
Per assistenza

HANDLEIDING VOOR DE RETAILER



INDEX

Lay-Z-Spa™  03

Lay-Z-Spa™ constructie, Materiaal  
& Technologie  04

Lay-Z-Spa™ Chemconnect  06

Lay-Z-Spa™ Freeze Shield™ Technologie  07

Lay-Z-Spa™ Milan Airjet Plus  08

Lay-Z-Spa™ wifi app  09

Lay-Z-Spa™ Xtras  12

Lay-Z-Spa™ Xtras compatibiliteit  14

Veelgestelde vragen over spa’s  15

Swimfinity™ zwemfitness-systeem   18

Hoe kies je de juiste zwembadgrootte?  20

Innovatie van zwembaden  21

Fast Set™  22

Steel Pro™   23

Steel Pro Max™  24

Power Steel™    25

Power Steel™ Deluxe Series™  26

Power Steel™ Swim Vista Series™ II  27

Power Steel™ Comfort Jet™  28

Veelgestelde vragen over zwembaden  29

Types connectors die voor de actuele  
Bestway®-zwembaden worden gebruikt  30

Flowclear™ filterpompen  31

Flowclear™ Skimatic™ filterpomp  32

Flowclear™ zandfilters  33

Veelgestelde vragen over pompen  35

Vergelijking Flowclear™ filtratiesystemen  36

Flowclear™ Polysphere  38

Circulerings- en bedrijfstijd   39

Veelgestelde vragen over  
Flowclear™ Polysphere  40

Flowclear™ zwembadonderhoud  41

Flowclear ™ aquatronix™ robotreiniger  42

Essentiële flowclear ™ accessoires  
voor zwembaden  43

Alowclear ™ onderhoudsaccessoires  
voor zwembaden/spa’s  44

Vergelijking flowclear™ zwembadreinigers  46

Chemische waterbehandeling  47

Alternatieve waterbehandelingen   48

Duurzaamheid  49

Procedures klantenservice 50

Online assistentie voor klantEN  53



Het grondzeil is NIET bij de spa-set inbegrepen. Het 
Tritech™- of Dropstich™-materiaal maakt de basis 
duurzaam en lekbestendig.

WAAROM MOETEN MENSEN DE 
LAY-Z-SPA™ KOPEN?

• Deze spa is makkelijk te onderhouden en koste-
nefficiënt, vergeleken met kunststof gevormde 
en andere stijlen spa’s.

• Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
• Geen gereedschap nodig voor de installatie.
• Installatie in 10 minuten.
• Een krachtige filterpomp regelt de verwarming, 

de massagejets en het oppompen.
• Handig opbergen en meenemen.
• Uitgerust met de ChemConnect™ chemicaliën-

doseerder om het spawater schoon te houden.
• Inclusief afvoerleiding om de spa makkelijker 

leeg te kunnen maken.

Bestway® volgt de hoogste kwaliteitsstandaards; 
al onze spa’s worden getest door het TUV-labo-
ratorium.
Alle Airjet™ en Airjet Plus™ modellen zijn GS-ge-
certificeerd, terwijl alle Hydrojet™ modellen 
TUV-gecertificeerd zijn. Vanaf 2020 zullen alle 
Lay-Z-Spa™-modellen ook gecertificeerd zijn volgens 
de nieuwe Europese veiligheidsnorm EN 17125

Lay-Z-Spa™ is de eerste premium, opblaasbare 
hottub ter wereld. Het assortiment modellen 
bevat verschillende kleuren, vormen, afmetingen 
en massagesystemen. De spa’s zijn zeer gemak-
kelijk te installeren en te gebruiken. Een speciaal 
ontworpen pomp filtert en verwarmt het water. 
De pomp is uitgerust met een ingebouwde RCD 
(aardlekschakelaar) voor elektrische veiligheid en 
wordt gevoed met een netstekker.
De opblaasbare afdekking houdt het water schoon 
wanneer het product niet in gebruik is en zorgt voor 
een aanzienlijke energiebesparing door de verwar-
mingstijden te verminderen en het isolerende 
vermogen te vergroten, waardoor het water langer 
warm wordt gehouden. De filterpomp verwarmt het 
water tot 40°C (verwarmingstijd 1,5° - 2°C per uur), 
regelt het waterfiltratiesysteem en voedt de massa-
gejets. De filterpomp pompt de spa ook op/maakt 
deze leeg voor een snelle en eenvoudige instal-
latie. Met het leegmaaksysteem kunt u de spa snel 
leegmaken door de adapter op de spa aan te brengen.
Energiebesparende timer is beschikbaar op alle 
modellen om het verwarmingssysteem te program-
meren. Bovendien zijn alle spa’s, met uitzondering 
van de Lay-Z-Spa™ Helsinki, voorzien van een afvoer-
leiding (afmetingen: 430 mm x 100 mm x 35 mm), 
waarmee u het water eenvoudig af kunt voeren waar 
u wilt: sluit hem gewoon direct aan op de tuinslang.
Plaats de Lay-Z-Spa™ op een perfect vlakke onder-
grond, verwijder eventuele voorwerpen of puin 
die de bodem kunnen beschadigen.
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Lay-Z-Spa’s™ zijn gemaakt met innovatieve 
materialen die lang meegaan. De structuur van de 
Lay-Z-Spa™ is ontworpen voor superieure structu-
rele stabiliteit en behoudt tegelijkertijd een comfor-
tabel oppervlak voor een luxueuze en verfrissende 
spa-ervaring. Bovendien zorgt de structuur ervoor 
dat de spa stabiel is en zijn vorm behoudt in de 
loop van de tijd, zelfs na veelvuldig gebruik.
De spa’s kunnen worden onderscheiden op basis 
van de structuur en het materiaal waarmee ze zijn 
ontworpen:

STRUCTUUR
- I-beam: Eén deel van PVC verbindt de boven- en 

de onderkant van de spa, waardoor een “I”-vorm 
ontstaat.

 Lay-Z-Spa™ Miami, Paris, Cancun, Tahiti, Havana 
en Bali zijn ontworpen met een I-beam struc-
tuur.

- Y-beam: Dit is een verbetering van de tradi-
tionele I-beamconstructie. Twee takken aan 
de bovenkant van de balk vormen een “Y”, die 
meer stabiliteit en steun biedt. De spa behoudt 
zijn vorm, hoe vaak hij ook wordt opgepompt en 
leeggemaakt.

 Lay-Z-Spa™ Palm Springs, Honolulu, Hawaii 
Airjet en Hydrojet, St. Moritz, Maldives, Milan 
en Ibiza zijn ontworpen met een Y-beam struc-
tuur.

LAY-Z-SPA™
CONSTRUCTIE & TECHNOLOGIE 
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MATERIALEN
- Tritech™: Dit is een 3-laags versterkt materiaal 

met een kern van polyestergaas die is ingekap-
seld in twee lagen gelamineerd PVC, en biedt 
superieure sterkte en duurzaamheid.

- Dropstich™: Dit is een high-tech-materiaal dat 
is gemaakt van duizenden polyester draden die 
twee delen duurzaam, hoogwaardig materiaal 
verbinden. Deze procedure biedt uitstekende 
prestaties op het gebied van stevigheid, in 
combinatie met een verrassende lichtheid.

 Alleen de Lay-Z-Spa™ Helsinki is gemaakt van 
Dropstich™: materiaal.

 Afbeeldingen toevoegen van Y-beam, Tritech en 
Dropstitch.

Y-BEAM 
KONSTRUKTION

3-LAGIGES 
TRITECH™

DROP STITCH™ 
MATERIAL



een wolk van belletjes met een  
luchtgevoede-jetmassage

er komen luchtbellen uit de onderkant 
en de zijwanden van de spa om zowel 
de benen en de rug te bereiken

Acht HydroJets waarvan de richting 
en de stroming kunnen worden 
afgesteld, in combinatie met AirJets

HET LAY-Z-SPA™ 
MASSAGESYSTEEM 
COMBINEERT WARMTE  
EN MASSAGESTRALEN 
VOOR DE ULTIEME 
ONTSPANNING.

WE BIEDEN 3 TYPES 
MASSAGETECHNOLOGIEËN:
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De Bestway® ChemConnect™ chemicaliëndis-
penser is ontworpen om onderhoud gemakkelijk te 
maken en uw spa-water altijd schoon te houden. 
De ChemConnect™ wordt bij alle Lay-Z-Spa™ 
modellen geleverd.
Dankzij de geïntegreerde verdeelinrichting in de 
klep wordt de chemische waterbalans gegaran-
deerd; doe de chloortablet er gewoon in en stel de 
hoeveelheid in die u in het water wilt verdelen. De 
ChemConnect™ geeft het chloor gelijkmatig af in 
het water.

CHEMCONNECT™ 
DISPENSER



LAY-Z-SPA™
FREEZE SHIELD™ TECHNOLOGIE 

Lay-Z-Spa™ Helsinki en Milan zijn de nieuwe 
spa-modellen die helemaal gemaakt zijn van 
Dropstich™ materiaal met traditionele houten 
opdrukken, geïnspireerd op de bekende Finse 
sauna’s. 
Je kunt de Lay-Z-Spa™ Helsinki ook in de winter 
gebruiken. Deze spa is uitgerust met het nieuwe, 
innovatieve Freeze Shield™ systeem, zodat hij het 
hele jaar door en in alle weersomstandigheden kan 
worden gebruikt. 

Het automatische verwarmingssysteem zorgt 
ervoor dat het water niet kan bevriezen, doordat 
het wordt ingeschakeld wanneer de tempera-
tuur 6°C bereikt en automatisch wordt uitge-
schakeld als 10°C is bereikt. Het water blijft altijd 
op een aangename temperatuur en het systeem 
zorgt ervoor dat de delen aan de binnenkant niet 
beschadigen. Op die manier blijft het water altijd 
op een temperatuur die voorkomt dat er ijs wordt 
gevormd, zelfs als het zeer koud is.
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Lay-Z-Spa™ Milan is het nieuwe spa-model met een 
nieuwe massagestructuur: AIRJET PLUS™ systeem, 
dat zowel uit de bodem als uit de zijwanden van de 
spa luchtbellen afgeeft. Op die manier kunnen alle 80 
Airjets de massage richten op de rug, benen en voeten.
U kunt Lay-Z-Spa™ Milan ook gebruiken in de winter; 
deze spa is uitgerust met het innovatieve Freeze 

LAY-Z-SPA™
MILAN AIRJET PLUS™ 

Shield™ systeem, en is ontworpen om het hele jaar door 
te worden gebruikt, in alle weersomstandigheden.
Freeze Shield™ systeem is het automatische 
verwarmingssysteem dat ervoor zorgt dat het 
water niet kan bevriezen, doordat het wordt 
ingeschakeld wanneer de temperatuur 6°C bereikt 
en automatisch wordt uitgeschakeld als 10°C is 

bereikt. Het water blijft altijd op een aangename 
temperatuur en het systeem zorgt ervoor dat de 
delen aan de binnenkant niet beschadigen. Op die 
manier blijft het water altijd op een temperatuur 
die voorkomt dat er ijs wordt gevormd, zelfs als het 
zeer koud is.

 NIEUWE
 MASSAGESTRUCTUUR 

 BESTURING
 VIA APP MET WIFI

 FREEZE SHIELD™



LAY-Z-SPA™
WIFI APP

Lay-Z-Spa ™ Milan kan op afstand worden bestuurd 
via de Lay-Z-Spa ™ APP met een wifi-verbinding. 
Met de app kan je het verwarmingssysteem inscha-
kelen en de temperatuur en de status van de spa 
controleren waar je ook bent, en de Airjet PLUS 
massage op ieder gewenst moment activeren. 
Lay-Z-Spa ™ Smart Hub is de laatste, gloed-
nieuwe innovatie waardoor de Lay-Z-Spa een van 
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TEMPERATUURREGELING

Stel de gewenste temperatuur in

FILTRATIE

Inschakeling van het 
waterfiltersysteem

TIMERINSTELLINGEN

Energiebesparende 
timeroptie

de voordeligste spa’s is geworden die er op de 
markt zijn. Het Spa-bedieningsgedeelte van de 
app is compatibel met alle smart apparaten en 
zorgt ervoor dat gebruikers hun spa op de perfecte 
temperatuur kunnen instellen. Ze kunnen ook de 
energiebesparende timer, het waterfilter en het 
AirJet massagesysteem inschakelen met één druk 
op een knop!

