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Mariposa is een klein bad van Italiaans design met elegante loungestoelen voor in de tuin of op het terras. 
Het bad is gemaakt van een aluminium structuur en heeft een polyester en polymeervezel interieur voor extra 
stevigheid. De loungestoelen zijn comfortabele ligbedden met verstelbare lage rug ondersteuning.

Het bad wordt geleverd met LED verlichting (3,6W), ingebouwde cartridgefilter (12v, 60W, 3 m³/u) en liner 
(85/100). Gemakkelijk te installeren in minder dan een uur. Kleur wit. Afmeting: 282x219 cm met een 
baddiepte van 60 cm.

Italiaans design
Aluminium structuur
Poeder coating
Polyester en polymeervezel 
interieur
LED verlichting
Cartridgefilter
Verstevigde liner 
5 jaar garantie

Flowclear drijvende solar lamp

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.

Gre zwembadlamp LED verlichting 

LED verlichting voor bovengrondse stalenwand zwembaden. Aan te sluiten op de 
uitlaat van de pomp, die zorgt voor de energie. De LED’s leveren een prima prestatie 
zonder extra kosten. Heeft een pomp nodig met een flow van minimaal 3 m³/u.

GARANTIE

JAAR

55

Heissner starterset spots
3 spots van Ø 30x70 mm, 6W trafo inclusief 
2 m kabel, 2 polige schemersensor inclusief 1 
m kabel, 

Heissner vijververlichting LED 
onderwater 3-set
Zeer lange levensduur bij permanent gebruik 
onderwater. Flexibel te plaatsen, zowel boven als 
onder water. Zeer zuinig energieverbruik dankzij 
de High-Power LED. Geen hitte ontwikkeling. 
Wordt geleverd met grondpin voor gebruik in de 
tuin. Set bestaat uit 3 spots met verwisselbare 
gekleurde schijven, flexibele richting. Spanning: 
230V/12V, 3x1,5 W LED. Licht: 2800 K 

warmwit. Kabel: 7 m. Afmeting spot: 6x7 cm.

Heissner starterset 
vlonderverlichting
3 spots van Ø 45x47 mm, benodigd gat: Ø 
38 mm. 6W trafo inclusief 2 m kabel
Volledig water- en stofdicht. Starterset 
bestaande uit 3 x Spot en trafo.

Heissner sensor 
zonsondergang/opgang 
Schemersensor 2-polig. Schakelt bij 
schemering in en bij zonsopgang weer 
uit. Met kabellengte 1 m. Afmeting: 80x55 

mm.

Mariposa

70.250.43.059   € 48,95

70.250.43.007    € 10,95

30.105.60.041    € 99,95 30.105.60.042    € 75,95

30.105.60.038    € 24,9530.105.60.009    € 49,95

70.350.73.031    € 2795,00



Normandië

Het mooie hout en de natuurlijke uitstraling zijn een sieraad in elke tuin, maar uiteraard kunnen deze baden ook geheel of gedeeltelijk worden ingebouwd. De Normandië wordt geleverd 
inclusief zandfilter, RVS binnentrap, houten buitentrap, grondfolie (200g/m²) en liner. De houten ombouw is 46 mm dik, de afdekkappen 28 mm. Deze worden aan elkaar bevestigd met 
behulp van RVS strips. Samen zorgen ze voor een prachtige luxe en robuuste uitstraling. De installatie van deze fraaie baden vergt wel iets meer tijd en inspanning. Raadpleeg hiervoor de 
bijgesloten handleiding en volg deze nauwkeurig op.

4 m³/u 6 m³/u 8 m³/u

Normandie 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

De Normandië baden zijn aantrekkelijk ronde en ovalen houten baden van het merk Gre. Deze baden 
zijn gemaakt van grenen hout dat uitsluitend komt van uitgegroeide bomen of bomen die moeten 
worden geruimd om plaats te maken voor aanwas. De dennenbomen komen uit de regio van de 
leveranciers, zodat het transport wordt beperkt. Dit reduceert de CO2 uitstoot en vervoerskosten. 
Het hout is beschermd tegen houtrot en insecten dankzij de klasse IV autoclaafbehandeling. Deze 
autoclaafbehandeling is de enige methode die gecertificeerd is en de garanties ook waarmaakt. 

Winny robot bodemstofzuiger jet Mia

De Mia is de economische keuze uit onze Winny collectie. 
Geschikt voor de vlakke of hellende (15°) vloer tot op 28 
m². Met drie schoonmaakopties (1/1,5/2 uur) is de Mia 
naar eigen wens in te stellen. Hierdoor is de robot voor 
zowel lichte als zware schoonmaak bruikbaar. Maakt 
gebruik van één motor voor zuiging en sturen. Met 
twee clips aan de zijkant kan de robot geopend worden 
en het filter worden verschoond. De robot gaat op een 
willekeurige route door het zwembad. Het filter heeft 
een ruime capaciteit en een filter grootte van 180 µm. Kabellengte 9 m. 2 jaar garantie. 
Afmeting: 41x34x18 cm.

Winny robot 
bodemstofzuiger Frisbee

Robotstofzuiger voor bovengrondse zwembaden 
met een vlakke bodem van max. 50 m² en een max. 
diepte van 200 m. Uitgerust met een oplaadbare 
Lithium batterij. Beweegt vrij en zacht over de 
bodem en keert om bij aanraking van de wand. 
Simpele, eenvoudig schoon te maken constructie. 
Een rondgang duurt max. 50 min, oplaadtijd: 3-4 
uur. Snelheid: 15 m/min Flow: 2,7 m³/u. Capaciteit 
container: 1,7 ltr. Afmeting: Ø 35 cm, hoogte: ca. 17 cm.

Winny robot bodemstofzuiger Raptor

Bereik het hele zwembad met de Raptor Classic, zowel 
vloer als wanden is geen probleem voor deze robot. 
Onderhoud is makkelijk door middel van de twee filters 
aan de bovenkant. De robot is met een sterke zuigkracht 
van 20 m³ goed voor zwaar werk. Maakt gebruik van 
twee motoren, één voor de voortstuwing en één voor de 
aanzuiging.  De Raptor kan een oppervlak van 200 m² 
schoonmaken en heeft drie schoonmaakopties van (2/3/4 uur). Hiermee is het 
apparaat efficiënt en naar eigen wens in te stellen. De robot gaat op een willekeurige 
route door het zwembad. Het filter heeft een ruime capaciteit en een filter grootte 
van 180µm. Kabellengte 18 m. 2 jaar garantie. Afmeting: 51x46x24 cm.

Winny robot bodemstofzuiger jet Falcon

Geschikt voor zwembaden met een vlakke of 
hellende (35°) vloer tot 70 m². De robot is met 
een sterke zuigkracht van 20 m³ goed voor 
zwaar werk. Maakt gebruik van één motor voor 
zuiging en sturen. Met drie schoonmaakopties 
(1/1,5/2 uur) is de Falcon naar eigen wens in te 
stellen. Hierdoor is hij voor zowel lichte als zware 
schoonmaak bruikbaar. De robot gaat op een 
willekeurige route door het zwembad. Met twee 
clips aan de zijkant kan de robot geopend worden 
en het filter worden verschoond. Het filter heeft een ruime capaciteit en een filter grootte 
van 180 µm. Kabellengte 12 m. 2 jaar garantie. 

GARANTIE

JAAR

1010

70.250.40.058    € 199,00

70.250.40.054    € 299,00

70.250.40.055     € 369,00

70.250.40.057    € 779,00

Art. nr.

70.200.22.054

70.200.22.050

70.200.22.052

70.200.22.051

€ 4579,00
€ 3439,00
€ 3389,00
€ 2089,00



Loire

De Loire zwembaden zijn aantrekkelijke rechthoekige en vierkante houten baden van het merk Gre. Deze baden zijn gemaakt 
van grenen hout dat uitsluitend komt van uitgegroeide bomen of bomen die moeten worden geruimd om plaats te maken voor 
aanwas.  De dennenbomen komen uit de regio van de leveranciers, zodat het transport wordt beperkt. Dit reduceert de CO2 
uitstoot en vervoerskosten. Het hout is beschermd tegen houtrot en insecten dankzij de klasse IV autoclaafbehandeling. Deze 
autoclaafbehandeling is de enige methode die gecertificeerd is en de garanties ook waarmaakt. 

Het mooie hout en de natuurlijke uitstraling zijn een sieraad in elke tuin, maar uiteraard kunnen deze baden ook geheel of 
gedeeltelijk worden ingebouwd. De Loire wordt geleverd inclusief zandfilter, RVS binnentrap, houten buitentrap, grondfolie 
(200g/m²) en liner. De houten ombouw is 46 mm dik. De afdekkappen zijn 28 mm. Deze worden aan elkaar bevestigd met 
behulp van RVS strips. Samen zorgen ze voor een prachtige luxe en robuuste uitstraling. De installatie van deze fraaie baden 
vergt wel iets meer tijd en inspanning. Raadpleeg hiervoor de bijgesloten handleiding en volg deze nauwkeurig op.

GARANTIE

JAAR

1010

4 m³/u 10 m³/u

Loire standaard set 
Vorm Binnenmaat in cm Buitenmaat in cm Liner Inhoud Filter  Prijs

    rechthoek 752x352x142 800x400x146 75/100 37.000 10 m³/u

rechthoek 552x352x130 600x400x133 75/100 23.500 10 m³/u

rechthoek 379x229x116 400x250x119 75/100 10.000 4 m³/u

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

Automatische bodemstofzuiger AquaClimb
Automatische bodemstofzuiger, voor de reiniging van bovengrondse zwembaden. Aanbevolen 
voor zwembaden met zachte wanden en een max. diameter van 457 cm. Aan te sluiten op 
de filterpomp. Pomp nodig van minimaal 3,8 m³/u. Verstelbare drukregelaar 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 
filterpomp. Pomp nodig van minimaal 5,7 
m³/u. De gekartelde schijf glijdt zachtjes over 
de bodem van het bad. Simpel twist-and-
lock systeem om het diafragma eenvoudig 
te vervangen. Snel, stil en vraagt weinig 
onderhoud. Incl. slang (32 mm en totale 
lengte 825 cm ), verloopstuk 32/38 mm en 
herbruikbare opvangzak. Min. 230 W.

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%). 

Vermogen 0,75 CV, Doorstroming 9,5 m³/u, 
Voor baden van max. 65 m³. Verbruik 550W. 
 

Vermogen 0,5 CV, Doorstroming 8,5 m³/u, 
Voor baden van max. 50 m³. Verbruik 450W. 
 

