevat 24 stuks. Afm.: Ø 6,5x122 cm.

7+
jaar

3-6
jaar

Buitenmaat incl. poten 
in cm

Kleur Inhoud in 
ltr. (90%)

Filterpomp Cover Grondkleed Trap

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

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

488x244x122 Grijs 11.532  3 m³/u ✔ ✔ ✔

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

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

404x201x100 Grijs 6.478  2,0 m³/u - - ✔

282x196x84 Grijs 3.662 1,2 m³/u - - -

404x201x100 Rotan 6.478 2,0 m³/u - - ✔
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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

70.200.24.161

Prijs

€ 999,00

€ 789,00

€ 589,00

€ 929,00

€ 469,00

€ 399,00

€ 279,00

€ 429,00

70.350.66.001   € 1,29 70.350.66.484   € 3,49

70.250.36.101   € 189,00

70.250.36.102   € 239,0070.250.36.100   € 299,00

70.350.66.357   € 7,95



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!

GARANTIE

JAAR

2

Levant

Afmeting in cm Kleur Inhoud in ltr. (90%) Filterpomp Cover Grondkleed Trap

 549x274x122 Grijs 13.430 5,6 m³/u ✔ ✔ ✔

488x305x107 Grijs 10.949 3,0 m³/u ✔ ✔ ✔

424x250x100 Grijs 7.250 2,0 m³/u - - ✔

300x200x84 Grijs 3.668 1,2 m³/u - - -

Pool Improve testset
Pool Improve testset is zeer nauwkeurig. 
Voor het meten van chloor en PH waarde 
in zwembadwater. Set met testapparaat 
en 20 tabletten DPD 1 en 20 tabletten 
Phenolred. Met duidelijke handleiding.

Pool Improve teststrips 3 in 1
Eenvoudig het teststripje onder water 
dompelen en de kleuren vergelijken. 3 in 
1: meet vrij chloor, pH waarde, en alkaliteit. 
50 teststrips per verpakking. Per 10 stuks 
verpakt in aluminiumfolie. 

Pool Improve teststrips 5 in 1
Het teststripje onder water dompelen en 
de kleuren vergelijken. 5 in 1: meet vrij 
chloor, totaal chloor, pH waarde, alkaliteit 
en cyanuurzuur. 50 teststrips per verpak-
king, per 10 stuks verpakt. 

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

Pool Improve vervangingstabs voor 
photometer
Bevat DPD1 en Phenolred, (elk 20 
tabletten), DPD3 en cyanuurzuur (elk 10 
tabletten).

Pool Improve teststrips zout
Voor baden met een zoutelektrolyse 
systeem. Meet of de beschikbare hoeveel-
heid in het water opgelost zout nog 
voldoende (tussen de 3% en 5%) is. 16 
teststrips per verpakking. Met gebruiks-
aanwijzing.

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

Reparatieset
Voor liners of opblaasartikelen van PVC. 
Bevat lijm strook PVC. Voor kleine gaatjes 
de lijm gebruiken, voor scheuren de 
strook PVC in combinatie met de lijm. Kan 
uitsluitend op droge oppervlakken worden 
gebruikt.

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, gebon-
den en totaal chloor, alkaliniteit en cyanuurzuur (stabilisator). 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.

Pool Improve digitale pH meter
Incl. zakje kalibratie vloeistof voor het 
kalibreren met kraanwater. Inclusief 
digitale display. Geschikt voor zwembaden 
en spa’s. Incl. batterijen en etui.
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 Artnr.

70.200.24.158

70.200.24.097

70.200.24.143

70.200.24.142

Prijs

€ 729,00

€ 499,00

€ 429,00

€ 279,00

70.100.11.016   € 8,95

70.100.11.020   € 39,95

70.100.11.013    € 8,9570.100.11.009    € 8,95

70.100.11.015   € 8,95

70.100.11.003   € 159,00

70.100.11.014   € 12,95

70.100.11.026   € 39,95

70.100.11.010   € 7,95

70.300.53.058   € 3,95



Vendavel

GARANTIE

JAAR

2

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.

Duikbril Explora                    3-6
jaar

                   
Duikmasker met lenzen van 
polycarbonaat. Het ‘comfort-fit’ 
masker heeft een dubbele, flexibele rand 
voor een lekvrije pasvorm in 2 kleuren 
en verstelbare hoofdband. In 3 kleuren 
assorti: rood/geel, lime/geel en blauw/geel. 
Per stuk in verpakking. Leeftijd: 3-6 jr.

Flipperset sureswim            7-14
jaar

4 delige snorkelset. Masker met 
lenzen in pilo tenstijl. Zachte, lekvrije 
randen, verstelbare, dubbele hoofdband 
en vormvast snorkel mondstuk. Zachte, 
comfortabele flippers, deels open en met 
afneembare hielband. In 2 kleuren assorti: 
blauw en groen. per set verpakt in draag-
tas. Geschikt voor de maten 37-41.