HOE WERKT HET? 
3 EENVOUDIGE STAPPEN

Download Lay-Z-Spa™ Smart Hub

Verbind de Lay-Z-Spa™

Stel de gewenste setupfuncties in

1

2

3

AIRJET™ INSTELLINGEN 
Aanpasbare 
massage-werking
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MODEL & AFMETINGEN TECHNOLOGIE FUNCTIES

MIAMI
180 x 66 cm

AirJet™
81 airjets

Materiaal: Tritech™ aan de  
buitenkant en PVC aan de binnenkant

Structuur: I-Beam
Wasserkapazität: 669 L

Aant. personen: 2-4

CANCUN
180 x 66 cm

AirJet™
81 airjets

Materiaal: Tritech™ aan de  
buitenkant en PVC aan de binnenkant

Structuur: I-Beam
Wasserkapazität: 669 L

Aant. personen: 2-4

TAHITI
180 x 66 cm

AirJet™
81 airjets 

LED-lampen

Materiaal: Tritech™ aan de  
buitenkant en PVC aan de binnenkant

Structuur: I-Beam
Wasserkapazität: 669 L

Aant. personen: 2-4

HAVANA
180 x 66 cm

AirJet™
81 airjets

Afstandsbediening voor  
massagesysteem

Materiaal: Tritech™ aan de  
buitenkant en PVC aan de binnenkant

Structuur: I-Beam
Wasserkapazität: 669 L

Aant. personen: 2-4

IBIZA
180 x 66 cm

AirJet™
96 airjets

Materiaal: Tritech™ aan de  
buitenkant en PVC aan de binnenkant

Structuur: Y-Beam
Wasserkapazität: 778 L

Aant. personen: 4-6

BALI
180 x 66 cm

AirJet™ 
81 airjets

LED-lampen met  
afstandsbediening

Materiaal: Tritech™ aan de  
buitenkant en PVC aan de binnenkant

Structuur: I-Beam
Wasserkapazität: 669 L

Aant. personen: 2-4

PALM SPRINGS
196 x 71 cm

AirJet™
120 airjets

Materiaal: Tritech™
Structuur: Y-Beam

Wasserkapazität: 916 L
Aant. personen: 4-6 

HONOLULU
196 x 71 cm

AirJet™
120 airjets

Materiaal: Tritech™,  
rotanopdruk

Structuur: Y-Beam
Wasserkapazität: 916 L

Aant. personen: 4-6 
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FUNCTIES TECHNOLOGIE MODEL & AFMETINGEN

Materiaal: Tritech™
Structuur: Y-Beam

Wasserkapazität: 840 L
Aant. personen: 4-6 

AirJet™
120 airjets en 8 hydrojets

HAWAII
180 x 180 x 71 cm

Materiaal: PVC & leer
Structuur: Y-Beam

Wasserkapazität: 806 L
Aant. personen: 4-6 

AirJet™
87 airjets

LED-lampen met  
afstandsbediening

PARIS
199 X 66 cm

Materiaal: Tritech™,  
rotanopdruk

Structuur: Y-Beam
Wasserkapazität: 1.190 L

Aant. personen: 5-7 

AirJet™
140 airjets

ST. MORITZ
216 x 71 cm

Materiaal: Dropstich™,  
houten opdruk

Wasserkapazität: 1.123 L 
Aant. personen: 5-7 

AirJet™
87 airjets

Freeze Shield™ technologie

HELSINKI
180 x 66 cm

Materiaal: Tritech™
Structuur: Y-Beam

Wasserkapazität: 916 L
Aant. personen: 4-6 

AirJet™ Plus
80 airjets

Freeze Shield™ technologie
Lay-Z-Spa Smart Hub APP

MILAN
196 x 71 cm

Materiaal: Tritech™
Structuur: Y-Beam

Wasserkapazität: 795 L
Aant. personen: 4-6 

HydroJet Pro™
120 airjets en 8 hydrojets

HAWAII
180 x 180 x 71 cm

Materiaal: Tritech™
Structuur: Y-Beam

Wasserkapazität: 1.050 L            
Aant. personen: 5-7 

HydroJet Pro™
140 airjets en 8 hydrojets

Aqua Glow™

MALDIVES
201 x 201 x 80 cm



Lay-Z-Spa™  
ledlampen 7 kleuren

Lay-Z-Spa™
kussen

Lay-Z-Spa™
bekerhouder

58416

58419

58317

Lay-Z-Spa™
surround

58432

Lay-Z-Spa™
afdak

58464
Lay-Z-Spa™
koepel

58460

RELAXXtrasLAY-Z-SPA™
XTRAS 

Voor een eenvoudig onderhoud en om de hydro-
massage-ervaring nog unieker en comfortabeler 
te maken in een Lay-Z-Spa™, heeft Bestway® een 
groot assortiment accessoires om uit te kiezen. 
Kussens, bekerhouders, beschermende afdek-
kingen, testkits, ledlampen en reinigers zijn de 
essentiële artikelen die voor optimaal comfort 
zorgen.

58471/58492



Flowclear™ 
zwembad- en 
spa-teststroken

Flowclear™ 
strips 

Lay-Z-Spa™
alles-in-één set

Lay-Z-Spa™ 
oplaadbare 
onderwaterzuiger

Cartuccia  
filtercassette (VI)

Lay-Z-Spa™
vloerbeschermer

Cartuccia  
antimicrobiële filtercassette  (VI)

MANUTENZIONEXtras
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58461

58142

58247

58421

58487

58323 58477



LAY-Z-SPA™ 
EXTRAS COMPATIBILITÀ

ACCESSORI MIAMI CANCUN TAHITI PARIS
PALM SPRINGS 
AIRJET™ HONOLULU

HAWAII 
AIRJET™ ST. MORITZ HELSINKI MILAN HELSINKI

MILAN
AIRJET PLUS™

HAWAII
HYDROJET PRO™ MALDIVES

58487 
Lay-Z-Spa™ 
Oplaadbare  
Stofzuiger

• • • • • • • • • • • • • •

58471 
Lay-Z-Spa™  
ColorJet LED Verlichting

• •

58492 
Lay-Z-Spa™  
7 Color LED Verlichting

• • • • • • • • • • • • • •

58464 
Lay-Z-Spa™  
Afschermzeil

• • • • • • • • • • • • • •

58460 
Lay-Z-Spa™  
Koepel

• • • • • • • • • • • • • •

58416 
Lay-Z-Spa™  
Bekerhouder

• • • • • • • • • • • • •

58580 
Lay-Z-Spa™  
Hoofdkussens

• • • • • • • • • • • • •

58432 
Lay-Z-Spa™  
Zitbank/Opstap

• • • • • • • • • • •

58461 
Lay-Z-Spa™  
Vloerbeschermer

• • • • • • • • • • • • •

58421 
Lay-Z-Spa™  
Spa accessoireset

• • • • • • • • • •

58142 • 58247 
Flowclear™  
Zwembad & Spa Test 
Strips

• • • • • • • • • • • • • •

58323 
Lay-Z-Spa™  

Filter Cartouche (VI)
• • • • • • • • • • • • • •

58477 
Lay-Z-Spa™  

Anti-Microbiologische 
Filter Cartouche (VI)

• • • • • • • • • • • • • •



VRAGEN ANTWOORDEN

HOE KAN IK CONTROLEREN  
OF ER EEN LEK IN DE  
SPA-BEKLEDING ZIT?

Lekken kunnen worden opgespoord met een oplossing van vloeibare zeep en water. Controleer of de spa-bekleding helemaal is 
opgepompt voordat je controleert waar het lek zit.
Als eerste stap raden we aan om de afdichting van het oppompventiel te controleren, om daarna de zeepoplossing aan te 
brengen op de hele spa-bekleding. Zo zie je bellen ontstaan op de plaats van een lek.

HOE KAN IK HET FILTERHUIS 
EN DE FILTERCASSETTE VAN 
MIJN SPA SCHOONMAKEN? 

Eerste stap: schakel alle functies van de spa uit, zoals het filtratie- en het verwarmingssysteem. 
Tweede stap: schroef de filterset in de spa los. 
Derde stap: open de filterset buiten de spa, om er zeker van te zijn dat het vuil dat erin zit niet in de spa valt. 
Vierde stap: haal de filtercassette eruit, spoel hem af met een tuinslang en plaats hem terug in het filterhuis om hem opnieuw 
te gebruiken. Als de filtercassette echter vuil en verkleurd blijft, moet deze worden vervangen

WANNEER MOET IK DE 
RESETKNOP OP DE ZIJKANT 
VAN DE POMP GEBRUIKEN?

De resetknop is verbonden met een mechanische thermische schakelaar die werkt wanneer:
- de watertemperatuur in de spa hoger is dan 55°
- de buitentemperatuur hoger is dan 40°
- de spa-pomp direct wordt blootgesteld aan zonlicht 
Als de thermische uitschakeling inschakelt, verschijnt het alarm E08 op het display van de pomp; dit alarm kan worden gereset 
met de volgende stappen:
BELANGRIJK: voer de volgende tests uit tijdens de koelere tijd van de dag
Eerste stap: haal de stekker van de spa-pomp uit het stopcontact
Tweede stap: gebruik een dun voorwerp om de resetknop in te drukken (je hoeft niet hard te drukken)
Derde stap: steek de stekker van de spa-pomp weer in het stopcontact en reset de PRCD (stroombeveiliging)
Vierde stap: druk op de verwarmingsfunctie; als de situatie OK is, verschijnt E08 niet.
BELANGRIJK: Als in de volgende dagen de buitentemperatuur hoger blijft dan 40°C of als de spa-pomp nog in het zonlicht staat, 
moeten de bovenstaande stappen iedere dag worden uitgevoerd.

MAG IK EEN VERLENGSNOER 
GEBRUIKEN OM DE BESTWAY® 
SPA-POMP AAN TE SLUITEN 
OP HET STOPCONTACT?

Gebruik nooit een verlengsnoer om de spa-pomp aan te sluiten op het stopcontact. De spa-pomp moet direct worden aangesloten 
op een geaard stopcontact, dat geschikt is voor het stroomverbruik van 2.050 W wanneer de verwarmingsfunctie wordt inges-
chakeld. 

HOEVEEL UUR PER DAG MOET 
DE FILTRATIEFUNCTIE VAN 
DE BESTWAY SPA-POMP 
WERKEN OM HET WATER 
SCHOON TE HOUDEN? 

We raden 8 uur per dag aan als minimale tijd; de tijd moet worden verlengd als je de spa vaak gebruikt.
BELANGRIJK: 
1. Het filtratiesysteem kan het water niet schoon houden zonder de juiste chemische behandeling; dit houdt het water lang veilig 
en schoon.
2. De filtercassette moet iedere dag worden gecontroleerd; hierdoor worden de prestaties van het filtersysteem verbeterd.
3. Gebruik de bijgeleverde opblaasbare afdekking wanneer de spa niet wordt gebruikt; hierdoor hoeft het water minder vaak te 
worden vervangen.

KAN IK DE BESTWAY®  
SPA-POMP BUITEN LATEN 
STAAN WANNEER HET 
REGENT?

De Bestway® spa-verwarmer kan buiten blijven staan op regenachtige dagen, maar je moet er wel zeker van zijn dat de stekker 
in een stopcontact voor buitengebruik zit. Als het stopcontact niet is ontworpen voor gebruik buitenshuis, kan er ernstige schade 
aan de spa-verwarmer worden aangebracht of kan er een gevaarlijke situatie ontstaan voor de gebruiker.
BELANGRIJK: gebruik de spa niet als het regent: dan mogen er geen mensen in het bad gaan.
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VRAGEN ANTWOORDEN

WAT KAN IK DOEN ALS HET 
ALARM E02 OP HET DISPLAY 
VAN DE SPA VERSCHIJNT?

Als het alarm E02 op het display van de spa verschijnt, betekent dit dat het systeem niet detecteert dat er water door de pomp 
stroomt. Een van de belangrijkste problemen kan een verkeerd onderhoud van de filtercassette zijn; om te begrijpen of dit de 
oorzaak van het probleem is, moet je de onderstaande stappen volgen:
Eerste stap: haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker dan weer in het stopcontact en reset de 
stroombeveiliging. Hierdoor wordt het E02-alarm geannuleerd.
Tweede stap: haal de filterset uit de spa.
Derde stap: schakel het filtratiesysteem in zonder de filterset. 
Als na het opvolgen van de bovenstaande stappen het signaal E02 niet op het display verschijnt: vervang de filtercassette en 
plaats de filterset terug in de spa. Als het alarm blijft verschijnen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Bestway® klanten-
service voor instructies.
BELANGRIJK: controleer of de doppen van de in-/uitlaatpoorten in de spa zijn verwijderd.

WAAROM IS DE NIEUWE 
OPBLAASBARE SPA-BEKLEDING 
KLEINER DAN DE AFDEKKING OP 
HET EERSTE SAMENSTEL?

Wanneer je de spa-bekleding de eerste maal installeert, lijkt de bekleding kleiner dan de afdekking. Het opblaasbare PVC-gedeelte 
is kleiner omdat het enige tijd na het vullen met water uitzet.
Het ontwerp van de spa voorkomt dat na verloop van tijd de bekleding groter wordt en de afdekking kapot maakt.
Dezelfde situatie doet zich voor als er een nieuwe bekleding wordt gekocht of wordt vervangen onder de garantie.
Nieuwe opblaasbare bekledingen hebben tijd nodig om uit te zetten voordat ze de juiste afmetingen bereiken. De snelheid 
waarmee de bekleding uitzet, hangt af van de omgevingstemperatuur en hoe vaak het water in de spa wordt verwarmd.
BELANGRIJK: gebruik alleen de bij de spa-pomp geleverde opblaasslang om de spa-bekleding op te pompen. Gebruik geen 
persluchtmachines of andere apparatuur die de PVC-bekleding te hard kan oppompen, waardoor de spa aanzienlijk korter 
meegaat.