Vermogen 0,33 CV, Doorstroming 7 m³/u, 
Voor baden van max. 35 m³. Verbruik 250W. 

Summer fun bypass
Het Summer Fun bypass-systeem is 
speciaal ontworpen voor solarmatten 
en -bollen en warmtepompen om 
de waterdoorvoer te regelen. Met 
slangaansluiting van Ø 38 mm. Door het 
Summer Fun bypass-systeem kan het water 
via de zwembadpomp naar de solarmat/
warmtepomp  of direct terug worden 
gestuurd.

70.250.35.059    € 24,9570.250.31.081    € 159,00

70.250.31.080    € 169,00

70.250.31.079    € 179,00

€ 8689,00
€ 6929,00
€ 4929,00
€ 3129,00

70.250.42.028    € 76,95

Art. nr.
70.200.22.064

70.200.22.065

70.200.22.071

70.200.22.063

70.250.42.030    € 99,95



De Atlantis zwembaden zijn stijlvolle en tijdloze stalenwand baden van het merk Gre. Er zijn ronde en ovale baden met schorren. Deze 
baden hebben een gegalvaniseerd stalen constructie en profielen. Bij de Atlantis is ook inbouw een prima optie. 

De Atlantis wordt geleverd inclusief zandfilter, trap, grondfolie, liner (40/100) en afwerkkappen boven en beneden. Ook aan de kind 
veiligheid is gedacht: De treden van de  bijgeleverde trap zijn gemakkelijk te verwijderen, waardoor uw kind niet zonder toezicht in 
het bad kan komen. Alle baden uit de Atlantis serie zijn 132 cm hoog met staanders van 12 cm en liggers van 15 cm. Houdt bij het 
opbouwen rekening met extra ruimte die u nodig heeft. Zie hiervoor onderstaande tabel.

132132  
cm diepcm diep

Atlantis

GARANTIE

JAAR

55

Atlantis standaard set
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 8 m³/u

ovaal 730x375x132 770x595 40 / 100 28.217 6 m³/u

ovaal 610x375x132 650x595 40 / 100 23.281 6 m³/u

ovaal 500x300x132 540x520 40 / 100 19.000 6 m³/u

rond 460x132 500x500 40 / 100 19.444 6 m³/u

rond 350x132 400x400 40 / 100 11.250 6 m³/u

6 m³/u 8 m³/u 10 m³/u

Hot Splash warmtepomp 
Sun spring 5 kW
Warmtepomp 5 kW. De ideale oplossing 
voor bovengrondse zwembaden met 
een inhoud van 15-20 m³. Compact 
en lichtgewicht, weinig belastend voor 
het milieu en eenvoudig te installeren. 
Gemakkelijk in gebruik via het 
controlepaneel. De corrosiebestendige 
titanium warmtewisselaar is bestand tegen 
zwembadchemie en  wordt beschermd 
door een polymeer UV bestendige 
omkasting. Het unieke design is passend 
bij de zwembaden en uitgevoerd in een 
neutrale kleurstelling. De warmtepomp 
werkt in combinatie met de filterpomp. Incl. 
slangen, klemmen en aardlekschakelaar. 
Doorstroming tot 12 m³/u. Afmeting: 
45,8x47,2x53 cm.

Hot Splash warmtepomp 3,5 
kW
Warmtepomp 3,35 kW met kunststof 
omkasting voor bovengrondse zwembaden. 
Plug & play: veilig en eenvoudig te 
installeren en direct te gebruiken. Eenvoudig 
te bedienen met 4 knoppen. De omkasting 
is corrosie vrij en UV bestendig. De 
titanium warmtewisselaar is bestand tegen 
chemische zwembadproducten. Daarnaast 
is de warmtepomp zeer compact en 
lichtgewicht (16 kg), 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. 
Geschikt voor zwembaden tot 12 m³ en te 
gebruiken bij temperaturen boven 15° C. 
Afmetingen: 31 x 30 x 36 cm.

Blue bay solarverwarming 
Kappa curve
Het gebogen ontwerp van de Kappa curve 
biedt een verhoging van het rendement met 
20% t.o.v. vlakke modellen. Met verstelbare 
poten. Deze Kappa is geschikt voor een 
bad van max. 9.000 ltr. Meerdere Kappa’s 
zijn aan elkaar te verbinden. Flowcapaciteit 
tot 10 m³/uur zonder het gebruik van een 
bypass. Watercapaciteit: 15 ltr. Afmeting: 
110x69 cm.

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

Blue bay solar bol Pyramid
Verleng het zwemseizoen met deze solar 
bol verwarming op zonne-energie en 
bespaar dus op de kosten. Eenvoudige 
installatie en werkt op elke zwembadpomp. 
1 bol is voldoende voor een zwembad 
met een inhoud van 4500 ltr. Voor grotere 
baden meerdere bollen aan elkaar 
verbinden. 5 ltr. Afm.: 59,4x59,4x28,5 cm.

70.200.21.063

70.200.21.102

70.200.21.095

70.200.21.086

70.200.21.073

70.200.21.161

70.200.21.048

70.200.21.041

70.250.35.055    € 719,00

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

70.250.35.053    €  89,9570.250.35.060    € 109,00

70.250.35.051    €  99,9570.250.35.054     € 399,00



De Fidji zwembaden zijn mooie baden voor een aantrekkelijke prijs van het merk Gre. Er zijn ronde en ovale baden met 
schor. Deze baden hebben een gegalvaniseerd stalen constructie en profielen. Bij de Fidji is ook inbouw een prima optie. 
De Fidji wordt geleverd inclusief zandfilter, trap, grondfolie, liner en afwerkkappen boven. 
Ook aan de kind veiligheid is gedacht: De treden van de  bijgeleverde trap zijn gemakkelijk te verwijderen, waardoor uw 
kind niet zonder toezicht in het bad kan komen. Alle baden uit de Fidji serie zijn 120 cm hoog met staanders van 12 cm 
en liggers van 15 cm. Houdt bij het opbouwen rekening met extra ruimte die u nodig heeft. Zie hiervoor onderstaande 
tabel.

120120  
cm diepcm diep

   

4 m³/u

GARANTIE

JAAR

55

Flowclear trap opbouw zwembad
Zwembadtrap 
84. Roestwerend 
frame met sterke 
kunsstof treden. 
Eenvoudig te 
monteren. Niet 
voor zout water.
Hoogte: 84 cm. 

Summer fun RVS 
trap opbouw
Stabiele RVS trap 
van Summer fun voor 
zwembaden met een 
diepte van 120 cm.  
Met 2x 4 treden en een 
platform. Belasting: ca. 
150 kg.

Gre 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.

Gre schoonmaakset medium budget
Voordelige schoonmaakset voor het 
handmatig reinigen van het zwembad, in 
combinatie met een zandfilter. Complete 
set, bestaande uit een bodemstofzuiger, 
slang (600 cm), telescoopsteel (3-delig), 
bodemnet, borstel, chloordrijver,  drijvende 
thermometer en teststrips. 

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

Flowclear schoonmaakset 366 Compleet
Voor zwembaden tot max. Ø 366 cm. 
Incl. bodemstofzuiger met opvangnet en 
aansluiting voor tuinslang, skimmernet, 
drijvende thermometer, chloordrijver en 
test strips. Met reparatiepatch. Steel: 161 
cm (in 4 delen).

Fidji 

Flowclear schoonmaakset 203
Voor de reiniging van zwembaden met een 
max. diameter 366 cm. Werkt via een tuinslang 
(venturi-effect). Ook geschikt voor zwembaden 
zonder pomp. Set bevat borstel met herbruikbaar 
vuilopvangzakje, lichtgewicht steel en 
oppervlaktenet. Lengte steel: 167 cm.

Fidji standaard set
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 4 m³/u

ovaal 500x300x120 30/100 540x520 14.550 4 m³/u

rond 460x120 30/100 500x500 17.450 4 m³/u

rond 350x120 30/100 400x400 10.102 4 m³/u

rond 300x120 30/100 350x350 7.418 4 m³/u

rond 240x120 30/100 300x300 4.750 4 m³/u

70.250.42.002     €  14,9570.250.33.067    € 299,00 70.250.42.029   €  33,95

70.250.42.013    € 179,00 70.250.42.012     € 81,95 70.250.42.010    € 52,95

70.250.33.059    € 41,95

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



Bora Bora

De Bora Bora zwembaden zijn onze prijsvechters van het merk Gre. Er zijn ronde en ovale stalenwand baden 
met schor. Deze baden hebben een gegalvaniseerd stalen constructie en profielen. De Bora Bora wordt geleverd 
inclusief cartridgefilter (3,8 m³/u), veiligheidstrap, grondfolie, liner en afwerkkappen boven. 
 
Ook aan de kind veiligheid is gedacht: De treden van de bijgeleverde trap zijn gemakkelijk te verwijderen, waardoor 
uw kind niet zonder toezicht in het bad kan komen. Alle baden uit de Bora Bora serie zijn 120 cm hoog met 
staanders van 12 cm en liggers van 15 cm. Houdt bij het opbouwen rekening met extra ruimte die u nodig heeft. 
Zie hiervoor onderstaande tabel.

120120  
cm diepcm diep

Bora Bora standaard set
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

   

Blue bay douche 
solar 27 ltr met 
voetkraan
Nieuw ontworpen solar 
douche met extrusie 
technologie. Prachtige 
luxe uitstraling. 
Inhoud tank: 27  ltr. 
De buisdikte is 3 mm, 
en de max. werkdruk: 
3 kg. Verchroomde 
draaiknop en een 
aparte voetenwaskraan. 
Afmeting: 20x20x215 
cm.

Blue bay douche 
solar recht zwart 
20 ltr
Rechte, zwarte 
solardouche. 
Gemakkelijk te 
installeren en met een 
grote capaciteit. Met 
kraan en sproeikop. 
Afmeting: 14x14x202 
cm.

 

Blue bay douche 
solar 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.

 

Blue bay douche 
solar hand 
zwart, 9 liter
Praktische solardouche 
met afneembare 
sproeikop met flexibele 
buis. PVC reservoir van 
9 l. Aan te sluiten op 
een tuinslang. Wordt 
gefixeerd met behulp 
van de bijgeleverd e 
schroeven. Warmte/
koude regeling. Kleur: 
zwart. Afmeting: 
124x124x1090 mm.

Gre theermometer deluxe
Grote drijvende thermometer voor het 
zwembad, inclusief koord. Duidelijke 
temperatuuraanduiding bovenop. Ø 18cm.