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

Filterpomp Cover Grondkleed Trap

488x122 Grijs 19.480 5,7 m³/u ✔ ✔ ✔

427x122 Grijs 15.232 3,0 m³/u ✔ ✔ ✔

427x107 Grijs 13.030 3,0 m³/u ✔ ✔ ✔

Familiebad pentagonaal       6+
jaar

lounge 213          
Vijfhoekig familiezwembad. Van sterk, 
getest vinyl 0,27 mm. 2 rings bad met 2 
kussens, 2 hoofdsteunen en 2 bekerhou-
ders. Incl. reparatie patch en aftapplug. 
Extra brede wanden. Watercapaciteit: 575 
ltr. Leeftijd: 6+. Afm: 213x207x69 cm.

Familiebad rechthoek           6+
jaar

swim n’ slime 201
Heerlijk kleven in dit “slime” bad. Het bad 
heeft extra brede wanden, en 2 gelijke 
ringen en is voorzien van 2 ventielen en 
een aftapplug. 450 ltr. Gemaakt van 0,27 
mm vinyl. Incl. een reparatie patch en 900 
gr. Slime. Afm.: 201x150x51 cm.

Zwembad my first Marin     2+
jaar

rond 152
Rond kinderbad met opblaasrand. Eenvou-
dig op te zetten. Alleen de rand opblazen 
en het bad komt omhoog als het met water 
wordt gevuld. Rand van PVC, wanden van 
Tritech. In oranje, blauw en groen. Met 
handige reparatie patch. Watercapaciteit 
(90%): 477 ltr. Afm.: 152x38 cm.

Zwembad my first Passaat 2+
jaar

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

Zwembad my first Sirocco 2+
jaar

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

Zwembad my first Sirocco 2+
jaar

rond 244
Rond zwembad met stalen frame en met 
zonnescherm om de kleintjes te bescher-
men. Met afvoerplug en reparatie patch. 
Een tuinslang kan worden aangesloten op 
de top van het zonnescherm, waardoor er 
tevens wordt gesproeid. Watercapaciteit: 
1,688 ltr. Afm.: 244x51 cm.

Strandbal critter 34              2+
jaar

Opblaasbare transparante 
strandbal met dierfiguurtje binnenin. 
Met veiligheidsventiel. Assorti van 2 ver-
schillende figuurtjes. Afmeting: Ø 34 cm.

Zwemring transparent 46     3-6
jaar

Transparante zwemring in 3 
kleuren assorti: groen, roze en 
blauw. Voor 3-6 jaar. Afmeting: Ø 46 cm.
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 Artnr.

70.200.24.062

70.200.24.061

70.200.24.105

Prijs

€ 599,00

€ 429,00

€ 349,00

70.350.64.164   € 37,95

70.200.26.028   € 27,95

70.350.66.461   € 10,95

70.350.66.439   € 3,95

70.350.64.168   € 33,95

70.200.26.031   € 99,95

70.200.26.002   € 17,95

70.350.66.323   € 2,49

70.200.26.030   € 24,95

70.350.66.378   € 0,95



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.

GARANTIE

JAAR

2

Passaat

Bodemstofzuiger Micro vac
Voor zwembaden zonder pomp of met 
cartridgefilter. De Micro vac wordt aange-
sloten op de tuinslang, deze levert de druk 
voor het opzuigen van het vuil, dit wordt 
opgevangen in het bijgeleverde netje.

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

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

Bodemnet groot comfort
Groot formaat bodemnet, voor het verwij-
deren van bladeren en grove verontreini-
ging. Gemakkelijk in de hand. Afmeting: 
44x41 cm. Ø frame: 2,8 cm.

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

Haspel voor bodemstofzuigerslang
PVC haspel zonder slang voor het oprollen 
van bodemstofzuigerslang van max. 15 
mtr. 

Ondertegels voor zwembad 50x50
Ondertegels voor onder zwembad of spa. 
Van duurzaam polyethyleen. De tegels 
kunnen als puzzelstukjes aan elkaar 
worden gezet. Geschikt voor alle maten 
baden. 9 stuks per verpakking. Afmeting 
per stuk: 50x50 cm.

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

Filternetjes 
geschikt voor bodemstofzuiger Micro vac

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

Bodemstofzuiger nier-
vorm zwaar
Bodemstofzuiger met draai-
bare kop en borstels opzij. 
Zwaar model.

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

Bodemstofzuiger driehoek
Driehoekige bodemstofzuiger 
met draaibare kop.

Afmeting in cm Kleur Inhoud in ltr. (90%) Filterpomp

400x211x81 Blauw 5.700 1,2 m³/u

300x201x66 Blauw 3.300 1,2 m³/u

259x170x61 Blauw 2.300 -

221x150x43 Blauw 1.200 -
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 Artnr.