HOE EFFECTIEF IS DE 
ENERGIEBESPARINGSFUNCTIE 
EN WAT IS HET VOORDEEL 
ERVAN?

De energiebesparingsfunctie is ontwikkeld om het gebruik van de Bestway® spa te optimaliseren. Je kunt beslissen om het 
verwarmingssysteem te starten op een specifieke starttijd om de spa op de gewenste temperatuur te hebben wanneer dat nodig 
is, in plaats van de verwarmingsfunctie altijd ingeschakeld te houden en energie te verspillen.
Voorbeeld. Als de temperatuur van de spa morgenavond 40°C moet zijn, volg je deze stappen:
Eerste stap: open het filtratiesysteem en na één minuut kan je de werkelijke watertemperatuur zien (bijv. 18°C).
Tweede stap: als de ingestelde verwarmingstemperatuur 40°C is, is het verschil tussen de huidige temperatuur en de ingestelde 
temperatuur 22°C. Omdat de temperatuur 2°C per uur stijgt, moet je het water 11 uur voor gebruik beginnen te verwarmen.
Bijv.: Aangenomen dat het 18.00 uur is en je de spa morgenavond om 18.00 uur wilt gebruiken, betekent dit dat de verwarmings-
functie van de spa moet worden ingeprogrammeerd om 7.00 uur.
Je moet de wachttijd dus instellen op 13 uur en de verwarmingstijd op 11 uur. In dit geval bespaart de energiebesparingsfunctie 
meer dan 13 uur energie (meer dan 26 KW).

WAAROM VERVAAGT DE 
KLEUR VAN DE BEKLEDING NA 
VERLOOP VAN TIJD?

Bij het buitenoppervlak zorgt blootstelling aan zonlicht voor vervaging van de oorspronkelijke kleur, terwijl de kleur van het interne 
PVC vervaagt door de chemische onderhoudsproducten. Helaas is het niet mogelijk om de oorspronkelijke kleur van de bekleding 
terug te krijgen. Dit heeft echter geen gevolgen voor het gebruik van de bekleding of van de spa. 
BELANGRIJK: het gebruik van te veel chemische producten kan de PVC-bekleding aantasten en kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker. 
We raden aan om altijd de aanbevolen hoeveelheden op te volgen en de bijgeleverde ChemConnect™-dispenser te gebruiken: doe de 
chloortablet (diameter van 2,54 cm) er gewoon in en stel de hoeveelheid in die in het water moet worden afgegeven. De dispenser 
geeft het chloor gelijkmatig af in het water.
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VRAGEN ANTWOORDEN

KAN DE BESTWAY SPA-
VERWARMER 24 UUR PER 
DAG, 7 DAGEN PER WEEK IN 
WERKING BLIJVEN? 

Om het energieverbruik te verminderen, raden we niet aan om de spa 24 uur per dag en 7 dagen per week in werking te houden.
Voor de juiste prestaties van het filtratiesysteem is 8 uur per dag meer dan genoeg en een juist chemisch onderhoud houdt het 
water lange tijd schoon.
BELANGRIJK: na 72 uur stopt de slaapmodus alle functies en verschijnt er END op het display. Om de normale werking van de 
spa-verwarming weer te activeren, hoef je alleen maar op een van de knoppen op het bedieningspaneel te drukken.

WAAROM SCHAKELT DE POMP 
UIT NA 30 MINUTEN?

De spa-pomp heeft een automatische, energiebesparende uitschakelfunctie van het massagesysteem van 30 minuten. Om de 
massagefunctie weer te starten, hoef je alleen maar op de massageknop van het digitale display te drukken.
BELANGRIJK: het bedieningspaneel wordt na 5 minuten zonder gebruik vergrendeld; druk op de knop voor vergrendelen/ontgren-
delen om de normale werking van het bedieningspaneel te hervatten

HOE VAAK MOET IK HET 
WATER VERVANGEN?

Volgens internationale normen, moet water zonder juiste chemische behandeling ongeveer iedere 3 dagen worden vervangen. 
Dit advies is alleen om veiligheidsredenen: als de klant de juiste chemische behandeling en filtratie uitvoert, blijft het water lange 
tijd helder (dit hangt ook af van de gebruiksfrequentie)
Gebruik de spa-afdekking en neem een douche voordat je de spa gebruikt: die eenvoudige handelingen houden het water langer 
schoon. 

WAT GEBEURT ER ALS DE 
POMPADAPTERS NIET OP ÉÉN 
LIJN LIGGEN MET DE SPA-
ADAPTERS?

Een kenmerk van pvc is dat het van vorm verandert, wat normaal is. Je kunt de pomp met hout of een ander soort geïsoleerd 
materiaal iets verhogen om het niveau van de adapters van de pomp op die van de spa af te stemmen.

KAN IK MIJN LAY-Z-SPA LATEN 
STAAN IN DE WINTER?

Lay-Z-Spa™: kunnen het hele jaar door worden gebruikt. We raden echter af om ze in de winter buiten te laten staan. Wanneer 
de temperatuur
daalt tot onder 4°C kunnen plastic onderdelen en filterpompen gemakkelijk beschadigd raken
Lay-Z-Spa™ Helsinki en Lay-Z-Spa™ Milan zijn de enige modellen die zijn uitgerust met het Freeze Shield™ systeem. Het Freeze 
Shield™-systeem houdt de watertemperatuur automatisch tussen 6°C en10°C; daardoor kan de spa het hele jaar door worden 
gebruikt, zelfs wanneer de temperatuur daalt tot onder 4°C. We raden aan om goed de instructies te lezen om de juiste werking 
van de spa bij lagere temperaturen te garanderen.

WAT ZIJN DE JUISTE 
HOEVEELHEDEN CHLOOR 
DIE IN LAY-Z-SPA’S MOETEN 
WORDEN GEBRUIKT?

Lay-Z-Spa’s moeten net zo worden behandeld als een zwembad:
1) Eerste chlorering: 20 g per m3 zwembadwater
2) Onderhoud: 2 manieren.
- Chloor met langdurige werking 90% - tabletten van 20 gr: 1 tablet voor iedere 2 m3 iedere 7 dagen.
- Multi-action pads vanaf 20 gr: 1 tablet voor iedere 2 m3 iedere 7 dagen.
Waarschuwing: de tabletten bevatten ook anti-alg, dat neigt naar schuimvorming.
Belangrijk: de bovenstaande aanwijzingen zijn algemeen voor een optimaal gebruik van chemische producten, raadpleeg het 
door de fabrikant geleverde veiligheidsinformatieblad.
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SWIMFINITY™ 
ZWEMFITNESS-SYSTEEM

Swimfinity™ Zwemfitness is het gloednieuwe, 
innovatieve systeem van Bestway®, dat ontworpen 
is voor ingegraven en bovengrondse zwembaden.
Op dezelfde manier als een loopband, gebruikt de 
Swimfinity™ een ingebouwde axiale stromings-
motor om een zwemervaring met weerstand te 
creëren, terwijl de zwemmer op dezelfde plaats 
blijft. Het systeem kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd in ingegraven en bovengrondse zwembaden.

De stroom van het Swimfinity™ systeem kan 
worden ingesteld met de handige afstandsbedie-
ning waarmee je kunt kiezen uit 8 snelheden (van 39 
meter/min – tot 78 meter/min) en kunt trainen met 
2 verschillende zwemprogramma’s: vrij zwemmen 
& ingeprogrammeerde modus. Dit systeem 
antwoordt op verschillende behoeften van de inten-
siteit van de training, voor zowel recreatieve als 
ervaren zwemmers; de snelheid en de sterkte van 
de waterstroom kunnen worden afgesteld op basis 
van het niveau van de zwemmer. Afhankelijk van de 
instellingen kan je zwemmen om te ontspannen of 
om fit te blijven of, zoals in het geval van sportlief-
hebbers, om de prestaties te verbeteren.

Het digitale paneel is zeer intuïtief en gemakkelijk te 
gebruiken, met geïntegreerde verlichting waardoor het 
zelfs ‘s nachts kan worden gebruikt. Het heeft een aan/
uit-knop en een veiligheidsstopknop. Bovendien geeft 
het afstand, tijd en de verbrande calorieën aan, zodat 
u de prestaties onmiddellijk kunt controleren.



CALORIEËN

AFSTAND

TIJD
START/STOP

VEILIGHEIDSSTOP

DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL MET GEÏNTEGREERDE LEDVERLICHTING VOOR 
EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EN VEILIGE ERVARING

AFSTANDSBEDIENING MET 8 
VERSCHILLENDE SNELHEDEN

INTENSITEITSNIVEAU 1 2 3 4 5 6 7 8

STROOMSNELHEID 39,0 M 44.4 M 49.8 M 55.2 M 60.6 M 66.0 M 71.4 M 78,0 M

Technische vereisten:
• Benodigde zwembadgrootte: Diepte ≥ 1,00 m, Lengte ≥ 4,57 m, Breedte ≥ 2,44 m
• Uitgangsspanning: ±12 V DC 35 A
• Ingangsvermogen: 1000 W

WAAROM MOET JE HET SWIMFINITY™ ZWEMFITNESS-SYSTEEM KOPEN?
• Om je prestaties te verbeteren met 8 beschikbare intensiteitsniveaus, stroomsnelheden tussen 39 m/

min - 78 m/min
• Digitaal led-display geeft afstand, tijd en verbrande calorieën aan
• De diepte en de hoek van de waterstroom zijn verstelbaar
• Ingebouwde ledlamp voor verlichting ‘s nachts
• Eenvoudig te installeren en te bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening
• Geschikt voor ingegraven en bovengrondse zwembaden

HYDRO-PRO™ SWIMULATOR WEERSTANDSTRAINER 
Nog een accessoire om te gebruiken voor zwemoefeningen in een zwembad, is de Hydro-Pro™ Swimu-
lator weerstandstrainer. Deze heeft een stevige elastische band (4 m lang) en een verstelbare band en kan 
worden gebruikt in alle bovengrondse zwembaden met constructie. Het accessoire wordt gebruikt voor 
geremd zwemmen (tegen een weerstand) en geeft een geleidelijke toename van de weerstand naarmate je 
het einde van het zwembad probeert te bereiken.
• Afmetingen taille: 65 cm tot 110 cm
• Verstelbare, gewatteerde riem met bevestiging
• Elastische band van 4 m lang
• Weerstandssterkte: 90 lbf/m



1- MEET DE BESCHIKBARE RUIMTE
Allereerst moet je de precieze plaats bepalen waar 
het zwembad wordt gemonteerd, om de best 
geschikte grootte te kiezen. De beslissing hangt af 
van de beschikbare ruimte en de obstakels die in 
het gebied aanwezig zijn.
- Laat tenminste 1 meter ruimte tussen het 

zwembad en andere constructies. Houd ook 
rekening met de ruimte die nodig is om de filter-
pomp te plaatsen.

- Vermijd de ruimte rondom bomen, omdat hun 
wortels krassen kunnen maken op de bodem 
van de bekleding of ertegen kunnen drukken; 
bovendien kunnen de bladeren, als die dicht zijn, 
het natuurlijke licht tegenhouden en het water 
vervuilen.

- Kies een vlak gedeelte zonder onregelma-
tigheden en kies een deel van de tuin zonder 
ondergrondse leidingen, septische putten of 
droogliggende waterafvoeren.

2- KIES DE JUISTE GROOTTE 
Wanneer je de perfecte plaats hebt uitgekozen en 
bepaald hebt hoeveel ruimte er beschikbaar is, kan 
je de grootte van het zwembad bepalen, waarbij je 
rekening houdt met de vorm en de hoogte.
De ronde zwembaden van Bestway® hebben over 
het algemeen een diameter van niet meer dan 
6,71 meter, terwijl de rechthoekige tot 9,56 meter 
lang kunnen zijn, met een hoogte van 1,32 meter 
(hoogte van de zwembadwanden vanaf de grond).
De ovale zwembaden hebben een maximum-
grootte van 6,10 meter bij een hoogte van 1,22 m.
Houd bij het kiezen van de vorm rekening met het 
volgende:
• Rechthoekige zwembaden houden het meeste 

ruimte over in de tuin en zijn meer geschikt 
om lang in te zwemmen en voor andere leuke 
watersporten

• Ronde en ovale zwembaden zijn makkelijk te 
installeren en hebben een breder wateropper-
vlak

• Op iedere verpakking staan de afmetingen 
van de zwembadruimte goed aangegeven na 
montage

3- KIES HET TYPE
De laatste keuze betreft materiaal en model. Er zijn 
verschillende opties, van zwembaden met zachte, 
opblaasbare ringen (Fast Set™), die budgetvrien-
delijk zijn en geschikt zijn voor kleine ruimtes, tot 
zwembaden met versterkte stalen constructies.