Flowclear thermometer dieren
Drijvende thermometer met een assorti 
van 2 dierenfiguurtjes: een flamingo of een 
eenhoorn. Met koord om de thermometer 
op zijn plaats te houden en een display in 
Celsius en Fahrenheit. 

GARANTIE

JAAR

55

Artnr.
70.200.21.070

70.200.21.067

70.200.21.045

70.200.21.037

70.200.21.033

70.250.34.030   
€ 159,00

70.250.34.031   
€  94,95

70.250.34.032   
€ 109,00

70.250.34.024    
€  69,95 70.250.43.088    € 5,95

70.250.43.043     € 14,95

Prijs
€ 1.389,00
€ 1.139,00

€ 859,00
€ 759,00
€ 719,00



Kea

De Kea zwembaden zijn rustige en voorname stalenwand baden van het merk Gre. Er zijn ronde en ovale baden 
met schor. Deze baden hebben een gegalvaniseerd stalen constructie en profielen. De Kea wordt geleverd inclusief 
zandfilter (3m³/u), trap, grondfolie, liner (30/100) en afwerkkappen boven.

Ook aan de kind veiligheid is gedacht: De treden van de  bijgeleverde trap zijn gemakkelijk te verwijderen, waardoor 
uw kind niet zonder toezicht in het bad kan komen. Alle baden uit de Kea serie zijn 120 cm hoog met staanders 
van 12 cm en liggers van 15 cm. Houdt bij het opbouwen rekening met extra ruimte die u nodig heeft. Zie hiervoor 
onderstaande tabel.

120120  
cm diepcm diep

4 m³/u

Kea standaard set
Vorm Afmeting in cm Benodigde ruimte in cm Liner Inhoud in ltr. Filter
ovaal 500x300x120 540x520 30/100 17.060 4 m³/u

rond 460x120 500x500 30/100 17.450 4 m³/u

rond 350x120 400x400 30/100 10.102 4 m³/u

GARANTIE

JAAR

55

404/412 - - - -

282 - - - -

- 457 - - -

- 396 - - -

- 366 - - -

- 305 - - -

- 244 - - -

- - 488 - -

- - 457 - -

- - 427 - -

- - 366 - -

- - 305 - -

- - - 400 -

- - - 300 -

- - - 259 -

- - - 221 -

- - - - 424

- - - - 300

Covers
Deze covers zijn speciaal voor de frame 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. 

Afmeting 
in cm 

Dikte

1115x660 100g/m² - 1000x550 -
1030x560 100g/m² - 915x470 -
920x540 100g/m² - 800x470 800
840x580 100g/m² - 730x375 725
740x480 100g/m² - 610x320 625
620x420 100g/m² - 500x300 525
Ø 600 100g/m² - - 500
Ø 500 100g/m² 460 - -
Ø 500 100g/m² 400/420 - -
Ø 460 100g/m² 350 - -
Ø 360 100g/m² 240/300 - -
Ø 330 100g/m² 240 - -
Ø 260 100g/m² 200 - -

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

Artnr.
70.200.21.189

70.200.21.194

70.200.21.186

Prijs

€ 1.569,00
€ 1.309,00
€ 1.089,00

Artikelnummer

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

Prijs

€ 18,95
€ 11,95
€ 15,95
€ 13,95
€ 11,95
€ 8,95
€ 6,95
€ 29,95
€ 18,95
€ 18,95
€ 13,95
€ 9,95
€ 14,95
€ 9,95

€ 11,95

€ 8,95

€ 19,95

€ 14,95

Art. nr.

70.250.39.008
70.250.39.013
70.250.39.027
70.250.39.029
70.250.39.025
70.250.39.023
70.250.39.026
70.250.39.032
70.250.39.024
70.250.39.030
70.250.39.034
70.250.39.001
70.250.39.035

 Prijs       

€ 229,00
€ 169,00
€ 139,00
€  97,95
€  98,95
€  72,95
€  69,95
€  57,95
€  54,95
€  42,95
€  25,95
€  47,95
€  13,95



Pacific

De Pacific zwembaden zijn stalenwand baden met een houtdecorprint van het merk Gre. Er zijn ronde en ovale baden met schor. Deze baden 
hebben een gegalvaniseerd stalen constructie en profielen. Bij de Pacific is ook inbouw een prima optie. De Pacific wordt geleverd inclusief 
zandfilter, RVS trap, grondfolie, liner en afwerkkappen.

Ook aan de kind veiligheid is gedacht: De treden van de  bijgeleverde trap zijn gemakkelijk te verwijderen, waardoor uw kind niet zonder toezicht 
in het bad kan komen. Alle baden uit de Pacific serie zijn 120 cm hoog met staanders van 12 cm en liggers van 15 cm. Houdt bij het opbouwen 
rekening met extra ruimte die u nodig heeft. Zie hiervoor onderstaande tabel.

120120  
cm diepcm diep

4 m³/u

Pacific standaard set
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 4 m³/u

ovaal 500x300x120 30/100 540x520 14.550 4 m³/u

rond 460x120 30/100 500x500 17.450 4 m³/u

rond 350x120 30/100 400x400 10.102 4 m³/u

rond 240x120 30/100 290x290 4.750 4 m³/u

GARANTIE

JAAR

55

Hydro swim snorkelset clear sea 
7 jr +
Snorkelset, met ruimzicht lenzen van 
polycarbonaat met UV beschermende 
coating. Dubbele doezelrand voor sluitende, 
lekbestendige pasvorm. Verstelbare, 
dubbele hoofdband. Zacht, comfortabel 
zittend mondstuk. Met dry-top technologie 
zodat er geen water inkomt. Verstelbare 
snorkelclip. 100% latex vrij. In 2 kleuren 
assorti, per set verpakt. Leeftijd: 7+.

Hydro swim zwemset lil racer 
zwembril en zwemmuts 3 jr + 
Zwemset bestaande uit badmuts en 
zwembril. De badmuts is van siliconen 
met een kleurige print erop. Bril met 
zacht montuur en heldere lenzen met 
UV beschermende coating, verstelbare 
neusbrug en siliconen hoofdband. 100% 
latex vrij. Voor wedstrijdsport en recreatie. 
In oranje, geel en blauw. In hersluitbare 
verpakking met rits.

Hydro swim zwembril IX-1400 14 jr + 
Zacht montuur uit één stuk met getinte 
lenzen van polycarbonaat en met UV 
beschermende coating. Ook anti condens 
coating. Verstelbare siliconen hoofdband, 
100 % latex vrij. In assorti van 3 kleuren.  
Leeftijd 14+.

Bestway zwemvest swim safe support step B
Zwemvest step B, het vervolg voor de 
wat oudere kinderen. Opblaasbare kraag, 
dubbele, gemakkelijk verstelbare sluiting. 3 
Luchtkamers van 0,25 mm vinyl. Kleur: geel. 
Voor 3-6 jaar. Afmeting: 45x33x16 cm.

Bestway baby zwemseat swim 
safe step A
Baby zwemzitje. Om baby aan het water 
te leren wennen. 4 Luchtkamers, van 0,25 
mm vinyl. Extra grote, vierkante ring voor 
meer stabiliteit. Zitgedeelte in de stijl van 
een luier. Kleur: geel. Afm: 72x72x24 cm. 
Voor 0-1 jaar. 
 

Bestway zwemarmbandjes swim 
safe stof 1-3 jaar
Zwemarmbandjes met aangename 
stof, speciaal voor de allerkleinsten. 
Aantrekkelijk ontwerp in frisse kleuren. 
Verstelbare band. Incl. veiligheidsventiel 
In 2 kleuren. gewicht: 11-18 kg. Van 0,25 
mm vinyl. Afm: 38x14 cm.

70.350.74.020    € 10,95 70.350.66.483    € 7,95 70.350.65.002    € 7,95 70.350.65.081    € 10,95

70.350.65.055    € 3,9570.350.74.010    € 2,95

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



120120  
cm diepcm diep

De Hydrium zwembaden zijn stalenwandbaden van het merk Bestway. Er zijn ronde en ovale baden met schor. Deze baden hebben een stalenwand constructie van 0,4 mm dik staal. De 
Hydrium wordt geleverd inclusief zand- of cartridgefilter, trap, liner en grondfolie.  

Mogelijkheid tot overwinteren mits de voorschriften daarvoor goed worden nageleefd. De ovale baden zijn voorzien van schorren voor meer stevigheid. Bij alle baden is de bovenrand extra 
versterkt. Inclusief instructie DVD.

Hydrium

Hydrium set zandfilter
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

Hydrium set cartridgefilter
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

GARANTIE

JAAR

22

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: 180/230 micron voor de veeleisende gebruiker en de zeer voordelige solarcovers van 80 micron, die meestal voor de wat eenvoudiger zwembaden worden gebruikt. 
Uiteraard zijn de kleden in zeer veel verschillende afmetingen te verkrijgen. Voor elk zwembad een zomerkleed dus. Mocht u toch een afwijkende maat nodig hebben, dan is het altijd 
mogelijk om een bestaande maat bij te knippen. Dat heeft geen invloed op de werking ervan.

Afmeting 
in cm

Microns

995x545 1000x550 - - - - - 180
910x460 915x470 - - - - - 180
805x460 810x470 - - - - - 180
792x416 800x470 - - - - - 230
693x347 730x375 - - - - - 230
594x317 610x320 - - - - - 230
520x317 500x300 - - - - - 230
Ø 549 - 600 - - - - 230
Ø 495 - 500 - - - - 230
Ø 446 - 460 - - - - 230
Ø 347 - 350 - - - - 230
Ø 297 - 300 - - - - 230
672x445 - - 710x475 - - - 180
Ø 289 - - - 305 - - 80
Ø 210 - - - 244 - - 80
Ø 417 - - - - 427 - 80
Ø 356 - - - - 366 - 80
703x336 - - - - - 703x336 80
380x180 - - - - - 404x412 80

Art.nr.
70.200.21.169 

70.200.21.168

70.200.21.166

70.200.21.164

Prijs
€ 1.449,00
€ 1.129,00

€ 969,00
€ 899,00

Art.nr.
70.200.21.160

70.200.23.020

70.200.23.019

Prijs
€ 859,00
€ 749,00
€ 629,00

Artikelnummer

70.250.37.044
70.250.37.061
70.250.37.058
70.250.37.131
70.250.37.129
70.250.37.135
70.250.37.133
70.250.37.134
70.250.37.132
70.250.37.130
70.250.37.128 
70.250.37.136
70.250.37.053
70.250.37.007
70.250.37.001
70.250.37.096
70.250.37.099
70.250.37.094
70.250.37.097

Prijs

€ 259,00
€ 209,00
€ 189,00
€ 129,00
€ 119,00
€  79,95
€  64,95

€ 129,00
€  94,95
€  73,95
€  49,95
€  33,95

€ 169,00
€ 12,95
€ 8,95

€ 33,95
€ 22,95

€  56,95
€ 19,95



 

9090  
cm diepcm diep

De Sark zwembaden zijn stalenwand splasher baden van het merk Summer Fun. De ronde baden zijn zowel in grijs als antraciet 
verkrijgbaar. Het staal is 0,3 mm dik en het bad heeft een blauwe liner van 0,2 mm. De Sark wordt geleverd inclusief inhangfilter (1,7 
m³), trap (2x3 treden) en liner. 