70.200.24.017

70.200.24.016

70.200.24.026

70.200.24.023

Prijs

€ 209,00

€ 149,00

€ 89,95

€ 69,95

70.250.41.062   € 8,95

70.250.41.059   € 36,95 70.250.41.124   € 9,95 70.250.41.092   € 4,95 70.250.41.117   € 9,95 70.250.41.030 € 5,95

70.250.38.066   € 28,95

70.250.41.129   € 9,95

70.250.41.050   € 4,95

70.250.41.095   € 49,95

70.250.38.074   € 9,95

70.250.41.051   € 10,95 70.250.41.082   € 11,95



Sirocco
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.

Outdoor powerbox
Unieke en veilige powerbox. Biedt plaats aan stekkers, 
kabels. Timers enz. Stabiele uitvoering, kan tot max. 80 kg 
dragen. Afsluitbaar, dus veilig voor kinderen. Vanaf boven 
te openen, kan worden ingegraven en afgedekt. Stofdicht 
en beschermd tegen sproeiwater. Ook te gebruiken als 
slangenbox, met wateraansluiting. Nagenoeg onbegrensde 
mogelijkheden: vijver- of zwembadtechniek, tuinverlichting, 
werk in de tuin, bescherming tegen sproeiwater enz. Afme-
ting: 41x30x21 cm.

Solarverwarming Kappa
Verleng het zwemseizoen met deze 
milieuvriendelijke solarverwarming. 
Geschikt voor elk type zwembad, zowel 
in- als bovengronds. Simpel te installeren, 
direct in line met uw bestaande filterinstal-
latie. in een hoek van 30° plaatsen voor 
maximale efficiëntie. Capaciteit: 12 l. Voor 
een zwembad van 9,000 l is 1 paneel 
voldoende. Afm.: 106x76x7,2 cm.

Solarverwarming Pool Pad
Solarverwarming voor zwembaden met 
een pomp tot max. 9,4 m³ of zandfilter 
7,5 m³. Aansluiting d.m.v. de bijgeleverde 
adapters 32 of 38 mm. Van 0,9 mm pvc, 
high tech materiaal, sterk en duurzaam en 
met een goede weerstand. 1,46 m verwar-
mingsoppervlak. Kan in serie gekoppeld 
worden.

Solarverwarming rond
Ronde solar voor baden van 7,5 - 10 
m³. Neemt weinig ruimte in. Brengt de 
temperatuur van het zwembadwater tot 3 
°C boven de omgevingstemperatuur. Be-
nodigd: pomp van minimaal 4 m³/u en een 
bypass. Kan in serie gekoppeld worden.

Solarverwarming Sun smile
Voor kleine baden met een doorsnee 
van 244 - 457 cm. 1 zonnecollector (1,8 
m²), 4 mtr. slang en aansluitkoppeling. 
Aansluiting 32 mm.

Bypass voor solarverwarming
Complete set voor de aansluiting van een 
solarverwarming.

Warmtepomp Hot Splash
Warmtepomp met kunststof omkasting voor bovengrondse zwem-
baden. 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 warmtewisselaars bestand 
tegen chemische zwembadproducten. Daarnaast is de warmtepomp 
zeer compact en lichtgewicht, waardoor hij weinig ruimte inneemt. 
Werkt i.c.m. een kleine filterpomp (2-5 m³/u). Inclusief aansluitslang 
van 2 meter, 4 meter netspanningssnoer en een geïntegreerde RCD 
aansluiting. Te gebruiken bij temperaturen boven 15° C. 

3,5 kW
Geschikt voor zwembaden tot 15m3

Gewicht: 16 kg
Afm: 29x31x37cm

Afm. in cm Kleur Inhoud in ltr. (90%) Filterpomp

457x107 Blauw 14.970 2 m³/u

427x84 Blauw 10.220 2 m³/u

366x100 Rotan 9.150 2 m³/u

366x100 Blauw 9.150 2 m³/u

366x76 Blauw 6.473 1,2 m³/u

305x76 Blauw 4.678 1,2 m³/u
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 Artnr.

70.200.24.107

70.200.24.102

70.200.24.154

70.200.24.018

70.200.24.013

70.200.24.012

Prijs

€ 349,00

€ 229,00

€ 259,00

€ 249,00

€ 149,00

€ 129,00

70.250.35.054   € 399,00

30.101.23.026   € 29,95

70.250.35.051   € 99,95

70.250.35.043   € 69,95

70.250.35.032   € 89,95

70.250.35.031   € 46,95

70.250.35.052   € 37,95



GARANTIE

JAAR

2

Marin

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

Playcenter Boerderij 175     2+
jaarPlaycenter 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 bijge-
leverd voor uren speelplezier. Watercapa-
citeit: 121 l. Van 0,27/0,25 mm vinyl, met 
reparatie patch. Afm.: 175x147x102 cm.

Playcenter piraat                   2+
jaarSpeelbad als piratenschip. Met 

alle spulletjes voor een heus pira-
tenavontuur: piratenschip met stuurrad, 
2 zwaarden, natuurlijk een piratenvlag en 
(aangesloten op een tuinslang) een water-
kanon. Incl. aftapplug en reparatie patch. 
Watercapaciteit: 212 ltr. Van 0,24 mm 
vinyl. Leeftijd: 2+. Afm.: 190x140x96 cm.