HOE KIES JE DE JUISTE ZWEMBADGROOTTE

- 



ABOVE GROUND 
POOL INNOVATIONS

CHEMCONNECT™ DISPENSER
We hebben de ChemConnect™ chloordispenser ingevoerd. Dit apparaat werkt met de 
pomp van het zwembad om gelijkmatig chloor in het zwembad te verspreiden. Deze 
probleemloze onderhoudsoplossing vervangt de noodzaak van een drijvende dispenser. 
Deze dispenser is aangebracht in: Power Steel™, Power Steel Pro Max™, Power Steel™ 
Deluxe Series™, Power Steel™ Swim Vista Series™II.
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INNOVATIES VAN BOVENGRONDSE ZWEMBADEN

SEAL &LOCK™ SYSTEM™ 
Dit debuteerde op ronde zwembaden en is nu uitge-
breid tot rechthoekige en ovale ontwerpen in onze: 
Steel Pro Max™, Power Steel™ en Power Steel™ 
Swim Vista Series™ II. Het systeem voorkomt 
wrijving tussen metalen onderdelen en stopt de 
vorming van roest in de verbindingen. De Steel Pro 
MAX ™ en Steel Pro™ ronde zwembaden, van 3,05 
m en 3,66 m zijn uitgerust met een Frame Link 
system™: nieuwe T-connectors die hoge prestaties 
leveren op het gebied van dynamische mechani-
sche belasting en die zijn ontworpen om de water-
filtratie te verminderen en de antiroestwerking 
tussen de verbindingen te verbeteren (75% minder).

ROUND

OVAL

RECTANGULAR

ANTIMICROBIËLE CASSETTES 
In de toekomst worden alle Power Steel™ en 
Power Steel™ Swim Vista Series™ zwembaden 
uitgerust met onze innovatieve, in het laborato-
rium geteste antimicrobiële filtercassettes. Deze 
worden gemaakt van een speciaal materiaal dat 
bacteriegroei tegengaat en de ophoping van algen 
voorkomt. De zwembaden blijven schoner, zodat 
iedereen ervan kan genieten.

Bestway® heeft diverse innovaties ingevoerd om 
de duurzaamheid te vergroten en onze zwembad-
lijn te verbeteren:

NIEUWE OPDRUK
Er zijn nieuwe patronen en grafische concepten 
geïntroduceerd, van de Fast Set™ zwembaden 
met grijze rotanopdruk tot Power Steel™ rond met 
steen-effect en Steel Pro™ met dierenprint-look.



Fast Set™ zwembaden kunnen snel en gemakkelijk 
worden opgezet. Wrijf alle kreukels in de basis glad, 
pomp de bovenste ring op en vul het zwembad 
met water. Het zwembad komt geleidelijk omhoog 
totdat de uiteindelijke hoogte en stabiliteit wordt 
bereikt.
• De opblaasbare ring is uitgerust met een veilig-

heidsventiel met een versterkte dop.
• De dop past perfect op het veiligheidsventiel, 

zodat hij niet los kan raken
• Als de dop niet goed is gesloten, zorgt een 

veiligheidssysteem ervoor dat er geen lucht kan 
weglopen

• Het luchtventiel zorgt ervoor dat het zwembad 
probleemloos kan worden opgepompt met een 
handmatige of elektrische pomp

• Het Fast Set™ zwembad moet op een perfect 
vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder 
eventuele voorwerpen of puin die de bodem 
kunnen beschadigen.

Het grondzeil is NIET bij de zwembadset 
inbegrepen. Het materiaal maakt de bodem 
duurzaam en lekbestendig, afhankelijk van 
de grootte van het zwembad kan het worden 
gemaakt in PVC of Tritech™-materiaal, een 
duurzame drievoudige laag PVC. 

WAAROM MOETEN MENSEN FAST SET™ 
ZWEMBADEN KOPEN?
• Lage gebruikskosten en eenvoudig onderhoud.
• Kan binnen 10 minuten worden opgezet. 
• Handig opbergen en meenemen.
• Breed assortiment compatibele accessoires en 

reserveonderdelen.
• Er zijn ook sommige modellen (3,96 cm en 4,57 

cm) verkrijgbaar met grijze rotanopdruk, voor 
een meer natuurlijke look, ideaal voor buiten.
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Het zwembad wordt ondersteund door een metalen 
frame dat weerstand biedt aan de bewegingen en 
het spetteren van het water in het zwembad, voor 
een veilige en stabiele zwembadervaring.
• Ieder Steel Pro-frame ondergaat een corrosie-

werende lakprocedure.
• De gladde en afgeronde randen van het frame 

bieden veiligheid en bescherming.
• De metalen verbindingen worden bij elkaar 

gehouden door sterke klemmen voor maximale 
duurzaamheid.

• Het gewicht van het water wordt gelijkmatig 
verdeeld door verticale balksteunen.

• Het Steel Pro™ zwembad moet op een perfect 
vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder 
eventuele voorwerpen of puin die de bodem 
kunnen beschadigen.

STEEL PRO™

Het grondzeil is NIET bij de zwembadset 
inbegrepen. Het materiaal maakt de bodem 
duurzaam en lekbestendig, afhankelijk van 
de grootte van het zwembad kan het worden 
gemaakt in PVC of Tritech-materiaal, een 
duurzame drievoudige laag PVC.

WAAROM MOETEN MENSEN STEEL PRO 
™ ZWEMBADEN KOPEN?
• Duurzaam ontwerp voor een langere levensduur
• De meeste modellen bevatten meer water dan 

Fast Set™ zwembaden met dezelfde afmetingen
• Breed assortiment compatibele accessoires en 

reserveonderdelen
• Frame Link System ™ voor zwembaden van 3,05 

en 3,66 m, voor een betere antiroestwerking 
tussen de verbindingen.

• Er zijn ook 2 modellen verkrijgbaar met de 
nieuwe kleurrijke opdruk.
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Het zwembad wordt ondersteund door een dik 
metalen frame met een Seal & Lock System™ dat 
luchtdichte verbindingen en andere functies garan-
deert, zoals een 3-lagige PVC-wandondersteu-
ningsband en een mozaïekprint.
• De zwembaden van 3,05 m en 3,66 m zijn 

uitgerust met een Frame Link™ systeem voor 
een betere antiroestwerking tussen de verbin-
dingen. Dit nieuwere verbindingssysteem 
vermindert roest met 75%. Bovendien kan je er 
gemakkelijk de bijgeleverde bekerhouder aan 
hangen, voor een geweldige tijd in het zwembad.

STEEL PRO MAX™ zwembaden zijn ontworpen 
met een geavanceerd Seal & Lock System™ dat 
wrijving tussen metalen verbindingen en de 
vorming van roest voorkomt.

• Dit unieke ontwerp voorkomt het schrapen van 
de anti-roestcoating en zorgt ervoor dat er geen 
water in de verbindingen van het frame komt.

• Het zwembad is ontworpen met een extreem 
stevig ovalen frame voor meer sterkte en 
duurzaamheid

• Patent aangevraagd op het systeem

Steel Pro Max™ zwembaden moeten op een 
perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, 
verwijder eventuele voorwerpen of puin die de 
bodem kunnen beschadigen.
Het grondzeil is NIET bij de zwembadset 
inbegrepen. Het materiaal maakt de bodem 
duurzaam en lekbestendig, afhankelijk van 
de grootte van het zwembad kan het worden 
gemaakt in PVC of Tritech™-materiaal, een 
duurzame drievoudige laag PVC.

WAAROM MOETEN MENSEN STEEL PRO 
MAX™ ZWEMBADEN KOPEN?
• Zwembad dat lang meegaat dankzij het extreem 

sterke ovalen frame
• Eenvoudig te monteren, geen gereedschappen 

nodig
• Breed assortiment compatibele accessoires en 

reserveonderdelen
• Frame Link System™ voor zwembaden van 3,05 

en 3,66 m, voor een betere antiroestwerking 
tussen de verbindingen.

• ChemConnect™ chemicaliëndoseerder bijgele-
verd om het chloorniveau aan te passen voor 
een effectief wateronderhoud.

STEEL 
PRO MAX™
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Het zwembad wordt ondersteund door een dik 
metalen frame met een Seal & Lock System™ dat 
luchtdichte verbindingen garandeert, en andere 
functies, zoals een 3-lagige PVC-wandondersteu-
ningsband, een mozaïekprint en een ChemConnect™ 
chemicaliëndispenser.
• Ieder Power Steel-frame ondergaat een corro-

siewerende lakprocedure.
• De gladde en afgeronde randen van het frame 

bieden veiligheid en bescherming.
• Rechthoekige zwembaden zijn ontworpen met 

hoekstukken en U-vormige steunen.
• De structuur van de rechthoekige en ovale 

Power Steel™ zwembaden heeft buizen met 
matglanzend effect om het probleem op te 
lossen van het frame dat aan elkaar wordt 
“gelijmd” bij blootstelling aan warmte.

Power Steel™ ronde zwembaden zijn ontworpen 
met een geavanceerd Seal & Lock System™ dat 
wrijving tussen metalen verbindingen en de 
vorming van roest voorkomt.

• Dit unieke ontwerp voorkomt het schrapen van 
de anti-roestcoating en zorgt ervoor dat er geen 
water in de verbindingen van het frame komt.

• Het zwembad is ontworpen met een extreem 
stevig ovalen frame voor meer sterkte en 
duurzaamheid.

• Patent aangevraagd op het systeem.

POWER 
STEEL™

Het Power Steel™ zwembad moet op een perfect 
vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder 
eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen 
beschadigen.
Het grondzeil is NIET bij de zwembadset 
inbegrepen. Het materiaal maakt de bodem 
duurzaam en lekbestendig, afhankelijk van 
de grootte van het zwembad kan het worden 
gemaakt in PVC of Tritech™-materiaal, een 
duurzame drievoudige laag PVC.

WAAROM MOETEN MENSEN POWER 
STEEL™ ZWEMBADEN KOPEN?
• U-vormige steunen, O-vormige palen, sterke 

veerbelaste borgpennen en C-connectors geven 
deze zwembaden de maximale duurzaamheid 
en stabiliteit. 

• Bevat een grotere hoeveelheid water dan andere 
modellen met dezelfde grootte.

• Antimicrobiële filtercassettes bij alle modellen 
geleverd om bacteriegroei te bestrijden en de 
vorming van algen te voorkomen.

• Sommige modellen ronde zwembaden (4.27 m, 
4.88 m, 5.49 m, 6.10 m en 6.71 m) zijn verkrijgbaar 
met een realistische opdruk met steen-effect, 
voor een meer natuurlijke stijl, ideaal voor buiten.

• ChemConnect™ chemicaliëndoseerder bijgele-
verd om het chloorniveau aan te passen voor 
een effectief wateronderhoud.
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Het zwembad wordt ondersteund door een dik 
metalen frame met een Seal & Lock System™ dat 
luchtdichte verbindingen garandeert, en heeft andere 
premiumfuncties, zoals een antimicrobiële filtercas-
sette, de Flowclear™ Skimatic™ filterpomp en speciale 
buitenwandafwerkingen, zoals rotan en steen.
• Ieder Power Steel™ Deluxe Series™-frame 

ondergaat een corrosiewerende lakprocedure. 
De gladde en afgeronde randen van het frame 
bieden veiligheid en bescherming.

• Het gewicht van het water wordt gelijkmatig 
verdeeld door verticale balksteunen.

Power Steel™ Deluxe Series™ zwembaden zijn 
ontworpen met een geavanceerd Seal & Lock 
System™ dat wrijving tussen metalen verbin-
dingen en de vorming van roest voorkomt.

• Dit unieke ontwerp voorkomt het schrapen van 
de anti-roestcoating en zorgt ervoor dat er geen 
water in de verbindingen van het zwembad-
frame komt.

• Het zwembad is ontworpen met een extreem 
stevig ovalen frame voor meer sterkte en 
duurzaamheid.

• Patent aangevraagd op het systeem.

Het Power Steel™ zwembad moet op een perfect 
vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder 
eventuele voorwerpen of puin die de bodem 
kunnen beschadigen.
Het grondzeil is NIET bij de zwembadset 
inbegrepen. Het Tritech™-materiaal maakt de 
basis duurzaam en lekbestendig.

WAAROM MOETEN MENSEN POWER 
STEEL™ DELUXE SERIES™ ZWEMBADEN 
KOPEN?
• Ontworpen om lang mee te gaan dankzij het 

corrosiebestendige metalen frame.
• Een reeks zwembaden die zijn uitgerust met de 

Skimatic™, een combinatie van een skimmer en 
filterpomp, zeer geschikt voor het reinigen van 
het zwembad zonder lastige slangen.

• Rotanprint op de buitenwanden voor een meer 
natuurlijke en luxe uitstraling.

• ChemConnect™ chemicaliëndoseerder bijgele-
verd om het chloorniveau aan te passen voor 
een effectief wateronderhoud.

• Antimicrobiële filtercassettes bij alle modellen 
geleverd om bacteriegroei te bestrijden en de 
vorming van algen te voorkomen.

POWER STEEL™ 
DELUXE SERIES™
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We hebben op de duurzaamheid en technologie 
van ons Power Steel™ zwembadassortiment 
vertrouwd om een nieuw type zwembad te maken 
– -De Power Steel™ Swim Vista Series™ II. Deze 
modellen zijn uitgerust met doorzichtige ramen 
voor een leuke onderwaterervaring.