Sark
Vorm Afmeting in 

cm
Liner Trap Inhoud 

in ltr.
Filter

antraciet rond 450x90 20/100 Blauw 17.430 3,0 m³/u

antraciet rond 350x90 20/100 Blauw 10.990 2,0 m³/u

grijs rond 350x90 20/100 Grijs 7.630 2,0 m³/u

GARANTIE

JAAR

22

Pool house
Dit poolhouse van polyester met een constructie van fiberglas en gegalvaniseerd staal biedt 
een uitstekende bescherming tegen de zon, maar ook tegen de regen, voorkomt vervuiling 
van het bad en 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. 

Type 1
Voor zwembaden van Ø 300x120 cm of Ø 
350x90 cm. Afmeting: 433x500x250 cm.

Type 2
Voor zwembaden tot Ø 400cm
Afmeting: 520x600x280 cm.

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

Flowclear pool dome
2-Laags overkapping voor ronde 
zwembaden met een doorsnee van max. 
488 cm. De binnen/buitenlaag is van 
190T gecoat Polyester, met zijwanden van 
Polyestermix. De Flysheet is van gecoat 
190T Polyester met 50+ UPF. Eveneens 
Polyester scheerlijnen en een frame van 
fiberglas. 2 ingangen en 8 grote ramen 
van transparant PVC. In ca. 30 minuten op 
te zetten. Afmeting: 600x600x295 cm.

 
 

Sark

70.250.36.102    € 229,00

Art.nr.  

70.200.21.184

70.200.21.185

70.200.21.182

Prijs

€ 489,00
€ 389,00
€ 289,00

70.250.36.101    € 189,00 70.250.36.103    € 249,0070.250.36.100    € 299,00



Power steel

Power steel rechthoek
Buitenmaat incl. 
poten in cm

Kleur Inhoud in 
ltr (90%)

Filterpomp Cover Trap

671x366x132 Grijs 26.845 5,6 m³/u ✓ ✓
549x274x122 Grijs 14.812 5,6 m³/u ✓ ✓
488x244x122 Grijs 11.532 3 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 ✓
412x201x122 Rotan 8.124 2,0 m³/u ✓

Power steel rechthoek Power steel rond

Power steel ovaal

Swim Vista (rotan)

De Power Steel zwembaden zijn frame baden van het merk 
Bestway. Deze linerbaden zijn voorzien van een stevig stalen 
frame met dubbele poten. De liner is van stevig TriTech 
materiaal: kern van stevig polyester gaas die tussen twee lagen 
PVC is gelamineerd. 

Deze baden zijn in drie verschillende vormen verkrijgbaar, namelijk rechthoekig, rond en 
ovaal.

De rechthoekige versie is beschikbaar in grijs met een mozaïek binnenkant of een rotan 
print met blauw aan de binnenkant. 
De ronde versie is beschikbaar in grijs met een mozaïek binnenkant, een rotan print met 
blauw aan de binnenkant of een steen print met blauw aan de binnenkant.
De ovale versie is beschikbaar in grijs met een mozaïek binnenkant of een rotan print met 
blauw aan de binnenkant. De rotan print heeft een ingebouwd raam waar je doorheen kan 
kijken.

Alle baden uit de Power Steel serie worden geleverd met cartridgefilter, TriTech liner en 
reparatieset. In veel gevallen wordt er ook een trap en cover meegeleverd. Zie hiervoor 
onderstaande tabel.

3,0m³/u

5,7m³/u

5,6m³/u

2m³/u

Power steel rond
Afmeting in cm Kleur Inhoud in 

ltr (90%)
Filterpomp Cover Trap

488x122 Grijs 19.480 5,7 m³/u ✓ ✓
427x122 Grijs 15.232 3,0 m³/u ✓ ✓
427x122 Steen 15.232 3,0 m³/u ✓
427x107 Rotan 13.030 2,5 m³/u ✓ ✓

Power steel ovaal
Afmeting in cm Kleur Inhoud in 

ltr (90%)
Filterpomp Cover 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

427x250x100 Rotan 7.250 2,0 m³/u ✓ ✓
1,2m³/u

GARANTIE

JAAR

22

Art.nr.

70.200.24.128

70.200.24.127

70.200.24.145

70.200.24.025

70.200.24.094

70.200.24.132

70.200.24.161

70.200.24.162

Prijs

€ 1.049,00
€ 799,00

€ 599,00
€ 479,00
€ 409,00
€ 279,00

€ 429,00
€ 499,00

Art.nr.

70.200.24.062

70.200.24.061

70.200.24.174

70.200.24.144

Prijs

€ 569,00
€ 449,00

€ 459,00
€ 419,00

Art.nr.

70.200.24.158

70.200.24.097

70.200.24.143

70.200.24.142

70.200.24.159

Prijs

€ 729,00
€ 509,00

€ 429,00
€ 279,00
€ 499,00



Steel pro max

De Steel Pro Max zwembaden zijn frame baden van het merk Bestway. Deze linerbaden zijn voorzien van een stalen 
frame met ovale buizen wat de baden nog steviger maakt. De liner is van stevig TriTech materiaal: kern van stevig 
polyester gaas die tussen twee lagen PVC is gelamineerd. Deze baden zijn in drie kleuren verkrijgbaar, namelijk 
blauw, rotan print of jungle print met een mozaïek print aan de binnenkant. 

Alle baden uit de Steel Pro Max serie worden geleverd met liner en reparatieset. In veel gevallen wordt er ook een 
cartridgefilter meegeleverd. Zie hiervoor onderstaande tabel. De baden zijn allemaal eenvoudig op te zetten binnen 
een half uur en worden standaard geleverd met een duidelijke handleiding. De baden zijn niet bedoeld om te 
overwinteren.

1,2m³/u 2,0m³/uSteel pro max set
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

366x122 Blauw 10.250 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

305x66 Jungle 4.062 -

GARANTIE

JAAR

22

Summer fun testset chloor en pH
Deze chloorwatertester meet de pH-waarde 
en het chloorgehalte en heeft een zeer hoge 
nauwkeurigheid. De tabletten verkleuren, 
afhankelijk van de kwaliteit van het 
zwembadwater en laten u direct de exacte 
pH- en chloorwaarde zien. Opmerking: 
Test regelmatig uw waterwaarden om 
bij afwijkende waarden direct te kunnen 
ingrijpen.

Summer fun aqua inspektor
Eenvoudig te bedienen elektronische 
watertester. Het apparaat meet de volgende 
waardes: pH, vrije chloor, totaal chloor, 
alkaliniteit en cyanuurzuur (stabilisator). 
Inclusief testtabletten, roerstaaf en 
handleiding. De volgende tabletten worden 
meegeleverd: 20 x DPD No. 1, 20 x Phenol 
Red, 10 x DPD No. 3, 10 x CyA-test en 10 
x Alka-M-Photometer.

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

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

Bekerhouder

70.100.11.039    € 139,00

 Art.nr.

70.200.24.107

70.200.24.102

70.200.24.154

70.200.24.099

70.200.24.018

70.200.24.013

70.200.24.012

70.200.24.170

70.100.11.036    € 8,9570.100.11.020    € 39,95 70.100.11.013     € 8,95

Prijs

€ 349,00
€ 239,00
€ 259,00
€ 349,00
€ 249,00
€ 149,00
€ 129,00
€ 89,95



De Steel Pro zwembaden zijn frame baden van het merk Bestway. Deze linerbaden zijn voorzien van een stalen frame en eenvoudig op te zetten. De liner is van stevig TriTech 
materiaal: kern van stevig polyester gaas die tussen twee lagen PVC is gelamineerd. Deze baden zijn blauw van kleur en rechthoekig of rond van vorm. Alle baden uit de Steel Pro 
serie worden geleverd met TriTech liner en reparatieset. In veel gevallen wordt er ook een cartridgefilter meegeleverd. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Steel pro rechthoek/rond

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 -

Ø 366x76 Blauw 6.473 -

Bestway my first fast set pool rond 152
Kinderbad met opblaasrand. Eenvoudig op te zetten. Alleen de rand opblazen en het 
bad komt omhoog als het met water wordt gevuld. Rand van PVC, wanden van Tritech. 
Verkrijgbaar in oranje, blauw en groen. incl. reparatiepatch. Inhoud (90%): 477 ltr. Afm.: 
152x38 cm.

Bestway my first frame pool 
splash-in-shade play rond 
244
Rond zwembad met stalen frame en 
met zonnescherm om de kleintjes 
te beschermen. Ook met afvoerplug 
en reparatiepatch. Een tuinslang kan 
worden aangesloten op de top van het 
zonnescherm, waardoor er tevens wordt 
gesproeid. Watercapaciteit: 1,688 ltr. Afm.: 
244x51 cm.

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

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

GARANTIE
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Bestway familiebad ijsje 302
Een zwembad in bijzondere vorm: 2 gelijke 
ringen, extra brede wanden en kleurige 
vlakken op de bodem en dat alles gemaakt 
als een ijsje op een stokje. Het ‘stokje’ kan 
tevens dienen als zitkussen. Met aftapplug 
en reparatiepatch. Watercapaciteit: 681ltr. 
Leeftijd: 6+. Afmeting: 302x170x51 cm.

Bestway familiebad 
rechthoek 201 
2 Rings rechthoekig opblaasbaar zwembad. 
Sterke I-beam constructie en extra brede 
wanden. Incl. aftapplug en reparatiepatch. 
Watercapaciteit: 450 ltr. Van 0,27 mm vinyl. 
Leeftijd: 6+. Afmeting: 201x150x51 cm.