Playcenter trein                     2+
jaarSpoorweg speelbad. Met een 

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

Familiebad rechthoek deluxe 305
3 Rings rechthoekig zwembad. Sterke 
I-beam constructie en extra brede wanden. 
Incl. aftapplug en reparatie patch. Water-
capaciteit: 1161 ltr. Van 0,32 mm vinyl. 
Leeftijd: 6+. Afm.: 305x183x56 cm.

Familiebad rechthoek 262 
2 Rings rechthoekig wembad. Sterke 
I-beam constructie en extra brede wanden. 
Incl. aftapplug en reparatie patch. Wa-
tercapaciteit: 778 ltr. Van 0,27 mm vinyl. 
Leeftijd: 6+. Afm.: 262x175x51 cm.

Familiezwembad cover             
Voor 262
Afmeting: 295x220 cm.

Voor 305
Afmeting: 340x230 cm.

Luchtpomp airhammer 37 cm
Handpomp met flexibele slang. Grote 
luchtkamer. Bij zowel op- als neergaande 
slag input of output. Eenvoudig te 
switchen. Met 3 ventielpluggen. Volume: 
2,8 l. GS gecertificeerd. In full colour doos. 
Afmeting: 37 cm.

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

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.

Luchtpomp Sidewinder power grip 
AC
Electrische luchtpomp op 220 V. voor 
gebruik binnenshuis. Voor zowel opblazen 
als leeglopen. CE/EMC/GS gecertificeerd. 
Met 3 verschillende aansluitstukken.

Voetpomp  Air step 1400 cc
Voetpedaalluchtpomp. Gemakkelijk te 
switchen van in- naar output. Flexibele 
slang en 3 ventielpluggen. Maximale lucht-
stroom. Volume: 1,4 l. GS gecertificeerd. 
Afmeting: 28x19 cm.

1,2m³/u 2,0m³/u

Afmeting in cm Kleur Inhoud in ltr. (80%) Filterpomp

457x84 Blauw 9.677 2,0 m³/u

396x84 Blauw 7.340 2,0 m³/u

366x76 Blauw 5.377 1,2 m³/u

305x76 Blauw 3.638 1,2 m³/u

274x76 Blauw 3.178 1,2 m³/u

244x66 Blauw 2.300 1,2 m³/u

198x51 Blauw 1.126 -
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Artnr.

70.200.25.082

70.200.25.036

70.200.25.029

70.200.25.028

70.200.25.079

70.200.25.035

70.200.25.027

Prijs

€ 139,00

€ 119,00

€ 99,95

€ 79,95

€ 77,95

€ 69,95

€ 25,95

70.350.64.008   € 35,95

70.350.63.045   € 37,95

70.350.64.007   € 24,95

70.350.63.030   € 26,95

70.250.36.012   € 8,95

70.350.64.153   € 7,95

70.350.63.019   € 54,95 70.350.60.118   € 6,95

70.350.60.078   € 22,95

70.350.60.114   € 20,95

70.350.60.112   € 12,95

70.350.60.103   € 7,95



Inflatables

Waterparken
Deze water speeltoestellen zijn een plezier voor elke leeftijd. Elk speeltoestel bezit een zwembad en een glijbaan. Uitsluitend voor outdoor gebruik en inclusief blower waarmee het 
toestel binnen enkele minuten is opgeblazen.. Reparatie patch is inbegrepen.

Omschrijving Artnr. Afm in cm Prijs
Tsunami waves summit 505x340x265

Hurricane tunnel blast 420x320x260

Turbo splash water zone 356x320x270

70.350.60.147

70.350.60.149

70.350.60.148

INclusIEf blowER

Rider Fantasie eenhoorn     
Opblaasbare eenhoorn, sterke handgrepen 
en reparatie patch. 

Jumbo 3+, 233x156x136,5 cm.

Medium 16+, 163x112x95,5 cm

Rider flamingo
Roze flamingo, sterke handgrepen en 
reparatie patch.

Jumbo 16+, 174x140x141 cm

Medium 3+, 122x99x105 cm

Rider luxe zwaan
luxe zwaan in wit met goud en reparatie 
patch.

Jumbo 16+, 171x147x145 cm

Medium 3+, 128x103x105 cm

Rider luxe pegasus               
Leuke opblaasbare eenhoorn in wit met 
goud accenten. Voorzien van 2 luchtka-
mers voor de veiligheid en sterke handgre-
pen voor comfort. Max. gewicht van 45 kg. 
Gemaakt van 0,22 mm vinyl, incl. reparatie 
patch. Afmeting: 152x95x93 cm.

Luchtbed ijshoorn
Bijzonder gekleurd luchtbed in de vorm 
van een ijshoorntje voor bij het zwembad 
of het strand. Het bed heeft 2 luchtka-
mers en is gemaakt van 0,24 mm vinyl. 
Geschikt voor 1 persoon met een max. 
gewicht van 90 kg. Incl. reparatie patch. 
Afmeting: 178x125x17cm.