Power Steel™ Swim Vista Series™ II zwembaden 
moeten op een perfect vlakke ondergrond worden 
geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of 
puin die de bodem kunnen beschadigen.
Het innovatieve en geavanceerde Seal & Lock 
System™ garandeert een veilige verbinding van 
de buizen en voorkomt dat er water in de verbin-
dingen van het zwembad komt.

• Het zwembad is ontworpen met een extreem 
stevig ovalen frame voor meer sterkte en 
duurzaamheid.

• Patent aangevraagd op het systeem.

POWER STEEL™ 
SWIM VISTA 
SERIES™ II

Power Steel™ Swim Vista Series™ II zwembaden 
moeten op een perfect vlakke ondergrond worden 
geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of 
puin die de bodem kunnen beschadigen.
Het grondzeil is NIET bij de zwembadset 
inbegrepen. Het Tritech™-materiaal maakt de 
basis duurzaam en lekbestendig.

WAAROM MOETEN MENSEN POWER 
STEEL™ SWIM VISTA SERIES™ II 
ZWEMBADEN KOPEN?
• Ontworpen om lang mee te gaan dankzij de 

corrosiebestendige constructie van het metalen 
frame.

• De originele Swim Vista™ transparante water-
dichte ramen bieden extra functionaliteit en 
zorgen voor nog meer plezier voor het hele 
gezin. Bovendien kan je er doorheen kijken om je 
kinderen te controleren, voor meer veiligheid.

• 4 transparante geïntegreerde ramen voor de 
ronde zwembaden en 2/4 voor de ovale, afhan-
kelijk van de grootte.

• Rotanprint voor een meer natuurlijke en luxe 
uitstraling.

• ChemConnect™ chemicaliëndoseerder bijgele-
verd om het chloorniveau aan te passen voor 
een effectief wateronderhoud.

• Antimicrobiële filtercassettes bij alle modellen 
geleverd om bacteriegroei te bestrijden en de 
vorming van algen te voorkomen.
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Innovatief product van het Bestway® zwembadas-
sortiment, ontworpen met hetzelfde Seal & Lock 
System™ dat het hele jaar door duurzaamheid en 
weerstand garandeert en met de toevoeging van 
Hydrojet™-functionaliteit om een ontspannend 
massage-effect te bieden.

De massagefunctie wordt direct via de filterpomp 
geactiveerd met 9.463 l/uur, waarmee 2 verstel-
bare sproeistukken worden geactiveerd.
Het Power Steel™ Comfort Jet™ zwembad is 
ontworpen voor meer duurzaamheid, dankzij het 
geavanceerde Seal & Lock System™ dat wrijving 
tussen metalen verbindingen en de vorming van 
roest voorkomt.

• Dit unieke ontwerp voorkomt het schrapen van 
de anti-roestcoating en zorgt ervoor dat er geen 
water in de verbindingen van het zwembad-
frame komt.

• Het zwembad is ontworpen met een extreem 
stevig ovalen frame voor meer sterkte en 
duurzaamheid.

• Patent aangevraagd op het systeem.

Het Comfort Jet™ zwembad moet op een perfect 
vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder 
eventuele voorwerpen of puin die de bodem 
kunnen beschadigen.
Het grondzeil is NIET bij de zwembadset 
inbegrepen. Het Tritech™-materiaal maakt de 
basis duurzaam en lekbestendig.

WAAROM MOETEN MENSEN EEN 
COMFORT JET™ ZWEMBAD KOPEN?
• Het heeft een geavanceerd Seal & Lock System™ 

dat wrijving tussen metalen onderdelen en de 
vorming van roest in de verbindingen voorkomt.

• Inclusief meerkleurige led-lamp met 7 kleuren.
• Print van een stenen muur en realistische tegels 

op de bodem.
• Comfort Jet™ massagesysteem met geïnte-

greerde jets, makkelijk te gebruiken en 2 
mondstukken die via het besturingsstation 
kunnen worden aangepast.

• De unieke ovale vorm van dit zwembad is 
eenvoudiger te installeren en af te breken.

POWER STEEL™ 
COMFORT JET™

28
HANDLEIDING  
VOOR DE 
RETAILER



VRAGEN ANTWOORDEN

WELK GEREEDSCHAP HEB IK 
NODIG OM EEN ZWEMBAD OP 
TE ZETTEN?

Wanneer de grond is voorbereid, zijn voor de meeste modellen geen gereedschappen nodig. Alle zwembadmodellen moeten op 
een perfect vlakke ondergrond worden geplaatst, verwijder eventuele voorwerpen of puin die de bodem kunnen beschadigen.

KAN IK EEN ZWEMBAD 
OPZETTEN OP EEN 
ZANDOPPERVLAK (D.W.Z. 
HET STRAND) EN/OF OP EEN 
HELLING?

Nee, zanderige ondergronden en hellingen zijn onstabiel en kunnen druk uitoefenen op de onderkant van de bekleding. Er kan 
wel een beetje zand worden gebruikt om de grond waterpas te maken.

WAAROM BUIGEN DE 
WANDEN DOOR NAAR 
BINNEN WANNEER ER EEN 
RECHTHOEKIG ZWEMBAD 
WORDT OPGEZET?

Maak je geen zorgen. Na het monteren is het heel gewoon dat de wanden naar binnen doorbuigen. Zodra het zwembad is 
gevuld met water, worden de wanden weer naar buiten geduwd en zorgen de metalen steunen ervoor dat het water de 
bekleding glad strijkt. 

TOT HOE VER MOET IK HET 
ZWEMBAD VULLEN?

Tot aan of onder de onderkant van de ring (voor Fast Set™ zwembaden) en tot de witte vullijn (voor alle andere zwembaden). 
Vul het zwembad nooit tot boven de gekleurde lijn (indien van toepassing), om waterverlies en schade aan de wanden te 
voorkomen.

KAN IK MIJN ZWEMBAD/ 
LAY-Z-SPA™ LATEN STAAN IN  
DE WINTER?

We raden aan deze zwembaden af te breken en ze op te bergen op een droge, overdekte plaats, bij voorkeur in hun 
beschermende verpakking. Lage temperaturen en weersomstandigheden kunnen de basis van het zwembad en plastic 
onderdelen beschadigen.

WAARMEE MOET IK HET 
ZWEMBAD REINIGEN 
VOORDAT IK HET OPBERG 
VOOR DE WINTER?

Met zachte zeep en water. Spoel het zwembad grondig af en zorg ervoor dat het niet vochtig is. Bestrooi het met talkpoeder 
voordat je het opbergt in de verpakking. Het talkpoeder helpt om het plastic flexibel te houden wanneer de temperatuur onder 
de 5°C daalt.

WAARMEE MOET IK HET 
ZWEMBAD REINIGEN 
VOORDAT IK HET OPZET VOOR 
DE LENTE/ZOMER?

Zachte zeep en water verwijderen eventueel vuil dat is neergeslagen tijdens de winter. Controleer ook of het materiaal geen 
schade heeft opgelopen tijdens de opslag (bijv. schimmel). 
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Er zijn twee soorten adapters beschikbaar voor zwembaden. Hiermee kunnen palen met een diameter van 32 mm aan worden gesloten op palen met 
een diameter van 38 mm en vice versa:
Pompslang 32 mm => aansluitventiel 38 mm : adaptercode F6H202 
Pompslang 38 mm => aansluitventiel 32 mm : adaptercode 58236

AFMETINGEN CONNECTORS

Power Steel™ 
ovaal

300 cm  
 tot 488 cm 32 mm

Power Steel™ 
ovaal 549 cm 38 mm

Power Steel ™ 
Deluxe Series™ 

rond
427 cm  

a 488 cm 32 mm

Power Steel ™ 
rechthoekig

404 cm 
 tot 488 cm 32 mm

Power Steel™ 
rechthoekig 549 cm 38 mm

Power Steel™ 
Swim Vista 

Series™ II rond
488 cm  

 tot 549 cm 38 mm

Power Steel™ 
Swim Vista 

Series™ II ovaal
427 cm 32 mm

Power Steel™ 
Swim Vista 

Series™ II ovaal
549 cm 38 mm

Power Steel™ 
Comfort Jet™ 610 cm 38 mm

AFMETINGEN CONNECTORS

Fast Set™ 244 cm  
 tot 457 cm 32 mm

Steel Pro™ 
rechthoekig

221 cm  
 tot 400 cm 32 mm

Steel Pro™ 
rond

305 cm  
 tot 366 cm 38 mm

Steel Pro  
Max™

305 cm  
 tot 457 cm 32 mm

Steel Pro  
Max™ 549 cm 38 mm

Power Steel™ 
rond 427 cm 32 mm

Power Steel™ 
rond

488 cm  
 tot 671 cm 38 mm

Power Steel™ 
rechthoekig

282cm  
a 488cm 32 mm

Power Steel™ 
rechthoekig

549 cm  
 tot 956 cm 38 mm

TYPE  
ZWEMBAD

TYPE  
ZWEMBAD



Bestway® hanteert zeer hoge standaards. De pompen zijn ontworpen 
om al het water in een zwembad minstens eenmaal per 8 uur te 
filteren. Je kunt ook een upgrade maken naar een pomp die het water 
in minder dan 6 uur filtert (sommige pompen laten het water veel 
sneller circuleren).
Als ik een pomp moet kiezen voor een zwembad, moet ik rekening 
houden met de volgende parameters in de tabel.

WAAROM MOET IK DE FLOWCLEAR™ CASSETTEFILTER-
POMP GEBRUIKEN?
• Het product is makkelijk te gebruiken
• Voordelige prijs
• Weinig onderhoud nodig
• Compatibel met de meeste bestaande filtercassettes die op de 

markt zijn

CODE LITERS/UUR COMPATIBELE ZWEMBADEN FILTERCASSETTE
ENERGIEVERBRUIK IN 

PAARDENKRACHT EN WATT
BIJGELEVERDE 

ADAPTERS

58381 1,249 voor zwembaden met een 
inhoud tot 8.300 l I 0,02hp/16W 32 mm

58383 2,006 voor zwembaden met een 
inhoud tot 14.300 l II 0,04hp/29W 32 mm

58386 3,028 voor zwembaden met een 
inhoud tot 17.400 l II 0,04hp/32W 32 mm

58389 5,678 voor zwembaden met een 
inhoud tot 31.700 l III 0,12hp/86W

38mm
Bijgeleverd 

adapters 32 mm

58391 9,463 voor zwembaden met een 
inhoud tot 62.000 l IV 0,05hp/370W

38mm
Bijgeleverd 

adapters 32 mm
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Een combinatie van een skimmer en een filter-
pomp om het zwembad op een handige manier 
schoon te maken zonder slangen en connectors. 
Met deze pomp kan je het zwembad vrij houden 
van vuil dat op het oppervlak drijft en tegelijkertijd 
het water filteren dankzij de werking van de filter-
pomp, zonder dat er onhandige leidingen hoeven te 
worden gebruikt.

WAAROM MOETEN ZWEMBADEI-
GENAREN DE FLOWCLEAR™ SKIMATIC 
FILTERPOMP KOPEN?
• Het voordeel van de Flowclear™ Skimatic™ 

filterpomp in het zwembad is dat het aange-
geven debiet ook het werkelijke debiet is, omdat 
er geen drukval bestaat die veroorzaakt wordt 
door leidingen; dit garandeert hoge prestaties 
en een laag energieverbruik vergeleken met 
filtratiesystemen.

• Een tank met grote inhoud zuigt drijvende 
bladeren en ander vuil naar binnen.

• Heeft een adapter voor aansluiting op handma-
tige en automatische reinigers.

• Voor gebruik met alle bovengrondse zwembaden 
behalve zwembaden met stalen wanden.

MANDJE VAN DE
GEÏNTEGREERDE SKIMMER

HAAK
VERSTELBAAR

FILTERPATROON 
TYPE III, A / C

FLOWCLEAR™ 
SKIMATIC™ 
FILTERPOMP



FLOWCLEAR™  
ANDFILTERS
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De Flowclear™ zandfilterpomp is de ideale oplos-
sing voor bovengrondse zwembaden. Een goed 
werkend zandfilter is efficiënter dan filterpompen. 
Het vereist weinig onderhoud, en de zandvulling 
gaat minstens een heel seizoen mee.
De pomp heeft een praktische klep met 6 functies 
om de filterfuncties te beheren: filtratie, terugs-
poelen, afspoelen, recirculatie, legen, stop.
De Flowclear™-filterpomp is uitgerust met een 
ingebouwde timer (behalve het 3.028 l zandfilter) 
om de automatische bedrijfscycli eenvoudig te 
kunnen programmeren, en met een eenvoudig 
afleesbare manometer.
De zeefmand voor het filter is een extra mecha-
nisme dat grotere deeltjes opvangt, zoals bladeren, 
haren en vuil. Beschermt de pompwaaier en zorgt 
ervoor dat de pomp langer meegaat en altijd 
soepeler draait (niet aanwezig voor de 3.028 l 
zandpomp). Het product is al gemonteerd, dus je 
kunt het direct op het zwembad aansluiten.
Alle Flowclear™-zandfilters zijn compatibel met 
de meeste bovengrondse zwembaden die op de 

markt zijn. In ieder filter zit ook een ChemCon-
nect™-dispenser om het chloorniveau aan te 
passen en voor een effectief wateronderhoud te 
zorgen.