70.200.26.031    € 99,9570.350.64.006     € 19,95 70.200.26.028    € 28,95

70.200.26.030    € 24,95

 Art.nr.
70.200.24.017

70.200.24.016

70.200.24.026

70.200.24.023

70.200.24.098

Prijs
€ 209,00
€ 149,00
€ 89,95
€ 69,95

€  94,95

70.200.26.002    € 16,95

70.350.64.179    € 32,95



Fast Set
Afmeting in cm Kleur Inhoud in ltr (80%) Filterpomp
396x84 Rotan 7.340 2,0 m³/u

457x84 Blauw 9.677 2,0 m³/u

366x76 Blauw 5.377 1,2 m³/u

305x76 Blauw 3.638 1,2 m³/u

244x66 Blauw 2.300 1,2 m³/u

183x51 Blauw 7940 -

198x51 Blauw 1.126 - 1,2m³/u 2,0m³/u

De Fast Set zwembaden zijn baden met opblaasrand van het merk Bestway. U hoeft enkel de bovenste rand op te blazen en het 
bad is binnen 10-20 minuten klaar om gevuld te worden. Deze baden zijn blauw of hebben een rotan motief en zijn rond van vorm. 
Wordt geleverd met reparatieset. In veel gevallen wordt er ook een cartridgefilter meegeleverd. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Fast Set

Onderhoud zwembaden
• Altijd beginnen met het testen van de pH en deze zo nodig bij stellen. U vult het bad met leidingwater en dat is meestal neutraal. Toch is testen belangrijk. Als de pH waarde te hoog of te 

laag is, heeft dit invloed op de werking van het chloor, maar ook kan de liner daardoor hard en brokkelig worden of de trap worden aangetast. Eerst meten dus.
• Nadat de pH op orde is, kunt u een of meer miniquick tabletjes in een chloordrijver doen, afhankelijk van de grootte van uw bad. Deze tabletjes lossen snel op.
• Regelmatig controleren d.m.v. de testset of alles nog in orde is. Bij intensief gebruik en wisselende weersomstandigheden minimaal 1x per week. Ook als de waterkwaliteit niet in balans 

is, is vaker controleren noodzakelijk. Houdt er ook rekening mee dat het soms enige dagen kan duren voordat de verandering zichtbaar wordt, dat is afhankelijk van de afmetingen van het 
bad.

Summer Fun startset chemie
Summerfun startset Chemie is een ideale 
set voor privé zwembaden om mee te 
beginnen. Deze set 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.

Summer fun zwembad startset 
chemie mini
Voordelige chemieset voor helder en zuiver 
water in kleine zwembade Testen, pH op 
orde brengen, daarna chloreren. Bevat: 
testset voor pH en chloor, 2x10 tabletten, pH 
minus, 250 gr.,1 chloordrijver en 60 stuks 
Mini Quick Chloortabletten.

Summer fun pool buddy
Pool Buddy voorkomt gladde wanden 
in uw zwembad. Dit onderhoudsmiddel 
houdt uw zwembad in samenwerking met 
chloor gegarandeerd 100% schoon en 
veilig. Pool Buddy zorgt er ook voor dat het 
chloor langer meegaat, waardoor het milieu 
wordt gespaard en die bekende penetrante 
chloorlucht wordt voorkomen. 

Summer Fun filter care
Granulaat voor het reinigen van uw 
cartridgefilter. De cartridge reinigen i.p.v. 
vervangen. Bijtend middel, de voorschriften 
nauwkeurig opvolgen. Per reinigingsbeurt 
is 100gr granulaat nodig. Verpakking bevat 
3x 100 gr.

GARANTIE

JAAR
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 Art.nr.
70.200.25.085

70.200.25.082

70.200.25.029

70.200.25.028

70.200.25.035

70.200.25.083

70.200.25.027

Prijs
€ 119,00
€ 139,00
€ 99,95
€ 79,95
€ 69,95
€ 20,95

€  25,95

70.100.12.187    € 2,95 70.100.12.149    € 24,95 70.100.12.210    € 12,9570.100.12.211    € 15,95



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

Meer weten over wat u nodig 
heeft voor gebalanceerd 
zwemwater? 
 

Vraag dan naar onze uitgebreide zwembad 
chemie folder of bekijk het online op:  
www.alpc.nl/nl/chemiefolder

Summer Fun PH- (min) is een middel om de 
pH-waarde te verlagen. 

Summer Fun PH+ (plus) 1 kg is een middel 
om de pH-waarde te verhogen.

Vlokmiddelen
(Vloeibaar, blok of cartouche). Deze middelen binden de minuscule vuildeeltjes tot 
een groter geheel, wat door het filter kan worden afgevangen.

Summer fun vlokfix vloeibaar Summer fun vlok blok 
90 gr.

Summer fun vlok 
cartouche 1 kg 8 x 125 
gr.
 

Stabilisators
Summer fun chloor stabilisator 
1 kg
Voorkomt dat het chloor 
in het zwembadwater te 
sterk wordt opgebruikt en 
verminderd. 

Summer fun metaal en 
kalkstabilisator 1 ltr
Metaal en 
kalkstabilisator, 
voorkomt 
uitkristalliseren 
en afzetten van 
kalk. Beschermt 
filterinstallaties, 
warmtewisselaars en 
leidingen. 

Reinigers
Summer fun randreiniger 
(vet) 1 ltr
Summer fun 
Randreiniger. Voor 
het oplossen van 
olie-, vet-, roet- en 
cosmetica-
afzettingen op 
zwembadwanden. 

Summer fun gelrandreiniger 
1 ltr
Kalk, vuil en 
bodemaanslag op 
de rand van het 
zwembad worden 
grondig verwijderd 
met Summer Fun 
gelrandreiniger.

Summer fun basisreiniger 
(kalk)1 ltr
Sterk zure reiniger 
tegen kalkafzetting 
en korsten. Vooral 
geschikt voor 
het reinigen van 
zwembadwanden en 
-bodem. 

Pool Power long 200 gr. zijn  langzaam 
oplossende chloortabletten. De werkzame 
stof wordt gereguleerd afgegeven. 

Pool Power mini 20 gr. zijn langzaam 
oplossende chloortabletten. De werkzame 
stof wordt gereguleerd afgegeven. Dit is een 
kleinere versie van de Pool 
Power long 200 gram.

Deze chloor in korrelvorm wordt gebruikt 
om problemen aan te pakken: algengroei, 
te laag vrij chloorgehalte, rode wormpjes en 
andere ongerechtigheden.

Pool Power Mini Quick zijn snel oplossende 
desinfectie tabletten voor in het zwembad. 
Toe te passen bij het opstarten en voor 
kleine zwembaden. 

Summer fun metaal en 
kalkverwijderaar 1 ltr
Ideaal voor verzorging 
en onderhoud van 
zwembaden. Het 
verwijdert metaalionen 
als ijzer, koper, calcium 
en andere metalen uit het 
zwembadwater. Daarmee 
worden verkleuringen van 
het water en afzettingen 
op wand en bodem voorkomen en 
het water wordt minder hard. Het kan 
zowel in een leeg, als in een gevuld 
bad worden gebruikt. 

Pool Power Anti–alg
Dit middel voorkomt 
de groei van algen. Is 
er al veel algengroei 
aanwezig, dan is Shock 
chlorering beter. Pas als 
het probleem is opgelost 
kunt u weer volstaan met 
anti-alg. Ook dit oplossen 
in emmer water en over 
het wateroppervlak verdelen.

PH waarde
De pH-waarde is belangrijk voor een optimale werking van de chloorproducten en 
dient tussen 7,2 en 7,6 te worden gehandhaafd.

Chloor
Chloor wordt gebruikt om het zwembadwater te desinfecteren en in goede kwaliteit te houden.

Summer fun chloor dispenser 
200gr inschuifbaar
Summer Fun chloordrijver is instelbaar 
op verschillende doseerhoeveelheden. 
Afhankelijk van de chloorwaarde, kan er 
meer of minder chloor worden toegevoegd. 
Met een bevestigingskoord (niet inbegrepen) 
kunt u de drijver aan de ladder van het 
zwembad bevestigen, maar gewoon laten 
drijven is ook een goede optie. Een zwevend 
doseerapparaat voorkomt aantasting van 
de liner.

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

Summer fun chloor dispenser 
20gr met thermometer
Summer Fun chloordrijver met thermometer 
is een combinatieproduct dat twee 
belangrijke functies vervult. Met de 
instelbare drijver kan het chloor gereguleerd 
worden afgegeven, terwijl tegelijkertijd 
de temperatuur in het zwembad wordt 
gemeten. Door de chloortabletten in een 
drijver te plaatsenwordt aantasting van de 
liner voorkomen, maar blijft de desinfectie 
optimaal.

Gre zout 25 kg
Afhankelijk van het type/merk elektrolyse 
systeem dient er tussen 3% en 5% zout 
aanwezig te zijn in het zwembadwater. 
Wordt geleverd in tabletvorm. 

Anti-alg

70.100.12.116  € 16,95   70.250.32.011    € 23,9570.100.10.063    € 6,9570.100.10.065    € 4,95

70.100.12.217   €   7,9570.100.12.111   € 9,95 70.100.12.108   €  14,95 70.100.12.107   €   8,95

70.100.12.220    € 4,95

1 ltr
70.100.12.127   € 13,95
5 ltr
70.100.12.128   € 55,95

1 ltr
70.100.12.105   €   6,95
1 ltr biologisch afbreekbaar
70.100.12.218   €  12,95
5 ltr
70.100.12.106   €   20,95

1 kg
70.100.12.122   € 18,95
5 kg
70.100.12.123    € 80,95

70.100.12.113    € 6,9570.100.12.219     € 9,9570.100.12.112    € 6,95

1,5 kg
70.100.12.103 € 6,95
5 kg
70.100.12.104 € 16,95

1 kg
70.100.12.119   €  18,95
5 kg
70.100.12.120   €  77,95
10 kg
70.100.12.121   € 159,00

1 kg
70.100.12.101 € 5,95
5 kg
70.100.12.102 € 17,95

1 kg
70.100.12.124   €  19,95
5 kg
70.100.12.125   €  83,95
10 kg
70.100.12.126   € 159,00

0,5 kg
70.100.12.153  € 10,95



m³/u 3,0 5,7 7,7 9,8

baden max (ltr) 16.000 42.300 54.500 66.800

Ø tank (cm) 27 25,4 32 38,5

zand (kg) 8,5 9 20 36

Polysphere (gr) 240 250 560 1000

Timer nee ja ja ja

Zandfilters
Summer fun glas 20 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: 
20 kg.