Luchtbed pizza punt
Onderaan het smalle deel zit een aange-
hechte lus, waardoor er een andere pizza 
punt kan worden vastgemaakt. Met 2 
luchtkamers en 1 bekerhouder. Van 0,24 
mm vinyl en incl. reparatie patch. Voor 
1 persoon, max. draagvermogen: 90 kg. 
Afmeting: 180x122x24 cm.

 

Luchtbed watermeloen 173
Dit grote, opblaasbare eiland van stevig, 
voorgetest vinyl van 0,32 mm dik is 
uitgerust met een veiligheidsventiel en een 
reparatie patch. Afm.: Ø 173 cm.

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

Rider Caio clownfish ride-on 3+
jaar

Caio de clownsvis maakt indruk 
door haar kleurig voorkomen. De 2 
stevige handgrepen ontbreken natuur-
lijk niet en ook de reparatie patch is 
inbegrepen. Caio is van 0,2 mm vinyl. Afm. 
(LxBxH): 148x84x68 cm.

Luchtbed matte finish         
Luchtbed in felle unikleuren. Het hoofdkus-
sen heeft een 2 kamer ontwerp. Incl. 
reparatie patch. In 4 kleuren assorti: roze, 
groen, en blauw. Voor 1 volwassene met 
een max. gewicht van 90 kg. Afmeting: 
170x54x15 cm.

Regenboog                            14+
jaar

Luchtbed en zwemring in overlo-
pende regenboogkleuren voor strand 
en zwembad, in 2 kleuren.
Luchtbed Afm.: 170x54x15 cm

Zwemring Afm: Ø 80 cm.

Goud                                     14+
jaar

Opvallend goudglanzend lucht-
bed en zwemring.

Luchtbed

Zwemring

3+
jaar

14+
jaar

5-10
jaar

3+
jaar
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70.350.66.396   € 8,95

70.350.66.514   € 11,95 70.350.60.143   € 14,95 70.350.66.497   € 22,95 70.350.66.228   € 3,95

70.350.60.003   € 3,95 70.350.66.518   € 3,95

70.350.66.519   € 5,95

70.350.66.520   € 3,95

70.350.66.494   € 25,95 70.350.73.016   € 25,95 70.350.73.015   € 25,95

70.350.66.528   € 12,9570.350.72.006   € 12,95 70.350.66.530   € 12,95 70.350.66.529   € 11,95

70.350.66.521   € 5,95

70.350.60.149

70.350.60.148

70.350.60.147

€ 599,00
€ 499,00
€ 399,00



Lay-Z-spa Bali
Opblaasbare spa van TriTech materiaal met geïntegreerd water filtratiesysteem. Waterca-
paciteit (80%): 669 l. De spa is geschikt voor 2-4 volwassenen en beschikt over een timer 
gestuurd verwarmingssysteem met automatisch start/stop. Incl. versterkte cover. Zachte, 
isolerende vloer, veelkleurige LED licht strip en een 1,3 m³ pomp, aangestuurd via het 
soft-touch controle paneel. Max. verwarmingscapaciteit tot 40° C, Opwarming: 1,5-2,0° 
C/u. Voorzien van AirJet systeem met 81 jets. Verwarming en bubbelen werken samen 
voor een heerlijke massage ervaring. CE/GS gekeurd. De set bevat: een spa, cover, pomp, 
filtercartridge (nr. VI), chloordrijver, LED verlichting, Afmeting buiten: 180x66 cm, binnen: 
Ø 132 cm.

Lay-Z-spa Hawaii hydrojet pro
Opblaasbare vierkante spa voor 4-6 personen. Van TriTech materiaal: polyester kern 
gevat in 2 lagen gelamineerd PVC. Zeer compleet, met 8 massage jets en 120 airjets 
rondom. Incl. ingebouwd ClearSoft water systeem, voor zacht water en automatisch start/
stopsysteem voor eenvoudige regeling van de temperatuur. Met opblaasbare cover en 2 
gemakkelijke handgrepen voor vervoer. Kan worden opgeblazen met behulp van de spa 
pomp. Verhoogt de temperatuur met 1,5-2,0° C/u.. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Inhoud:795 
ltr. Max. temperatuur 40° C. CE/TÜV gekeurd. Afmeting buiten: 180x180x71 cm, binnen: 
130x130 cm.

Lay-Z-spa Hawaii standaard
Opblaasbare vierkante spa voor 4-6 personen. Met airjet massage systeem (120 airjets). 
Automatische start/stop timer voor gecontroleerd verwarmingssysteem bespaart energie. 
Geïntegreerde filtratie. Incl. opblaasbare cover. Gemakkelijk op te blazen doorgebruik te 
maken van de spa pomp. Controle paneel met touch screen.  Ook met 2 handgrepen 
voor eenvoudig verplaatsen van de (lege) spa. 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/GS 
getest. Afmeting buiten:180x180x71 cm, binnen: 130x130 cm.