WAAROM MOETEN ZWEMBADEI-
GENAREN DE FLOWCLEAR™ -ZANDFIL-
TERS KOPEN?
• Duurzame, corrosiebestendige filtertank.
• Compatibel met bijna alle zwembaden die op de 

markt zijn.
• Zeer efficiënt en milieuvriendelijk.
• Meer kostenefficiënt dan een traditioneel 

filterpompsysteem omdat de pomp kwarts-/
glaszand of Polysphere™ gebruikt in plaats van 
een filtercassette, waardoor de pomp het hele 
seizoen door kan worden gebruikt, in plaats van 
een filtercassette die iedere 15 dagen moet 
worden vervangen.

• Werkt met zand of met ons zeer efficiënte 
Polysphere™-product.

Valvola di controllo

Cestino di filtraggio

Serbatoio di filtraggio

Motore della pompa

Manometro

Valvola di entrata dell’acqua 
della piscina

Valvola di uscita dell’acqua 
della piscina

1

2

3

4

5

6

7
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CHEMCONNECTTM

DISPENSER
VALVOLA  

A FLANGIA
TIMERMANOMETROUSARE CON SABBIA 

QUARZIFERA/VETRO 
O FLOWCLEAR™  
POLYSPHERE™

DIFFERENTI  
COMPATIBILITÀ
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CODE
LITER  

PER UUR TYPE MATERIAAL
AANBEVOLEN 

HOEVEELHEDEN

ENERGIEVERBRUIK 
IN PAARDENKRACHT 

EN WATT VERBINDINGEN DRUK
COMPATIBILITEIT 

ZWEMBAD

58515 3.028

#20 0,45 mm -0,85 mm 
kwartszand

#0,5 mm-1 mm 
glaszand

8.5 Kg

0,11hp/85W 32 mm
0,25 bar 
(3.5 PSI)

1.100-18.100 L

Flowclear ™ Polysphere 240 gr

58497 5.678

#20 0,45 mm -0,85 mm 
kwartszand

#0,5 mm-1 mm 
glaszand

9 Kg

0,28hp/210W

38mm
Bevat 

adapter voor 
palen van  

32 mm (58236)

0,45 bar  
(6.5 PSI) 1.100-42.300 L

Flowclear ™ Polysphere 250 gr

58499 8.327

#20 0,45 mm -0,85 mm 
kwartszand

#0,5 mm-1 mm 
glaszand

20 Kg

0,38hp/300W

38mm
Bevat 

adapter voor 
palen van  

32 mm (58236)

0,56 bar 
(8,0 PSI) 1.100-54.500 L

Flowclear ™ Polysphere 560 gr

58486 11.355

#20 0,45 mm -0,85 mm 
kwartszand

#0,5 mm-1 mm 
glaszand

36 Kg

0,11hp/85W

38mm
Bevat 

adapter voor 
palen van  

32 mm (58236)

0,62 bar 
(9PSI) 1.100-66.600 L

Flowclear ™ Polysphere 1.000 gr
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VRAGEN ANTWOORDEN

HOEVEEL UUR MOET IK MIJN 
POMP LATEN WERKEN?

Hoe meer de pomp actief is, hoe helderder het zwembad blijft.
De pomp mag niet langer dan 3/4 uur inactief blijven.

KAN IK HET ZWEMBAD 
GEBRUIKEN TERWIJL DE  
FILTERPOMP IN WERKING IS?

Nee. Wij raden niet aan om het zwembad te gebruiken wanneer de filterpomp in werking is. Hoewel er geen gevaar is bij 
gebruik van het zwembad met ingeschakelde pomp, is dit toch van kracht.

HOE VAAK MOET IK DE  
FILTERCASSETTE REINIGEN?

De cassette moet om de dag worden verwijderd en gecontroleerd. Hij kan gedeeltelijk worden gereinigd door te spoelen met 
water. Vervang de cassette onmiddellijk wanneer hij te vuil is.

HOE VAAK MOET IK DE  
FILTERCASSETTE VERVANGEN?

Uiterlijk iedere 15 dagen. Je moet de cassette ook vervangen als je merkt dat het pompdebiet daalt.

WAT KAN DE REDEN ZIJN DAT  
DE FILTERPOMP EEN ZWAK 
DEBIET HEEFT?

Het is mogelijk dat de cassette vuil is of dat er lucht in de leidingen zit. Reinig de filtercassette en verwijder eventuele 
luchtbellen uit de leidingen van de pomp via het ontluchtingsventiel op de bovenkant van het deksel.

HOE VAAK MOET IK HET ZAND 
IN EEN ZANDFILTERPOMP 
VERVANGEN?

Gewoonlijk raden we aan om het ieder jaar te vervangen, of als, ondanks het terugspoelen van het zand, de manometer 
aangeeft dat de bedrijfsdruk boven het kritieke niveau is dat door Bestway® is aangegeven.

HOE VAAK MOET IK HET  
ZAND WASSEN MET DE  
TERUGSPOELFUNCTIE?

Ten minste eenmaal per drie weken en steeds wanneer de druk op de manometer toeneemt en de wijzer een hoger 
drukniveau aangeeft dan door Bestway® is verklaard.
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Makkelijk te gebruiken

Eenvoudige structuur en  
eenvoudig te monteren 

Debiet : 1.249 L - 9.463L

Laag energieverbuik  
met minimaal wattage : 16-350 W

Goede waterzuiverheidsgraad

Licht en makkelijk te hanteren product

Voor gebruik van zwembaden  
met een inhoud van 1.100 – 62.000 liter 

Frequent onderhoud nodig

Betaalbare investering

FLOWCLEAR™ 
FILTERPOMPENWat als uw eindgebruiker 

een pragmatische gedachte  
pragmatische 
gedachte heeft, zoekend 
naar een eenvoudige en effectieve 
manier om zijn zwembad te 
onderhouden?

Filterpompen  
zijn geweldig voor iemand die 
iets moeiteloos, eenvoudig en 
gemakkelijk zoekt om zijn  
zwembad te onderhouden.

IS UW KLANT EEN 
GEMAKKELIJKE 
GEBRUIKER?



Makkelijk te gebruiken

Eenvoudige structuur en  
eenvoudig te monteren 

Debiet : 2.574 L – 3.974L

Laag energieverbuik  
met minimaal wattage : 48-73 W

Goede waterzuiverheidsgraad 

Extra oppervlaktereining

Licht en makkelijk te hanteren product

Voor gebruik van zwembaden  
met een inhoud van 1.100 – 31.700 liter

Frequent onderhoud nodig

Middelmatige investering

Technisch product

Geavanceerd ontwerp, meerdere functies

Debiet : 3.028 L – 11.355 L

Laag energieverbuik  
met minimaal wattage : 85-500 W

Hoge Waterzuiverheidsgraad

Solide en minder  
lichte structuur

Voor gebruik van zwembaden  
met een inhoud van 1.100 – 63.500 liter

Seizoensonderhoud

Lange Termijn investering

FLOWCLEAR™ 
SKYMATIC™ FILTERPOMPEN

FLOWCLEAR™ 
ZANDFILTERSWat als uw eindgebruiker een  

ervaren persoon 
en een enthousiaste 
tuinier is, op de hoogte van  
de nieuwste innovaties en  
prestaties op hoog niveau?

Zandfilters zijn de betere 
oplossingen voor iemand met 
expertise en ervaring, die elke  
keuze met nauwkeurigheid maakt.

IS UW KLANT EEN 
GEAVENCEERDE 
GEBRUIKER 



WAAROM MOETEN ZWEMBADEIGENAREN 
FLOWCLEAR™ POLYSPHERE KOPEN?

 VERBETERDE POMPEFFICIËNTIE 
Lagere druk maakt een hoger debiet  
en een langere productlevensduur  
mogelijk

 LICHTER MATERIAAL 
500 g Flowclear™ Polysphere  
is gelijk aan 18 kilo zand

 SUPERIEURE FILTRATIE 
In een korte tijd wordt schoon en helder 
water verkregen

 MILIEUVRIENDELIJK 
100% recyclebaar en niet-giftig  
PET-materiaal.

 GEMAKKELIJKER TE HANTEREN 
Eenvoudig te dragen en te transporteren. 
Met de hand wasbaar.

Flowclear™ Polysphere is gemaakt van 100% PET-materiaal en is compatibel met alle bestaande zandfil-
terpompen. Het is een product dat lang meegaat en dat eenvoudig is om te verplaatsen en mee te werken.
Het is een zeer efficiënte en milieuvriendelijke manier om schoon water door uw bovengrondse zwembad te 
laten stromen. De Polyspheres lijken op katoenen ballen, maar laat u vooral niet door het uiterlijk misleiden! 
De Flowclear Polyspheres bieden vele voordelen en kunnen in alle bestaande zandfilters van Bestway® 
worden gebruikt.
Ze verbeteren de efficiëntie van de zandpomp door de druk te verlagen, waardoor een hoger debiet kan 
worden gegeven en het product langer meegaat. Polyspheres zijn gemaakt van een lichter materiaal, 500 
gram Polysphere is evenredig met 18 kilo zand. In een veel kortere tijd wordt zuiver, helder water verkregen 
in vergelijking met zand.
Ze kunnen met de hand worden gewassen.

FLOWCLEAR™  
ZANDFILTER

GEWICHT BIJ GEBRUIK  
VAN ZAND

GEWICHT BIJ GEBRUIK VAN 
FLOWCLEAR™ POLYSPHERE

3.028 L 8.5 kg   240 g

5.678 L   9 kg   250 g

8.327 L 20 kg   560 g

11.355 L 36 kg 1.000 g
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Hiermee wordt de tijd gedefinieerd die nodig is om het hele watervolume in het zwembad door het filter-
systeem te laten lopen.
Er moet een goede balans zijn: over het algemeen is 3/4 uur voor een volledige circulering prima.
Je kunt deze simpele formule gebruiken om de circuleringstijd te berekenen:
Watervolume in het zwembad ÷ debiet van de pomp (l/u) = uren activiteit filterinstallatie

Bijv.     52.230 L
            8.327 L/h       ≅ 12 uur

CIRCULERINGS- EN BEDRIJFSTIJD

De helderheid van het water wordt gegarandeerd door de juiste dosering van de chemische componenten 
en een goede werking van het filtersysteem.
Dit moet niet worden verward met de circuleringstijd van de systemen, omdat de bedrijfstijd overeenkomt 
met het aantal uren dat de pomp moet werken om de watercirculering te optimaliseren.
De pomp mag NIET langer dan 3/4 uur inactief blijven. Hoe meer de pomp actief is, hoe helderder het 
zwembad blijft.
De bedrijfstijd hangt ook af van hoe vaak het zwembad wordt gebruikt en het aantal mensen dat het gebruikt.

BEDRIJFSTIJD
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VRAGEN ANTWOORDEN

WAT IS DE JUISTE 
HOEVEELHEID FLOWCLEAR™ 
POLYSPHERE OM TE 
GEBRUIKEN? 

We herinneren je eraan dat 500 g Flowclear™ Polysphere gelijk is aan 18 kg zand.
De hoeveelheid Flowclear™ Polysphere hangt af van het type zandfilter.

KAN IK FLOWCLEAR™ 
POLYSPHERE IN DE 
WASMACHINE WASSEN?

Absoluut niet, we raden aan om de bollen alleen met de hand te wassen.
NIET de wasmachine gebruiken om de Flowclear™ Polysphere te wassen, omdat de bollen dan hun compactheid verliezen.

WANNEER IS HET NODIG OM 
FLOWCLEAR™ POLYSPHERE TE 
VERVANGEN?

Over het algemeen raden we aan om de bollen iedere 4 weken met de hand te wassen; hun staat hangt af van de 
gebruiksfrequentie van het zwembad en de filtratie. Als de bollen vuil blijven of verkleuren, moeten ze worden vervangen.

MET WELKE ZANDFILTERS 
KAN FLOWCLEAR™ 
POLYSPHERE WORDEN 
GEBRUIKT? 

Flowclear™ Polysphere kan worden gebruikt met alle Bestway®-zandfilters. Bovendien is het compatibel met de meeste 
zandfilters op de markt.

IS HET MOGELIJK OM ALLE 
FUNCTIES VAN FLOWCLEAR™ 
ZANDFILTERS TE GEBRUIKEN? 

Met Flowclear™ Polysphere is de terugspoelfunctie van het zandfilter NIET bruikbaar.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN 
FLOWCLEAR™ POLYSPHERE 
TEN OPZICHTE VAN ZAND?

Polysphere filterbollen zijn de beste vervanging voor zand voor de filterpomp. Ze verbeteren de efficiëntie van de zandpomp 
door de druk te verlagen, waardoor een hoger debiet kan worden bereikt en het product langer meegaat. Bovendien voorkomen 
ze verstoppingen en de aanwezigheid van zandresten.
Flowclear ™ Polysphere heeft een superieur filtervermogen.