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

Flowclear polysphere 500gr

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

Blue bay filterpomp speedclean 8m³/u incl. 
polysphere

Deze lichtgewicht 
filterpomp is speciaal 
ontwikkeld voor de 
polysphere vulling. De 
capaciteit is 8 m³/u en 
het volume van de tank 
is 12,5 ltr. De filterpomp 
wordt geleverd incl. 
1200 g vulling. Deze 
zachte milieuvriendelijke 
bolletjes zijn recyclebaar 
en filtreren vuildeeltjes tot 
2 micron. Aansluitingen: 32 en 38 mm.

Cartridgefilters 
CE/GS gecertifeerd. Worden geleverd met 4 mtr kabel en 1,45 mtr. slang. 1 jaar garantie op fabricagefouten. 12 volt.

Pool improve filterzand 0,4 
tot 0,8 mm 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.

Omschrijving Diameter buiten Diameter binnen Hoogte
Cartridgefilter Bestway type I 8 cm 9 cm

Cartridgefilter Bestway type II 10,6 cm 13,6 cm

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

Cartridgefilter Bestway type IV 14,2 cm 25,4 cm

Cartridge filter Gre, type AR82 11,8 cm 3,8 cm 24,6 cm

Cartridge filter Gre, type AR86 11,9 cm 3,8 cm 17,3 cm

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

Summer Fun cartridgefilter 
universeel
Allergievriendelijk filter als vervanging van 
cartridgefilters. Eenvoudig uitwisbaar en 
duurzaam. Groot vuloppervlak. Dankzij 
de grove polyester vezelstructuur een 
grote vuilopname. Blokken zijn flexibel; 
als vervanging voor grote filters 2 blokken 
gebruiken. Afm.: 12x12x10 cm.

Cartridges voor cartridgefilters

Polysphere pompen

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

Zwembad inhoud 1.100 - 8.300 ltr 1.100 - 14.300 ltr 1.100 - 17.400 ltr 1.100 -31.800 ltr

Benodigd filter type I Type II Type II Type III

70.250.32.076    € 179,00 70.250.32.063    €  99,95

Prijs € 129,00 179,00 229,00 279,00

Art.nr.
70.250.32.008

70.800.32.003

70.250.32.007

70.250.32.042

70.250.32.025

70.250.32.029

70.250.32.030

Prijs €  43,95 €  55,95 €  68,95 € 139,00

Artikelnummer 70.250.32.013 70.250.32.014 70.250.32.009 70.250.32.010

Prijs

€ 3,95
€ 5,95
€ 3,95
€ 7,95
€ 19,95 
€ 14,95 
€ 11,95

artikelnr. 70.250.32.070 70.250.32.068 70.250.32.069 70.250.32.066

70.250.31.106    € 21,95

70.250.31.021   € 12,95

70.250.31.102    € 12,95

70.250.32.074    € 9,95



 

Bestway familiebad 
rechthoek
2 Rings opblaasbaar zwembad. Sterke 
I-beam constructie en extra brede wanden. 
Incl. aftapplug en reparatiepatch. Van 0,27 
mm vinyl. Leeftijd: 6+.

Bestway cover 
familiezwembad rechthoek
Cover voor rechthoekig familie zwembad. 
Incl. rubberbandjes ter bevestiging en 
afvoergaten voor overtollig water. Blauw PE. 

Bestway familiebad rechthoek 
305
2 Rings rechthoekig opblaasbaar zwembad. 
Sterke I-beam constructie en extra brede 
wanden. Incl. aftapplug en reparatiepatch. 
Watercapaciteit: 850 ltr. Van 0,32 mm vinyl. 
Leeftijd: 6+. Afmeting: 305x183x46 cm.

Bestway kinderbad rond 
summer 152 
Kinder zwembad groot met 3 ringen 
in verschillende kleuren. Met zachte, 
opblaasbare bodem en incl. reparatiepatch. 
Watercapaciteit: 211 ltr. Van 0,19 mm vinyl. 
Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 152x30 cm.

Bestway H2OGO! waterpark splashtona raceway
Dit megapark heeft het allemaal: een klimwand, een tunnel een glijbaan, een plonsbad 
en als klap op de vuurpijl een dubbele glijbaan. Verder met ingebouwde sprinklers in 2 
waterkanonnen. Goed voor uren speelplezier. Het park is eenvoudig op te blazen met de 
meegeleverde blower in minder dan 2 minuten. Voor de veiligheid zijn er netten in de toren 
aangebracht. Het park is gemaakt van duurzaam en kleurrijk Polyester met PVC coating. 
Incl. multi reparatie kit. Voor max. 9 kinderen (in het gehele park)met een totaal gewicht van 
490 kg. Individueel gewicht: max. 54 kg. Op de glijbaan slechts 1 kind tegelijk. Leeftijd: 5+. 
Afmeting: 9047x435x265 cm.

INCLUSIEF BLOWER

Bestway H2OGO! waterpark beachfront bonanza
Uw eigen waterpark in de tuin: dit park, gemaakt van duurzaam en kleurrijk pvc is dubbel 
gestikt en voor de veiligheid is de toren voorzien van netwanden. Eenvoudig op te zetten, de 
meegeleverde blower blaast het park in minder dan 2 minuten op. Rondom een extra groot 
waterbassin. De toren is te bereiken via de klimwand en heeft bovenaan een kiepemmer. 
Verder heeft het bad nog een waterkanon. De ingebouwde sprinklers houden de glijbaan 
glad. Ontworpen voor gebruik outdoor en aan te sluiten op een tuinslang. Wordt geleverd 
incl. reparatiepatches (multi assorti) en 9 pinnen voor het vastzetten. De glijbaan is geschikt 
voor max. 1 kind tegelijk, met een max. gewicht van 54 kg. In totaal kunnen er 5 kinderen 
tegelijk spelen in het park, max. totaal gewicht 270kg, leeftijd 5+. Afm: 448x311x266 cm.

Bestway H2OGO! waterpark mount splashmore
Uw eigen waterpark in de tuin: dit park, 
gemaakt van duurzaam en kleurrijk pvc 
is dubbel gestikt en voor de veiligheid 
is de toren voorzien van netwanden. 
Eenvoudig op te zetten, de meegeleverde 
blower blaast het park in minder dan 2 
minuten op. Het park heeft een extra groot 
waterbassin, een klimwand met klimtouw, 
een waterkanon en de ingebouwde 
sprinklers maken fonteinen en houden 
de glijbaan glad. Ontworpen voor gebruik 
outdoor en aan te sluiten op een tuinslang. 
Wordt geleverd incl. reparatiepatches 
(multi assorti) en 10 pinnen voor het vastzetten. De glijbaan is geschikt voor max. 1 kind 
tegelijk, met een max. gewicht van 54 kg. In totaal kunnen er 5 kinderen tegelijk spelen in 
het bad, max. totaal gewicht: 270 kg. Leeftijd: 5+. Afmeting: 435x286x267 cm.

Bestway H2OGO! waterpark splash tower
  
Uw eigen waterpark in de tuin: 
dit park, gemaakt van duurzaam 
en kleurrijk pvc is dubbel gestikt 
en voor de veiligheid is de toren 
voorzien van netwanden. Eenvoudig 
op te zetten, de meegeleverde 
blower blaast het park in minder 
dan 2 minuten op. De gebogen 
glijbaan eindigt in een waterbassin 
en is te bereiken via de klimwand. 
Ontworpen voor gebruik outdoor en 
aan te sluiten op een tuinslang. Wordt geleverd incl. reparatiepatches (multi assorti) en 10 
pinnen voor het vastzetten. De glijbaan is geschikt voor max. 1 kind tegelijk, met een max. 
gewicht van 54 kg. In totaal kunnen er 3 kinderen tegelijk spelen in het bad, max. totaal 
gewicht: 162 kg. Leeftijd: 5+. Afmeting: 366x337x241 cm.

Bestway voetpomp air step 
1400 cc
Voetpedaalluchtpomp. Gemakkelijk te 
switchen van in- naar output. Flexibele 
slang en 3 ventielpluggen. Maximale 
luchtstroom. Volume: 1,4 l. Afmeting: 
28x19 cm.

Bestway 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. 
Afmeting: 37 cm.

Bestway luchtpomp 
sidewinder AC
Luchtpomp 220/240 V. Alleen geschikt voor 
binnen. 2 weg ventiel en 3 ventielpluggen. 

Bestway luchtpomp 
sidewinder AC/DC
Luchtpomp 220/240 V of 12 V. Ook 
geschikt voor buiten. 2 weg ventiel en 3 
ventielpluggen. 

262x175x51 cm
70.350.64.007    € 24,95
211x172x51 cm
70.350.64.172    € 17,95

Voor 262 (Afmeting: 295x220 cm.)

70.350.64.153    € 7,95
Voor 305 (Afmeting: 340x230 cm.)
70.250.36.012    € 8,95 70.350.64.147    € 30,95 70.350.64.119    € 11,95

70.350.60.114    € 20,9570.350.60.112    € 12,9570.350.60.103    € 7,9570.350.60.118     € 6,95

70.350.62.064     € 459,00 70.350.62.065    € 589,00

70.350.62.062    € 329,0070.350.62.063    € 409,00



 

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

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 luchtkamers 
voor de veiligheid en sterke handgrepen 
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 luchtkamers 
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 
aangehechte 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.

Bestway luchtbed cocktail moscow 
mule  
Moscow Mule, dit bijzondere drankje van 
wodka, gemberbier en limoen vormt de 
inspiratie voor dit leuke luchtbed. Met een 
stevige I-beam constructie, 2 luchtkamers 
en een bekerhoude. Incl. reparatiepatch. 
Max. gewicht: 90 kg. Voor 1 persoon. 
Afmeting: 162x151x25,5 cm.

Regenboog                            
Luchtbed in overlopende regenboogkleuren 
voor strand en zwembad, in 2 kleuren.

Luchtbed Afm.: 170x54x15 cm

Ook verkrijgbaar als zwemring Ø 80 cm

Goud                                     
Opvallend goudglanzend luchtbed. 
 
 
 

Luchtbed

Ook verkrijgbaar als zwemring Ø 80 cm

Luchtbed matte finish         
Luchtbed in felle unikleuren. Het 
hoofdkussen heeft een 2 kamer ontwerp. 
Incl. reparatie patch. In 3 kleuren assorti: 
roze, groen, en blauw. Voor 1 volwassene 
met een max. gewicht van 90 kg. Afmeting: 
170x54x15 cm.

Bestway luchtbed extrava fabric 
float 
Deze ruime lounge heeft een afneembare 
en wasbare stoffen hoes. Heerlijk 
comfortabel en steeds mooi schoon. 
De stof heeft UPF 50+ classificatie 
voor bescherming tegen de zon. Incl. 
reparatiepatch. Voor 1 persoon, max. 
gewicht: 90 kg. Afm:183x124x33 cm.