Lay-Z-spa Honolulu
Opblaasbare spa van TriTech materiaal, biedt duurzaamheid en comfort. Voorzien van 
een AirJet systeem (120 airjets), een Power Saving systeem, d.i. automatisch start/stop 
systeem voor de verwarming en een geïntegreerd waterfilter systeem. De rotan print 
geeft de spa een luxe uitstraling. Alle functies worden gecontroleerd via het soft-touch 
controle paneel. Incl. cover en filter 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 916 ltr, geschikt voor 4-6 
personen. Verwarming: ca. 1,5-2,0° C/u, tot een max. van 40° C. Binnenmaat: Ø 146 cm. 
Buitenmaat: 196x71 cm. CE/GS gekeurd.

Lay-Z-spa Miami
Opblaasbare ronde spa voor 2-4 personen. Zwarte buitenkant van TriTech materiaal en 
een liner met mozaïek print. Met Power Saving 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. Incl. op-
blaasbare cover, filtercartridge en een chloordrijver. Voor het verplaatsen van de (lege) spa, 
zijn 2 handgrepen aangebracht. Verhoogt de temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. 
temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 669 ltr. CE/GS gekeurd. 
Afmeting buiten: Ø 180x66 cm, binnen: Ø 132 cm.

Lay-Z-spa Maldives hydrojet pro
Deze zeer complete opblaasbare spa is uitgerust met 140 airjets, 8 verstelbare hydrojets 
en met het ClearSoft watersysteem, een energiezuinig en automatisch start/stop 
verwarmingssysteem met timer en met LED verlichting. Incl. digitaal controle paneel met 
Touch screen waarmee alles kan worden bediend: de temperatuur, de air- en hydrojets, 
de verwarming, de filtratie en de Aqua Glow. Air- en hydrojets kunnen gelijktijdig worden 
aangezet voor een heerlijke, ontspannen massage. Incl. versterkte cover met ingebouwde 
luchtkamer voor isolatie en veiligheidsclips en chloordrijver. Voor 5-7 personen. Inhoud: 

1050 l. Pomp: 1,3 m³/u. Max. temp: 40° C. Afm.: 201x201x80 cm.

Lay-Z-spa
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70.800.31.066   € 509,00

70.800.31.051   € 599,00

70.800.30.054   € 439,00

70.800.30.055   € 999,00

70.800.30.058   € 579,00

70.800.30.057   € 1.199,00



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

Lay-Z-spa St. Moritz
Opblaasbare spa voor 5-7 personen met 140 airjets. De wanden zijn gemaakt van 
TriTech materiaal, d.i. een polyester kern gevat in 2 lagen gelamineerd PVC, duurzaam en 
comfortabel.  Buitenzijde rotan print, mozaïek print op de bodem. Met 140 airjets rondom, 
geïntegreerd waterfiltratie systeem en een Power Saving 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 
en opblaasbare cover. Voor het verplaatsen van de (lege) spa, zijn extra 2 handgrepen 
aangebracht. Watercapaciteit: 1190 l. opwarming: 1,2-1,8° C/u. Filterpomp: 1,3 m³/u. CE/

GS gekeurd. Afmeting buiten: 216x71 cm. Binnen: Ø 166 cm.

Lay-Z-spa Palm springs
Opblaasbare spa voor 4-6 personen. De wanden zijn gemaakt van TriTech materiaal, d.i. 
een polyester kern gevat in 2 lagen gelamineerd PVC. Dat betekent, duurzaam en com-
fortabel. Met 120 airjets rondom en een Power Saving 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. Incl. cover, filtercartridge, chloor-
drijver en reparatie patch. Voor het verplaatsen van de (lege) spa, zijn extra 2 handgrepen 
aangebracht. Inhoud (80%): 916 l. Opwarming: 1,5-2,0° C/u. Max. temperatuur: 40° C. 
Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. GS/CE gekeurd. Afmeting buiten: 196x71 cm.

Lay-Z-spa Paris
Opblaasbare ronde spa voor 4-6 personen met ingebouwde veelkleurige LED verlichting 
met draadloze bediening. Aardingsklasse 1 met checksysteem. 87 airjets rondom. Met 
Power Saving 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. Incl. een opblaasbare cover met veiligheids-
clips en ingebouwde luchtkamer voor goede isolatie. Ook worden  een chloordrijver, een 
filtercartridge en een reparatie patch meegeleverd. Verhoogt de temperatuur met 1-1,5° C 
per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u, inhoud (80%): 806 ltr. GS/TÜV 

gekeurd. Afmeting buiten: Ø196x66 cm.

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 onderzijdelicht en gemakkelijk in 
gebruik. Eenvoudig te monteren, geen gereedschap nodig. 
Incl. een snel en simpel te legen opvangzak. Batterijen niet 
inbegrepen.