HOE MOET IK FLOWCLEAR™ 
POLYSPHERE RECYCLEN?

Flowclear™ Polysphere is niet giftig en milieuvriendelijk.
Het materiaal zelf is herbruikbaar en 100% gemaakt van PET-materiaal.  Je kunt het weggooien zoals alle andere recyclebare 
plastic afvalmaterialen.
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Met de juiste middelen blijft het zwembad altijd 
schoon en kunt u besparen op onderhoudsche-
micaliën. Bovendien zorgt u er door zichtbaar vuil 
te verwijderen voor dat de zuiveringsinstallatie 
langdurig goed blijft werken en dat de filters niet 
verstopt raken.
Het vuil op het oppervlak kan worden verwijderd 
met een eenvoudige skimmer. Voor het vuil op de 
wanden en de bodem van het zwembad kunt u 
klassieke borstels, een bodemreiniger of een robot 
gebruiken.
In dit geval kan je kiezen tussen handmatige of 
elektrische hulpmiddelen voor het reinigen van 
het zwembad:

FLOWCLEAR™  
ZWEMBADONDERHOUD

VENTURI ZWEMBADREINIGER 
58013 

Voor het gebruik van dit model moet het 
worden verbonden met een waterleiding 
die, dankzij het Venturi-effect, een 
absorptiestroom creëert die de 
afzettingen op de bodem verzamelt 
en in een net vasthoudt zodat ze 
daarna kunnen worden verwijderd. 
Afzuigsystemen met Venturi-
effect zijn effectief in kleine 
zwembaden.

HANDMATIGE ZWEMBADBODEMREINIGER 
58212 

Dit reinigingssysteem voor de 
zwembadbodem gebruikt de 
zuigkracht van het filtersysteem 
om het vuil dat zich op de bodem 
heeft afgezet te verzamelen.
Eenvoudig te gebruiken: schakel 
de zuigmodus van de pomp in, 
bevestig de borstel, handgreep 
en buis aan elkaar en sluit de 
reiniger aan op de skimmer of de 
zuigmond.

HYDRAULISCHE ZWEMBADBODEMREINIGER 
58304  

Deze gebruikt de energie van het 
zwembad om onafhankelijk te 
bewegen. De efficiëntie van dit 
type bodemreiniger hangt af 
van het vermogen van de 
pomp.

Deze reiniger werkt met een accu en 
hoeft niet op de zuiveringsinstallatie 
of op de elektriciteit te worden 
aangesloten. Ideaal voor kleine 
zwembaden, zoals zelfdragende 
zwembaden. Net als robots heeft 
deze reiniger een intern filter dat vuil 
opvangt en gefilterd en schoon water 
teruggeeft.

OPLAADBARE ZWEMBADBODEMREINIGER  
58427 

ROBOTREINIGER 
58482 

Is geluidloos en beweegt en 
werkt zelfstandig. Hoeft niet 
op de zuiveringsinstallatie te 
worden aangesloten. Robots 
kunnen verschillende functies 
en reinigingscycli hebben die 
aansluiten op iedere behoefte, 
zwembadgrootte en mate van vuilheid. Het 
vuil wordt verzameld in een intern filter dat moet 
worden geleegd.

HANDGEREEDSCHAPPEN 
58280 

Borstels, sponzen en bezems zijn 
de belangrijkste accessoires voor 
een eerste reiniging.



FLOWCLEAR™ 
AQUATRONIX™ 
ROBOTREINIGER  

1 2 3 4 5

TECHNISCHE DETAILS
• Vermogen stalen gaasfilter: vangt tot 4,5 l vuil op
• Cyclustijd: 90 minuten
• Debiet: 2.700 l/uur)
• Verplaatsingssnelheid: 1000 m/u.
• Oplaadtijd: 5-6 uur
• Compatibiliteit: met alle soorten bovengrondse 

zwembaden (groter dan 45m2) en ingegraven 
zwembaden

WAAROM MOETEN ZWEMBADEIGENAREN 
DE FLOWCLEAR™ AQUATRONIX™ 
ROBOTREINIGER KOPEN?
• Autonoom zwembadreinigingssysteem met 

oplaadbare lithium-accu’s
• Ingebouwde sensoren schakelen het apparaat 

in wanneer het volledig in water is onderge-
dompeld

• De beste oplossing voor een efficiënte reiniging
• Gepatenteerd Jet System™ met richtbare 

stralen
• Het systeem heeft een borstel en antislipwielen 

om efficiënter te reinigen

De nieuwe Flowclear™ Aquatronix™ robotreiniger 
werkt zelfstandig en kan worden gebruikt op alle 
soorten en vormen bovengrondse en ingegraven 
zwembaden. Met het STOP & GO geleidingssysteem 
en de oplaadbare Li-ion-accu biedt de Flowclear™ 
Aquatronix™ hoge prestaties en een snelle reiniging.
De ingebouwde watersensor schakelt de reiniger 
in wanneer deze volledig is ondergedompeld in 
het water en schakelt uit wanneer het water-
peil onvoldoende is, om de motor te beschermen. 
De eenvoudig te gebruiken en te verplaatsen 
Flowclear™ Aquatronix™ werkt tot 90 minuten op 
een volle accu.
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FLOWCLEAR™ 
zwembadreinigers

FLOWCLEAR™ 
drijvende thermometer  

FLOWCLEAR™
teststrips

FLOWCLEAR™ 
chemicaliëndoseerder  
Chemguard™ met huls

FLOWCLEAR™
zonnescherm voor zwembaden 

FLOWCLEAR™ 
filterpomp/zandfilter

FLOWCLEAR™
grondzeilen voor zwembadbodem 

FLOWCLEAR™ 
drijvende led-fontein

FLOWCLEAR™  
kwarts-/glaszand of Polysphere

FLOWCLEAR™ 
antimicrobiële filtercassette  

FLOWCLEAR™ 
koepel

ESSENTIËLE FLOWCLEAR™ ACCESSOIRES VOOR ZWEMBADEN

De Flowclear™ accessoirelijn biedt 
een reeks essentiële producten voor 
de verzorging van je zwembad. Afhan-
kelijk van wat je nodig hebt, kan je het 
best geschikte product vinden.
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BESTURINGSSYSTEEM

PRODUCT 58013 58212 58234 58304

Maintenance Kit
203cm 

AquaCrawl 
Pool Vaccum

AquaClean Pool 
Cleaning Kit 

 
Aqua Climb
Automatic Pool Cleaner

AANBEVOLEN ZWEMBAD

  Elk model

  tot en met  396cm diameter   tot en met 457cm diameter   Elk model   tot en met  488cm diameter

  tot en met  396cm diameter   tot en met 457cm diameter   Elk model   tot en met  488cm diameter

  tot en met  396cm diameter   tot en met 457cm diameter   Elk model   tot en met  488cm diameter

  tot en met  396cm doorsnede   past op 287, 404,  
412cm lenght   Elk model   404, 412, 488, 549,  

671cm lenght

  tot en met  396cm doorsnede   tot en met 457cm doorsnede      Elk model    

KENMERKEN

WERKWIJZE Handmatig Handmatig Handmatig Automatisch

LENGTE VAN DE STANG 174cm 190cm 279cm 

LENGTE VAN DE SLANG 600cm 600cm 610cm 

VENTIEL COMPATIBILITEIT 32mm  
(38mm adattatori inclusi)

32mm  
(38mm adattatori inclusi)

32mm  
(38mm adattatori inclusi)

BINNENWAND SCHOONMAKEN  ✔ ✔ ✔

MINIMALE STROOMSNELHEID             2.006 L/h 2.006 L/h 3.785 L/h 

MINIMUM VERMOGEN      86W

FUNCTIES  Herbruikbare afvalzak
 Inclusief Skimmer net 

 Herbruikbare afvalzak
 Twee schuine conversie mondstukken,      

   één met bruch
 Universele adapters bijgesloten

 Herbruikbare afvalzak
 Inclusief Skimmer net 
 Universele adapters bijgesloten

 Pre filterzak

ZAND- EN FILTERPOMPEN  
VAN 99W

van 4.542 a 9.463 L/h  
4,9 a 9,4m3/h

TUINSLANG
VENTURI EFFECT

ZAND- EN FILTER POMPEN - LAGE EN GEMIDDELDE STROOMSNELHEID

van 2.006 a 9.463 L/h - van 1,2 a 9,4m3/h
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BESTURINGSSYSTEEM  

PRODUCT 58340 58427 58482 58487

AquaScan 
Electric Pool Vacuum

Aqua Powercell  
Vac

 
Aquatronix™  
Robotic Vacuum  
Pool Cleaner

 
Oplaadbare  
Onderwater-Afzuiger

AANBEVOLEN ZWEMBAD

  Elk model   Elk model   Elk model

  tot en met  305cm diameter   Elk model   Elk model   tot en met  305cm diameter

  tot en met 610cm diameter   Elk model   tot en met  305cm diameter

  tot en met  305cm diameter   tot en met 610cm diameter   Elk model

  tot en met  396cm doorsnede   tot en met 610cm lenght   Elk model   tot en met  274cm doorsnede

     Elk model      Elk model      Elk model

      Elk model       Elk model          Elk model

KENMERKEN

WERKWIJZE Handmatig Handmatig Automatisch Automatisch

LENGTE VAN DE STANG 126cm 222cm 150cm

LENGTE VAN DE SLANG

VENTIEL COMPATIBILITEIT

BINNENWAND SCHOONMAKEN  ✔ ✔

MINIMALE STROOMSNELHEID             2.700 L/h

MINIMUM VERMOGEN      
FUNCTIES  AA Batterijen x 8

 Pre filterzak
 Borstels
 Werkt 1h30 aaneengesloten 

 Oplaadbare lithium batterij
 Vacuüm zwembaden en spa
 Herbruikbare afvalzak
 Automatisch stofzuigen

    
 

 Zwenkende zuigkop met wielen  
   en borstels
 USB-oplaadkabel
 Het vuil wordt verzameld in een  

   makkelijk toegankelijk en makkelijk  
   te legen roestvrijstalen filter
 Constante prestaties gedurende  

  30 minuten

AA BATTERIJ

Onafhankelijk van filtratie apparaat

OPLAADBARE LITHIUM BATTERIJ

 Handvat 
 Vergrendelclips
 Aan / Uit LED licht
 Hoofdvergrendelingsklep
 Duurzaam roestvrijstalen filtergaas
 Vuilactiveerders onderaan
 Verstelbare wielas

- Optionele stootranden



 TYPE VOEDINGSBRON VOORDELEN NADELEN
AANBEVOLEN 

GEBRUIK WERKING

ELEKTRISCH

atterijen/ 
Oplaadbare accu

Praktisch  
(geen kabels/slangen 

nodig) 

Batterij/opladen 
nodig

Beperkte  
bedrijfstijd

Alle soorten 
zwembaden en 

spa’s met/zonder 
filtratiesystemen 
die aan de eisen 

voldoen.

Automatisch  
en handmatig

HYDRAULISCH

Filtratiesysteem 
zwembad  

(min. debiet)

Gevoed door het 
zwembadfiltratiesysteem  

(geen batterijen/
opladen nodig)

Er moeten 
slangen worden 

aangesloten
Er is een 

filtratiesysteem  
met min. 

vermogen nodig

Zwembaden met 
filtratiesysteem 

dat aan de eisen 
voldoet

Automatisch  
en handmatig

VENTURI

Tuinslang Goedkoop product

Er moet een 
tuinslang worden 

aangesloten
Voegt onnodig 

water toe aan het 
zwembad

Alle soorten 
zwembaden 

zonder  
filtratiesysteem  

of filtratiesysteem 
met laag vermogen

Handleiding
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Om het water altijd schoon, helder en kiemvrij te houden, moet naast de werking van het filtratiesysteem, de juiste chemische balans van het water worden behouden. 
Bij deze onderhoudsprocedure hoort een chemische behandeling. Om de behandeling te kunnen starten, moet je eerst weten wat de inhoud in water van het zwembad 
is. Deze waarde staat vermeld in handleidingen van de producten. De hoeveelheid water kan ook worden berekend met de hieronder aangegeven methode. Je kunt de 
diepte van het water berekenen met een gewone rolmaat, door de hoogte (H) vanaf de bodem van het zwembad tot aan het wateroppervlak te meten.