Bestway rider zebra LED ride-on 
jumbo
Rider met zebra print en ingebouwde 
verlichting. Leuk om ook ‘s avonds te 
gebruiken. De zebra heeft 3 luchtkamers 
en 2 sterke handgrepen. De lange hals 
is een steun of houvast. De LED lichtjes 
verlopen in 7 verschillende kleuren en 
werken op AAA batterijen (niet inbegrepen). 
Met reparatiepatch. Max. gewicht: 90 kg. 
Afmeting: 246x104x122 cm.

Bestway luchtbed eiland pop art 188       
Fan van strips? Dan is dit leuke lounge 
eiland het helemaal. Leuke prints van strips, 
een grijptouw rondom om het opstappen 
gemakkelijk te maken en een sterke 
reparatiepatch. Geschikt voor 2 personen 
met een max. gewicht van in totaal: 180 kg. 
Afmeting: Ø 173x25 cm.

Bestway rider lama pop ride-on 
jumbo
Pop-art Lama. Deze grote rider heeft felle 
kleuren en een lange nek om tegenaan 
te leunen of om aan vast te houden. 3 
luchtkamers zorgen voor de veiligheid, 
evenals de stevige handgrepen. Een 
reparatiepatch wordt meegeleverd. Max. 
gewicht: 90 kg. Bedoeld voor 1 persoon. 
Afmeting: 203x114x137 cm.

Bestway zwemring alpaca 104
Zwemring met de nek van een alpaca in 
levendig, meerkleurig ontwerp. De ring heeft 
2 luchtkamers. De lange nek geeft extra 
houvast. Wordt geleverd incl. reparatiepatch. 
Leeftijd: 10+. Afmeting: 104x80x90 cm.

70.350.66.521    € 5,95

70.350.66.520    € 3,9570.350.60.003    € 3,95 70.350.73.023    € 33,95

70.350.66.569    € 44,95

70.350.73.016    € 25,9570.350.73.014    € 26,95    70.350.72.006    € 11,95

70.350.66.494    € 26,95 70.350.73.015    € 25,95

70.350.66.529     € 11,95

70.350.66.565    € 27,95

70.350.66.555    € 15,9570.350.66.514    € 12,9570.350.66.497    € 23,95

70.350.73.021    € 26,95 70.350.66.545    € 6,95

70.350.60.143    € 14,95

70.350.66.518    € 3,95

70.350.66.519    € 5,95



1050 liter inhoud
5-7 Personen
8 Hydrojets
140 airjets
Tritech materiaal
Y-beam constructie
ColorJet LED verlichting
Clearsoft wateronthardingssysteem
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
201x201x80 cm buiten
151x151 binnen

De Palm Springs hydrojet is een Lay-Z-Spa voor 4-6 personen 
met 8 hydrojets.Gemaakt van stevig Tritech materiaal: kern van 
stevig polyester gaas die tussen twee lagen PVC is gelamineerd. 
I-beam constructie: PVC stroken in de spa die de boven- en 
onderkant met elkaar verbinden in een I-vorm voor interne 
stevigheid. 

Stuur de temperatuur, air- en hydrojets, verwarming, filtratie en 
power saving timer aan met het digitale controle paneel. 

Inclusief:  
Cover
Opblaasbare lounges
ChemConnect chloordispencer
Cartridgefilter
Reparatiepatch

De Maldives is een ruime spa uitgerust met zowel hydrojets als airjets voor ultiem comfort. Gemaakt van stevig 
Tritech materiaal: kern van stevig polyester gaas die tussen twee lagen PVC is gelamineerd. Y-beam constructie: 
PVC stroken in de spa die de boven- en onderkant met elkaar verbinden in een Y-vorm voor meer stabiliteit 
en steun. De Colorjet LED verlichting is aan te sluiten op de hydrojets en wisselt af tussen 7 kleuren. Stuur de 
temperatuur, air- en hydrojets, verwarming, filtratie en power saving timer aan met het digitale controle paneel.  

795 liter inhoud
4-6 Personen
8 Hydrojets
120 airjets
Tritech materiaal
Y-beam constructie
Clearsoft watersysteem
Power Saving timer
180x180x71 cm buiten
130x130x71 cm binnen

Inclusief:
Cover
ChemConnect chloordispencer
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Lay-Z-Spa Maldives hydrojet pro

Lay-Z-Spa Hawaii hydrojet pro

De Hawaii hydrojet pro is een prachtige uitvoering voor 4-6 
personen met 8 hydrojets en 120 airjets. Gemaakt van stevig 
Tritech materiaal: kern van stevig polyester gaas die tussen 
twee lagen PVC is gelamineerd. Y-beam constructie: PVC   
stroken in de spa die de boven- en onderkant met elkaar 
verbinden in een Y-vorm voor meer stabiliteit en steun. 

Stuur de temperatuur, air- en hydrojets, verwarming, filtratie en 
power saving timer aan met het digitale controle paneel. 

Lay-Z-Spa Palm Springs hydrojet

795 liter inhoud
4-6 Personen
8 Hydrojets
Tritech materiaal
Y-beam constructie
Clearsoft watersysteem
Power Saving timer
Ø 196x71 cm buiten
Ø 146x71 cm binnen

Inclusief:
Cover
ChemConnect chloordispencer
Cartridgefilter
Reparatiepatch

 
Ook verkrijgbaar als standaard uitvoering in lichtbruin met 
120 airjets en 916 liter inhoud. Ø 196x71 cm buiten. 

Ook verkrijgbaar als standaard uitvoering in donkerblauw 
met 120 airjets en 916 liter inhoud. Ø 196x71 cm buiten.  

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

Flowclear 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).

Summer fun spa disc
Deze disc absorbeert olie en vetten vanaf 
het wateroppervlak. 

Summer fun spa bar
Drijvend dienblad voor in spa of hottub.

Lay-Z-spa schoonmaakset all in one
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 colorjet LED verlichting
Kleuren Jet licht voor de spa. Optie voor 
7 kleuren. 2 Modules: vaste kleur of 
verlopend. Eenvoudig te bedienen door op 
de knop te drukken.

70.800.31.054    € 26,95

70.800.31.058    € 199,00

70.800.30.055    € 999,00

70.250.41.104    € 92,95

70.800.31.080    € 16,95 70.800.31.085    € 7,95

70.800.30.052    € 569,0070.800.31.051    € 609,00

70.800.30.053    € 829,00

70.800.30.057    

€ 1.199,00

70.800.31.082    € 19,95



Lay-Z-Spa Helsinki
1123 liter inhoud
5-7 Personen
87 airjets
Dropstitch constructie
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
Freeze shield
Ø 180x66 cm buiten
Ø 170x66 cm binnen

Inclusief:  
Cover
ChemConnect chloordispencer
Cartridgefilter
Reparatiepatch

De Helsinki is een Lay-Z-Spa voor 5-7 personen met 87 airjets. met dropstitch constructie: ongekend stevige 
constructie waar duizenden polyester draden de binnenwanden`met elkaar aaneensluit. Deze binnenwanden worden 
omhuld door zijwanden met houtprint om het geheel af te maken. Freeze Shield voor gebruik gedurende het hele jaar. 
Met controle paneel voor aansturing van de temperatuur, airjets, verwarming, filtratie en power saving timer. Stuur de 
temperatuur, air- en hydrojets, verwarming, filtratie en power saving timer aan met het digitale controle paneel. 

De Palm St. Moritz zal met zijn rotan ontwerp in elke tuin wel 
passen. De spa is geschikt voor 5-7 personen en heeft 140 
airjets. Gemaakt van stevig Tritech materiaal: kern van stevig 
polyester gaas die tussen twee lagen PVC is gelamineerd. 
Y-beam constructie: PVC stroken in de spa die de boven- en 
onderkant met elkaar verbinden in een Y-vorm voor meer 
stabiliteit en steun.
Stuur de temperatuur, air- en hydrojets, verwarming, filtratie en 
power saving timer aan met het digitale controle paneel. 

806 liter inhoud
4-6 Personen
87 airjets
PVC materiaal
I-beam constructie
LED verlichting
Power Saving timer
Ø 196x66 cm buiten
Ø 146x66 cm binnen

Inclusief:
Cover
ChemConnect chloordispencer
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Lay-Z-Spa Paris

De Paris is een Lay-Z-spa met een modern kunstleer exterieur. 
De spa is geschikt voor 4-6 personen en heeft 87 airjets. 

Met I-beam constructie: PVC stroken in de spa die de 
boven- en onderkant met elkaar verbinden in een I-vorm voor 
interne stevigheid. De op afstand bestuurbare multicolor LED 
verlichtingsstrip is inbegrepen.
Stuur de temperatuur, air- en hydrojets, verwarming, filtratie en 
power saving timer aan met het digitale controle paneel. 

Lay-Z-Spa St. Moritz

1190 liter inhoud
5-7 Personen
140 airjets
Tritech materiaal
Y-beam constructie
Power Saving timer
Ø 196x71 cm buiten
Ø 146x71 cm binnen

Inclusief:
Cover
ChemConnect chloordispencer
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Lay-Z-spa cartridgefilter Bestway 
(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.

 

Lay-Z-spa 7-color LED verlichting
Zeven kleuren LED lamp voor in de spa. Het 
licht verloopt tussen de 7 kleuren. Gebruikt 
3 AAA batterijen (excl). Brandduur: 2 uur, 
daarna wordt het automatisch gestopt.

Summer fun spa defoamer 500ml
Voor het verwijderen van schuim uit uw Spa.

SPA 
AROMA
DENNEN

SPA 
AROMA
KOKOS-
VANILLE

SPA 
AROMA

BOSAARDBEI

SPA 
AROMA

CITROENGRAS

DEFOAMER
Voor het verwijderen 

van schuim

Summer fun spa aroma 250 ml
Aroma’s voor in de spa in diverse geuren. 
Tot 5ml doseren per 1000 Liter.

Summer Fun spa startset mini
Voordelige chemieset voor helder en 
zuiver water in de spa. Testen, pH op orde 
brengen, daarna chloreren. Set bevat: 
testset voor pH en chloor,2x10 tabletten, pH 
minus, 250 gr.,1 chloordrijver en Mini Quick 
Chloortabletten, 60 stuks.

 
Ook verkrijgbaar in een lichtere rotan print. Geschikt voor 
4-6 personen met 120 airjets als de Lay-Z-Spa Honolulu.