Lay-Z-spa bodemstofzuiger oplaadbaar
Oplaadbare bodestofzuiger voor spa’s of kleine zwem-
baden. De lithium batterij is oplaadbaar en heeft een 
duurvermogen van een half uur. De scharnierende borstel-
kop is voorzien van wieltjes en de uit 2 delen bestaande 
telescoopsteel heeft een maximale lengte van 150 cm. Het 
vuil wordt opgevangen in eenvoudig te ledigen rvs filter 
met een transparant omhulsel. Incl. USB oplaadkabel.

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.
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70.800.31.049   € 46,95

70.800.30.053   € 829,00 70.800.31.061   € 669,00

70.800.30.051   € 609,0070.800.30.052   € 559,00

70.800.30.060   € 54,95 70.800.31.062   € 36,95



Lazy Spa Surround kussens voor ronde Spa
Niet passend voor Hawaii Hydrojet pro, Hawaii standaard 
en Maldives
afm. 198x40x40 cm

Lay-Z-Spa kussen voor rechthoekige Spa
Bedoeld voor Hawaii Hydrojet pro, Hawaii standaard en 
Maldives
afm. 174x40x35 cm

Lay-Z-spa LED verlichting
Drijvende LED verlichting voor het zwembad. 4 kleuren: 
geel, rood, blauw en groen en knipperlicht. Werkt op 3AAA 
batterijen (niet inbegrepen). Lichtcirkel van 243 cm wijd en 
152 cm diep. Een druk op de knop aan de bovenkant zet 
hem aan en het apparaat schakelt zichzelf uit na 1 uur.

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 verwijder-
bare deuren en gaasdeuren zowel voor 
zomer als winter te gebruiken. Royale 
ruimte. 4 grote opbergvakken binnen. Van 
190T gecoat polyester.

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

Cartridgefilter Bestway type VI (voor 
Lay-Z-Spa) anti microbe
Antibacterieel vervangingscartridge. 
Voorkomt groei van bacteriën. Aanvulling 
op de zwembad chemie(geen vervanging). 
Bevat 2 cartridges. 
Afm: Ø 10,6x8,0 cm.

Lay-Z-spa all-in one tool set
Complete schoonmaakset spa all-in-
one. De set bestaat uit: 1 spa netje, met 
handgreep, voor het verwijderen van 
grove vuildeeltjes, 1 ronde spa borstel 
met handgreep, 1 scrubhandschoen, latex 
handschoen met scrubpad. 

Lay-Z-spa entertainment station
Entertainment station voor Bestway Spa’s 
met alleen airjets. Niet voor de modellen 
met hydrojets. Bevat: high quality speaker, 
ondersteunt Bluetooth 4.0 voor muziek of 
telefoon, oplaadbare, ingebouwde batterij, 
incl. oplader. Ook met 2 bekerhouders. 
Gewicht: 6 kg.

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

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

Lay-Z-spa hoofdkussen
Hoofdkussen voor in de spa, past op 
alle Lay-z-spa’s met uitzondering van de 
Monaco en de Helsinki. Comfortabel en 
ondersteunt hoofd en nek. Het organische 
PU foam is waterdicht en bestand tegen 
chemicaliën en geuren. Gemakkelijk te 
reinigen. Elke verpakking bevat 2 stuks.

 

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

 

Spa tent
Tent voor spa’s tot ca. Ø 200 cm. Voorzien van 2 deuren 
en 4 gazen panelen met oprolbare privacy screens met 
ritssluiting. 4 luiken van 40x50 cm geven de mogelijkheid 
om het filter er buiten te plaatsen. Incl. beschermend 
grondkleed en tentpinnen. Als beveiliging tegen harde 
wind worden 6 ‘gewichten’ meegeleverd, die gevuld met 
zand de tent stevig op zijn plaats houden. Gevuld gewicht: 
max. 20 kg per unit. Hoogte van de openingen: 170 cm. 
Totale hoogte: 220 cm. Afmetingen: 350x290 cm.

Summer fun spa aroma 250 ml
Aroma’s voor in de spa in diverse geuren.
Kokos-vanille

Bosaardbei

Citroen

Dennen
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70.800.31.058   € 199,00

70.800.31.055   € 149,00

70.800.31.048   € 6,95

70.250.41.104   € 89,95

70.800.31.064   € 8,95

70.800.31.053   € 7,95

70.800.31.054   € 26,95

70.800.31.047   € 43,95

70.800.31.063   € 99,9570.800.31.056   € 94,95

70.800.31.065   € 37,95 70.800.31.069   € 179,00

70.800.31.075   € 12,95

70.800.31.076   € 12,95

70.800.31.077   € 12,95

70.800.31.078   € 12,95

70.250.43.063   € 15,95



Infinity Spa’s

Infinity spa cartridgefilter I (front)
Cartridgefilter voor de Infinity Spa Bolsena. Deze wordt aan 
de zijkant vervangen. Bestendig tegen rafelen, scheuren 
en chloor. Een band in het midden van het filter houdt de 
plooien van het filter uit elkaar voor maximale efficiëntie. 
Diameter schroef onderkant is 3,7 cm. 