RECHTHOEKIG ZWEMBAD ROND ZWEMBAD OVAAL ZWEMBAD

De zwembaden hebben de vorm van een 
parallellepipedum met een rechthoekige of 
vierkante basis. De berekening van het aantal liter 
water is als volgt:
A x H = watervolume in kubieke meter
Kubieke meters x 1000 = liters water
Alle metingen moeten worden uitgedrukt in meters

Het zwembad heeft een cilindrische vorm. De 
berekening van het aantal liter water is als volgt:
Diameter van het zwembad / 2 = R radius van de 
cirkel
R x R x 3,14 = A (oppervlakte)
A x H = watervolume in kubieke meter
Kubieke meters x 1000 = liters water
Alle metingen moeten worden uitgedrukt in meters

Het zwembad heeft een cilindrische vorm met 
een ovale basis. De berekening van het aantal liter 
water is als volgt:
Lange zijde / 2 = R1
Korte zijde / 2 = R2
R1 x R2 x 3,14 = A (oppervlakte)
A x H = watervolume in kubieke meter
Kubieke meters x 1000 = liters water
Alle metingen moeten worden uitgedrukt in meters

CHEMISCHE  
WATERBEHANDELING
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PRODUCT EERSTE BEHANDELING ONDERHOUDSBEHANDELING
PH LESS 

CORRECTOR PH LESS
Indien nodig 10 ml per m3 om de 
pH-waarde met 0,1% te verlagen Indien nodig 10 ml per m3 om de pH-waarde met 0,1% te verlagen

PH PIÙ  
PH PLUS CORRECTOR

Indien nodig 10 ml per m3 om de 
pH-waarde met 0,1% te verhogen Indien nodig 10 ml per m3 om de pH-waarde met 0,1% te verhogen

+ +

CHLOORKORRELS 56% 20 gr per m3 water 4 gr per m3 water iedere dag. Chloorkorrels moeten worden opgelost  
in een emmer water voordat ze in de tank worden gegoten

OF

CHLOORPADS MET 
LANGDURIGE WERKING 

(TRICHLOOR) VAN 20 GR
- 1 tablet voor iedere 2 m3 iedere 7 dagen. Ideale dosis in de tank 0,3 mg/l vrij chloor.  

Doe de tabletten in een drijvende dispenser of in de ChemConnect™-dispenser of skimmer

CHLOORPADS  
MET LANGDURIGE 

WERKING 90% 
(TRICHLOOR) VAN 200 GR

- 1 tablet voor iedere 15 m3 iedere 7 dagen. Ideale dosis in de tank 0,3 mg/l vrij chloor.  
Doe de tabletten in een drijvende dispenser of in de ChemConnect™-dispenser of skimmer

+ +

ANTI-ALG 1 KG 10 ml per m3 water 5 ml per m3 water per week

OF

GECOMBINEERDE 
CHLOORPADS MULTIPLE 

PADS VAN 200 GR
- 1 tablet voor iedere 15 m3 iedere 7 dagen. Ideale dosis in de tank 0,3 mg/l vrij chloor.  

Doe de tabletten in een drijvende dispenser of in de ChemConnect™-dispenser of skimmer

GECOMBINEERDE 
CHLOORTABLETTEN 

MULTIPLE PADS VAN 20 GR
- 1 tablet voor iedere 2 m3 iedere 7 dagen. Ideale dosis in de tank 0,3 mg/l vrij chloor.  

Doe de tabletten in een drijvende dispenser of in de ChemConnect™-dispenser of skimmer

VLOEIBAAR VLOKMIDDEL

Alleen gebruiken met zandpompen. 
Ideaal voor het verwijderen van 

microscopisch vuil uit het zwembadwater 
dat het water modderig maakt.  

Het vlokmiddel agglomereert de  
deeltjes om een grotere set te vormen 

die vervolgens beter door de filters  
en/of door de bodemreinigingsborstels 

wordt vastgehouden

10 ml per m3, met werkende filterpomp

Wanneer het zwembadwatervolume is berekend, kan je een reeks handelingen starten die het zwembad voorbereiden op het seizoen.
De Europese regelgeving EN16713-2 met betrekking tot de waterbehandeling in zwembaden voor huishoudelijk gebruik heeft de optimale waarden gedefinieerd 
die moeten worden behouden om water te hebben zonder bacteriën en met een veilig chemisch niveau voor de gebruikers:
- pH-waarde van 6,8 tot 7,6
- Waarde vrij chloor van 1 ppm tot 3 ppm

VERIFICATIE VAN DE CHEMISCHE PARAMETERS VAN HET WATER



Wanneer de opstarthandelingen zijn uitgevoerd, is het zwembad in perfecte staat en klaar voor gebruik. 
Maar om dat altijd zo te behouden, iedere dag, moeten er sommige reinigings- en onderhoudstrucs worden 
uitgevoerd met specifieke chemische producten.

Er zijn mensen die allergisch zijn voor chloor. Voor die mensen bestaan er alternatieve waterbehandelingen:

• ACTIEVE ZUURSTOF: zorgt voor een snelle reactie en een effectieve desinfectie om hardnekkige geuren 
en huidallergieën te voorkomen.

• KIDS CARE ZAKJES: geschikt voor opblaasbare zwembaden (gebruikt door kinderen) tot 1.200 liter, zonder 
pompen.

• AQUABLANC ZAKJES: geschikt voor zwembaden met pomp tot 6.000 liter met pompen.

• FLOWCLEAR™ CHLORINATOR: elektrolyse geschikt voor zwembaden met pomp met een inhoud tot 
95.000 liter.

ALTERNATIEVE  
WATERBEHANDELINGEN
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Een elektrische zoutwaterchlorinator is een apparaat dat aan het circulatiesysteem van het zwembad wordt bevestigd en elektriciteit gebruikt om zout 
in een vorm van chloor te veranderen die natriumhypochloriet wordt genoemd en die veiliger is dan gewoon chloor.

HOE WERKT HET?
De chlorinator, die een elektrolytische cel bevat, is bevestigd aan het circulatiesysteem van het zwembad via het filter. Het zout ondergaat chemische 
reacties wanneer het wordt geraakt door elektriciteit uit de elektrolytische cel, die chloor in natriumhypochloriet verandert en in het zwembadwater stroomt.

L KG KG

3.750 16.8 3

7.500 35 6

15.000 70 10

22.500 100 20

30.00 135 25

37.500 170 30

45.500 205 35

53.000 240 40

95.000 427.5 65

WATERCAPACITEIT  
(80% VOOR FAST SET™ 

ZWEMBADEN EN 90% VOOR  
ALLE ANDERE CATEGORIEËN)

BENODIGD ZOUT WANNEER 
ER WEINIG ZOUT WORDT 

GEDETECTEERD  
(RODE LED ZOUTNIVEAU-

INDICATOR GAAT BRANDEN)

BENODIGD ZOUT VOOR  
HET OPSTARTEN 

(4,5 G/L)

WAAROM MOETEN ZWEMBADEIGENAREN DE FLOWCLEAR™ CHLORINATOR KOPEN?
• Vermindert de noodzaak voor chemische producten
• Bespaart tijd en geld
• Het geproduceerde chloor wordt gelijkmatig verdeeld over het zwembad
• Produceert schoner en gezonder water
• Irriteert de ogen of de huid niet
• Bevat minder zout dan tranen (0,4%)
• Het water is beter voor mensen die lijden aan astma en allergieën
• Milieuvriendelijk systeem
• Produceert tot 24 gram chloor per uur

EDIENINGSPANEEL
ELEKTROLYTISCHE 

CEL
NETSNOER  

ELEKTROLYTISCHE CEL

DEBIETSENSOR

WATERINLAAT



Bij Bestway® geloven we er sterk in dat we een verschil kunnen maken door onze bijdrage en steun te geven 
aan milieuvriendelijke oplossingen voor een betere toekomst.
Voor een betere toekomst en om de invloed op het milieu te beperken in al onze productieprocessen, inves-
teren we voortdurend onze middelen in het onderzoeken van alternatieve energie-oplossingen en in het 
stimuleren initiatieven met betrekking tot het recyclen van materialen.
We werken met onze wereldwijde partners om nieuwe manieren te stimuleren en te ontdekken om de 
planeet beter leefbaar en duurzamer te maken.

• RECYCLEN: We bieden een breed assortiment producten die zijn gecreëerd met duurzame procedures die 
het energieverbruik en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Bestway® recyclet PVC-pro-
ductieafval.

 Er zijn geen ftalaten aanwezig in het productieproces van bovengrondse zwembaden, luchtbedden, 
matrassen en opblaasbaar speelgoed.

• HERNIEUWBARE ENERGIE: Op dit moment gebruikt Bestway® 3,3% zonne-energie en 750.000 vierkante 
voet zonnepanelen, wat gelijk is aan 12 voetbalvelden. En in 2020 zullen we 10% van het totaal bereiken.

• AFVALBEHEER: Productieafval wordt gesorteerd in 38 categorieën voor hergebruik of recycling. (Bijv.: 
pvc, koper, stoffen gaas, hout, enz.)

• VERMINDERING VAN DE ENERGIE-EMISSIE: de inzet voor het recyclen van PVD heeft de GHG-emissies 
verminderd met 62.000 ton CO2.  In het afgelopen jaar heeft Bestway® 7 energiebesparingsprojecten 
geïmplementeerd om dichter bij het doel te komen om ieder jaar het energieverbruik te verminderen.

Bestway® neemt op vrijwillige basis deel aan het Carbon Disclosure Project (CDP), het grootste wereldwijde 
milieu-onderzoek, dat het energieverbruik en de efficiëntie van de 4 fabrieken van Bestway® meet.

• 2018 Influence Award voor “Climate Change Mitigation” in China van CDP
• 4e plaats op de CDP-lijst van alle deelnemende Chinese leveranciers voor de resultaten van 2018
• 2017 toonaangevende leverancier voor “Corporate Action on Climate Change in China” volgens CDP
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We willen onze klanten kwaliteitsproducten 
en de beste after-sales service bieden die ze 
verdienen Via de online diensten en callcen-
ters van Bestway® kunnen klanten eventuele 
problemen die ze met hun gekochte producten 
hebben eenvoudig oplossen. In onze klantenservi-
ceprocedures kan je alle onderwerpen vinden die 
worden behandeld door het Bestway® customer 
service center, samen met contactgegevens en een 
beknopte uitleg van onze procedures in 3 eenvou-
dige stappen.

KLANTENSERVICE
 
PROCEDURES 

+31 0800 2378929 service@bestwaycorp.nlOpeningsuren:

09:00 uur tot 18:00 uur
www.bestwaycorp.com

3 STAPPEN VOOR AFTER SALES

WAT WE NODIG HEBBEN BIJ KLACHT

De documenten die benodigd zijn om een klacht in De documenten die benodigd zijn om een klacht in 
behandeling te nemen:behandeling te nemen:
- Heel BELANGRIJK! Heel BELANGRIJK! Een kopie meesturen van de Een kopie meesturen van de 
kassabon. kassabon. 
- Een foto meesturen of mailen van het onderdeel dat Een foto meesturen of mailen van het onderdeel dat 
defect/kapot is. defect/kapot is. 
- Serienummer: hier is het standaard formaat voor om het 
serienummer te verstrekken. Neem eens een kijkje in de 
volgende gids  om meer te weten..
In sommige gevallen is het verplicht het kapotte/defecte 
onderdeel naar het After Sales Center toe te sturen.
OPMERKING: Wij vervangen enkel beschadigde 
onderdelen.

VERZOEK INDIENEN VOOR SUPPORT

Uw verzoek kunt u indienen  
per e-mail via onderstaande 
contactpersonen, of on-line via 
het product support formulier 
beschikbaar op
www.bestwaycorp.com/support

SUPPORT AANVRAAG

Zodra uw claim door ons is 
ontvangen, geaccepteerd en 
terecht is bevonden, zal het After 
Sales Team de nieuwe onderdelen 
toezenden naar het aangereikte 
adres. U zult dan uw nieuwe 
onderdelen ontvangen binnen 3 tot 
4 werkdagen, indien de verstrekte 
documenten correct zijn.

VOOR DE AANKOOP VAN 
RESERVEONDERDELEN: 

www.bestwaystore.eu

ITEMS BEHANDELD DOOR HET AFTER SALES CENTER

FAST SET™ ZWEMBAD SET CONSTANT AIR: WATER PARK, SPEEL CENTRUM

FRAME ZWEMBAD SET AQUATRONIX

FILTER POMP SWIMFINITY

LAY-Z-SPA™ SETS SPLASH IN SCHADUW SPEEL ZWEMBAD SET

SPA POMPEN HYDRIUM™ STALEN WAND ZWEMBAD SET

LAY-Z-SPA™ ENTERTAINMENTSTATION SUP (STAND UP PADDLE)

SIERRA RIDGE AIR TENT DE HYDRO BOOT
(65046, 65047, 65048, 65049, 65050, 65053, 65062, 65064, 65063)

GARANTIE

2
JAAR

 

info@bestway-service.com



ONLINE ASSISTENTIE  
VOOR KLANTEN
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Heb je vragen over onze producten? Is de instruc-
tiehandleiding kwijt? Of heb je hulp nodig bij het 
oplossen van een probleem?
Op onze website, www.bestwaycorp.com/support 
hebben we een assistentiegedeelte gemaakt 
waarin je assistentie kunt aanvragenvoor een 
product door een online contactformulier in te 
vullen of informatief materiaal te bekijken en te 
downloaden: handleidingen, technische informa-
tiebladen, video’s en FAQs.



Per assistenza

Bestway® Europe S.r.l.
Via Resistenza, 5

20098 San Giuliano M.se (Mi)
T +39-02-9884881

Email: info@bestwaycorp.eu
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