70.800.30.058    € 589,00

70.800.31.088    € 12,95

70.800.31.083    € 15,95

Kokos-vanille
70.800.31.075    € 13,95
Bosaardbei
70.800.31.076   € 13,95
Citroengras
70.800.31.077    € 13,95
Dennen
70.800.31.078    € 13,9570.100.12.214  € 16,9570.800.31.048    € 6,95

70.800.30.051    € 599,00

70.800.31.061    € 689,00

70.800.30.059    

€ 829,00



  

Lay-Z-Spa Milan airjet plus 
916 liter inhoud
4-6 Personen
80 airjets
Smart bestuurbaar (app)
Y-beam  constructie
Freeze shield
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
Freeze shield
Ø 180x66 cm buiten
Ø 170x66 cm binnen

Inclusief:  
Cover
ChemConnect chloordispencer
Cartridgefilter
Reparatiepatch

De Milan airjet plus is een Lay-Z-Spa voor 4-6 personen met 87 airjets. Met smart besturing door middel van de 
Smart Hub app (IOS & Android). Met Y-beam constructie: PVC stroken in de spa die de boven- en onderkant met 
elkaar verbinden in een Y-vorm voor meer stabiliteit en steun. De Freeze Shield technologie zorgt ervoor dat de spa 
automatisch begint te verwarmen wanneer het water onder de 6 graden komt. Met controle paneel voor aansturing 
van de temperatuur, airjets, verwarming, filtratie en power saving timer. Stuur de temperatuur, air- en hydrojets, 
verwarming, filtratie en power saving timer aan met het digitale controle paneel. 

De Havana is een mooie betaalbare spa van goede kwaliteit.  
De spa is geschikt voor 2-4 personen met 81 airjets. Gemaakt 
van stevig Tritech materiaal: kern van stevig polyester 
gaas die tussen twee lagen gelamineerd PVC is geplaatst. 
I-beam constructie: PVC stroken in de spa die de boven- en 
onderkant met elkaar verbinden in een I-vorm voor interne 
stevigheid. 
Stuur de temperatuur, air- en hydrojets, verwarming, filtratie 
en power saving timer aan met het digitale controle paneel. 

778 liter inhoud
4-6 Personen
96 airjets
Tritech materiaal
I-beam constructie
Power Saving timer
180x180x66 cm buiten
132x132x66 cm binnen

Inclusief:
Cover
ChemConnect chloordispencer
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Lay-Z-Spa Ibiza

De Ibiza is een ruime spa voor een zacht prijsje. Geschikt 
vooor 4-6 personen met 96 airjets. Gemaakt van stevig Tritech 
materiaal: kern van stevig polyester gaas die tussen twee lagen 
gelamineerd PVC is geplaatst.  I-beam constructie: PVC stroken 
in de spa die de boven- en onderkant met elkaar verbinden in 
een I-vorm voor interne stevigheid. 

Stuur de temperatuur, air- en hydrojets, verwarming, filtratie en 
power saving timer aan met het digitale controle paneel. 

Lay-Z-Spa Havana

669 liter inhoud
2-4 Personen
81 airjets
Tritech materiaal
I-beam constructie
Power Saving timer
Ø 180x66 cm buiten
Ø 132x66 cm binnen

Inclusief:
Cover
ChemConnect chloordispencer
Cartridgefilter
Reparatiepatch

 
Ook verkrijgbaar in het zwart als de Lay-Z-Spa Miami.

Summer fun spa cartouche reiniger
Handige cartouche reiniger voor de 
handmatige reiniging

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. Waterdicht en 
bestand tegen chemicaliën en geuren. 
Gemakkelijk te reinigen. 2 stuks.

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 floor Protector
De set bestaat uit 9 delen die aan elkaar 
kunnen worden bevestigd en zo een cirkel 
vormen, en een apart deel voor onder de 
heater. Voor alle ronde Bestway spa’s. Van 
duurzaam polyethyleen. Afm. losse mat: 
40x50 cm, cirkel: Ø 211 cm.

70.800.31.047    € 43,95 70.800.31.053    € 7,95 70.800.31.087    € 19,95

70.800.30.054    € 429,0070.800.30.067    € 499,00

70.800.30.056    € 379,00

70.800.30.068    

€ 619,00

70.800.31.065    € 38,95



Infinity spa rechthoek Lugano
2-3 personen
22 jets
Balboa aansturing
LED verlichting
ozonnator 
Cover

De Lugano is de rechthoekige uitvoering uit onze Infinity Spa collectie met 1 zitplaats en 2 ligplaatsen, 22 jets en een LX booster pomp 
(WP300-II, 3 pk) met twee snelheden (hoog 2,2kw, laag 450W), de eerste voor circulatie en de tweede voor massage. Deze pomp kan 
tot 730 liter per minuut verwerken. Aansturing d.m.v. Balboa GS501Z.  Licht, temperatuur en jets worden bestuurd door Balboa VL403 
display. Frame is gemaakt van roestvrijstaal met een grijs polystyreen exterieur en marmer wit acryl spa kuip. Isolatie met 5-12mm hoge 
dichtheid schuim en ABS onderkant. Uitgevoerd met RGB LED verlichting. Cartridgefilter zit aan de bovenkant. Incl. ozonnator. Spa is 
inclusief grijze cover (70mm dik). 1000 liter inhoud. 230volt. Gewicht 210 kg. 230 volt aansluiting. Afmetingen spa: 184x124x75 cm.

230 V

Infinity spa coverlift
Met deze lifter is het plaatsen of verwijderen van de cover zeer eenvoudig en blijft de cover 
binnen handbereik. Gemakkelijk zelf aan de spa te bevestigen in ongeveer 10 minuten. 
Gemaakt van een combinatie van aluminium en staal. Voor alle vormen Spa’s, kleiner dan 
240x240cm.

Infinity spa leuning
Stap gemakkelijk in en uit de spa. De combinatie van water en gladde oppervlakken 
kan gevaarlijk zijn. Voorkom ongelukken met deze Infinity Spa leuning. In 10 minuten te 
monteren. De leuning is gemaakt van aluminium en staat en biedt een goed houvast. 
Exclusief trap.

Infinity spa cartridgefilter
Cartridgefilter voor de Infinity Spa Bolsena 
en Ledro. Deze wordt aan de zijkant 
vervangen. Materiaal is bestand tegen 
rafelen, scheuren en beschermd tegen 
chloor. Binnenkant gemaakt van ABS 
kunststof met NSF keurmerk voor een 
veilige en stevige doorloop. Diameter 
buiten: 14 cm, hoogte: 21 cm, onderkant 
is 3,7 cm.

Infinity spa cartridgefilter II ( top)
Cartridgefilter voor de Infinity Spa Lugano 
en Garda. Deze wordt aan de bovenkant 
vervangen. Materiaal is bestand tegen 
rafelen, scheuren en beschermd tegen 
chloor. Binnenkant gemaakt van ABS 
kunststof met NSF keurmerk voor een 
veilige en stevige doorloop. Diameter buiten: 
12,5 cm, hoogte: 33 cm, schroef onderkant 
is 3.8 cm.

Infinity spa trap
Gemakkelijk in en uit de spa stappen met 
deze trap. De grijze kunststof treden zijn 
voorzien van een anti sliplaag en kunnen 
een gewicht dragen van ca. 300 kg. Binnen 
enkele seconden in elkaar te zetten.

Infinity spa zitkussen
Zitkussen voor de infinity spa met zachte 
polyester vulling. In de vulling zitten kleine 
lavastenen die de warmte goed vasthouden 
voor extra comfort, deze voorkomen tevens 
ook dat de kussens wegdrijven.

70.800.31.072    € 239,00 70.800.31.073    € 159,00

70.800.31.074     €  24,95 70.800.31.079    € 29,95 70.800.31.071    € 119,00 70.800.31.070    €  49,95

70.800.30.063    

€ 3.495,00



Infinity spa vierkant Bolsena

Infinity spa vierkant Ledro

De Bolsena is de vierkante uitvoering uit onze Infinity Spa collectie met 3 zitplaatsen en 2 ligplaatsen, 31 jets, waterval, een LX 
booster pomp en een circulatiepomp. De booster pomp (LP300 3pk, 2,2kW) kan tot 635 liter p/m verwerken en de circulatiepomp 
(WTC50M 0,3535pk, 250W) kan tot 240 liter p/m verwerken. Aansturing d.m.v. Balboa GS501Z. Licht, temperatuur en jets worden 
bestuurd door Balboa VL403 display. Frame is gemaakt van roestvrijstaal met een grijs polystyreen exterieur en marmer wit acryl spa 
kuip. Isolatie met 5-12mm hoge dichtheid schuim en ABS onderkant. Uitgevoerd met RGB LED verlichting. Cartridgefilter zit aan de 
zijkant. Met ozonnator. Spa is inclusief grijze cover van 70 mm dik. 2500 liter inhoud. Gewicht 320 kg. 230 of 380 volt aansluiting 
mogelijk. Afmetingen spa: 216x216x92 cm.

De Ledro is de luxe vierkante uitvoering uit onze Infinity Spa collectie met 3 zitplaatsen en 2 ligplaatsen, 48 jets, waterval, twee LX 
booster pompen en een circulatiepomp. De booster pompen (LP300 3pk, 2,2kW) kunnen ieder tot 635 liter p/min verwerken en de 
circulatiepomp (WTC50M 0,3535pk, 250W) kan tot 240 liter p/min verwerken. Aansturing d.m.v. Balboa GS510Z. Licht, temperatuur 
en jets worden bestuurd door Balboa VL701 display. Frame is gemaakt van roestvrijstaal met een grijs polystyreen exterieur en 
marmer wit acryl spa kuip. Isolatie met 5-12 mm hoge dichtheidschuim en ABS onderkant. Uitgevoerd met RGB LED verlichting. 
Filtersysteem zit aan de zijkant. Met luxe zwarte ozonnator die minder geluid maakt. Spa is inclusief grijze cover van 70 mm dik. 2200 
liter inhoud. Gewicht 340 kg. 230 of 380 volt aansluiting mogelijk. Afmetingen spa: 216x216x92 cm.

3-5 personen
48 jets

Waterval
Balboa aansturing

LED verlichting
Luxe ozonnator 

Cover

3-5 personen
31 jets

Waterval
Balboa aansturing

LED verlichting
ozonnator 

Cover

380 V

380 V

230 V

230 V

Infinity Spa’s

ALPC - Icarus 11
8448CJ Heerenveen
+31 513 41 28 12

70.800.30.069    

€ 6.695,00

70.800.30.064    

€ 4.395,00