Infinity spa cartridgefilter II (top)
Cartridgefilter voor de Infinity Spa Lugano en Garda. Deze 
wordt aan de bovenkant vervangen. Bestendig tegen rafe-
len, scheuren en chloor. Een band in het midden van de fil-
ter houdt de plooien van het filter uit elkaar voor maximale 
efficiëntie. Diameter schroef onderkant is 3.8cm.

Infinity spa leuning
Stap gemakkelijk in en uit de spa met deze leuning. De 
combinatie van water en gladde oppervlakken kan ge-
vaarlijk zijn, daarom bieden wij de Infinity Spa leuning als 
accessoire aan. Deze leuning is in 10 minuten te monteren 
aan de spa op twee bevestigingspunten. De leuning zelf 
bestaat uit een combinatie van aluminium en staal bied 
een goede houvast.

Infinity spa coverlift
De cover lifter is gemakkelijk zelf te bevestigen aan de Infinity Spa in 10 minuten. Met 
deze lifter wordt het een makkelijke taak om de cover over de spa te trekken en eraf te 
halen. Tevens is de cover in open stand van de spa altijd in de buurt. De lifter bestaat uit 
een combinatie van aluminium en staal.

Infinity spa trap
Stap gemakkelijk in- en uit de spa met deze trap. Deze grijs plastic trap heeft twee treden 
en een capaciteit van meer dan 300 kilo. Er zit een antislip laag op de treden om vallen te 
voorkomen. Binnen enkele seconden in elkaar te zetten.

Infinity spa vierkant Bolsena
De Bolsena is de vierkante uitvoering uit onze Infinity Spa collectie voor vijf personen met 31 jets, waterval, een LX booster pomp en een circulatiepomp. De booster pomp kan tot 635 
liter per minuut verwerken en de circulatiepomp kan tot 240 liter per minuut verwerken. Besturing door middel van de Balboa VL260 voor aansturing van licht, temperatuur, jets en 
sterkte van de jets. Frame is gemaakt van roestvrijstaal met een grijs polystyreen exterieur en marmer wit acryl spa kuip. Uitgevoerd met led verlichting. Filtersysteem zit aan de zijkant. 
Met Ozonator. Spa is inclusief grijze cover van 70 mm dik. 2500 liter inhoud. Gewicht 320 kg. Afmetingen spa: 216x216x92 cm.

5 personen
31 jets

Waterval
Balboa aansturing

LED verlichting
Ozonator

Cover

Premium acryl kuip

Harslaag tegen osmosis en scheuren

bestendige polyesterlaag

Polyurethane insulatie
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70.800.31.074   € 24,95 70.800.31.079   € 27,95

70.800.31.072   € 299,00 70.800.31.071   € 139,00

70.800.31.073   € 199,00

70.800.30.064   € 3995,00



Postbus 745, 8440 AS Heerenveen
Icarus 11, 8448 CJ Heerenveen

Nederland
Telefoon: 0513 412 812, E-mail: verkoop@alpc.nl

Infinity spa rond Garda
De Garda is de ronde uitvoering uit onze Infinity Spa collectie voor vijf personen met 28 jets, een LX booster pomp en een 
circulatiepomp. De booster pomp kan tot 635 liter per minuut verwerken en de circulatiepomp kan tot 240 liter per minuut 
verwerken. Besturing door middel van de Balboa VL260 voor aansturing van licht, temperatuur, jets en sterkte van de jets. 
Frame is gemaakt van roestvrijstaal met een grijs polystyreen exterieur en marmer wit acryl spa kuip. Uitgevoerd met led 
verlichting. Filtersysteem zit aan de bovenkant. Met Ozonator. Spa is inclusief grijze cover van 70 mm dik. 1700 liter inhoud. 
Gewicht 330 kg. Afmetingen spa: 200x200x90 cm.

5 personen
28 jets

Balboa aansturing
LED verlichting

Ozonator
Cover

Infinity spa rechthoek Lugano
De Lugano is de rechthoekige uitvoering uit onze Infinity Spa collectie voor drie personen met 22 jets, een LX booster 
pomp met twee snelheden, de eerste voor circulatie en de tweede voor massage. Deze pomp kan tot 730 liter per minuut 
verwerken.  Besturing door middel van de Balboa VL260 voor aansturing van licht, temperatuur, jets en sterkte van de jets. 
Frame is gemaakt van roestvrijstaal met een grijs polystyreen exterieur en marmer wit acryl spa kuip. Uitgevoerd met led 
verlichting. Filtersysteem zit aan de bovenkant. Met Ozonator. Spa is inclusief grijze cover van 70 mm dik. 1000 liter inhoud. 
Gewicht 210 kg. Afmetingen spa: 184x124x75 cm.

3 personen
22 jets

Balboa aansturing
LED verlichting

Ozonator
Cover

Premium acryl kuip

Harslaag tegen osmosis en scheuren

bestendige polyesterlaag

Polyurethane insulatie

Premium acryl kuip

Harslaag tegen osmosis en scheuren

bestendige polyesterlaag

Polyurethane insulatie

70.800.30.062   € 3995,00

70.800.30.063   € 3295,00


