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Leveringsvoorwaarden ALPC (prijzen excl. BTW)
Franko orderwaarde: € 500,00
Orders beneden de franko order: € 17,95
Leveringen bij de consument thuis toeslag: € 26,95
(Nederland met uitzondering Waddeneilanden)
Leveringen naar consumenten in België: € 37,50
Manco meldingen binnen 24 uur na ontvangst
Aantal colli dient bij aflevering te worden gecontroleerd
Meldingsformulieren op onze site: www.alpc.nl
Bij retouren van dropshipment orders worden retourkosten in rekening
gebracht.
Zie ook algemene verkoopvoorwaarden op pagina 183.

Postbus 745, 8440 AS Heerenveen
Icarus 11, 8448 CJ Heerenveen
Nederland
Telefoon: 0513 412 812
E-mail: verkoop@alpc.nl
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Handleiding

Uitgebreide informatie over de diverse productgroepen vindt u aan het begin van de
hoofdstukken. Zo kunt u direct antwoord geven op de meest gestelde vragen van uw
klanten. Of het nu om zwembaden, chemie, spa's, boten, SUP's, tenten of vijvers gaat: alles
wordt helder en duidelijk uitgelegd.
Verder hanteren wij de volgende afkortingen:
MBH: Minimale bestelhoeveelheid, aantallen worden geleverd als mbh of als veelvoud
daarvan. Het is niet mogelijk om afwijkende aantallen te bestellen.
V: Voorraadartikel, levertijd binnen 5 werkdagen (tenzij op de website afgemeld).
B: Bestelartikel, het artikel is gewoon te bestellen, maar ligt niet (altijd) bij ALPC op
voorraad, waardoor de levertijden iets kunnen oplopen.
U: Uitlopend, het artikel is nog te bestellen, maar gaat uit het assortiment. Levering alleen
zolang de voorraad strekt. Informeer voor u uw klant iets beloofd om teleurstelling te
voorkomen.
Het artikelnummer is tevens het bestelnummer en uniek voor elk artikel.
De aangegeven prijs is de consumentenadviesprijs, incl. BTW.

ALGEMEEN

Introductie

Catalogus

Alles voor het nieuwe seizoen staat voor u klaar, daarmee ook deze catalogus. Ook deze is weer gevuld met nieuwe producten en informatie in een nieuw jasje. Naast deze papieren versie
is de catalogus en nog veel meer informatie ook te vinden op onze website: www.alpc.nl. Dit boek is handig om altijd in de buurt te hebben voor alle vragen omtrent gebruik, installatie en
onderhoud van onze producten. Dit jaar introduceren wij ook graag onze nieuwe lijn milieubewuste schoonmaakartikelen van Eezym. Deze artikelen zijn gebaseerd op enzymen en daardoor
natuurlijker en minder schadelijk.

Website

Naast uiteraard bestellen via de website kunt u er bijvoorbeeld bruikbare foto’s voor reclamedoeleinden, handleidingen en specificaties vinden. Dit jaar hebben wij de website uitgebreid met
een vernieuwd download systeem voor zowel data als media. Zie voor het gebruik en informatie pagina 4.

Over ALPC

ALPC is dé groothandel in zwembaden, zwembad toebehoren, zwembad onderhoud, spa’s, opblaasbaar speelgoed voor op, in of bij het water, boten, luchtbedden, vijverpompen, vijver
verlichting, vijver toebehoren, tenten, slaapzakken, rugzakken en milieubewuste schoonmaakartikelen. Kortom, alles voor sportief plezier voor binnen en buiten.
Onze doelgroep is de grootschalige detailhandel, betere internetshops en speciaalzaken. Wij leveren vanuit ons eigen magazijn in Heerenveen of containers rechtstreeks.
Ook is het mogelijk om artikelen met flinke korting in de voorverkoop te bestellen; hoe eerder besteld, des te hoger de korting. Tevens is levering rechtstreeks naar de consument mogelijk
(dropshipment). Vraag onze verkoopafdeling naar de bijzonderheden. Ons motto blijft: “kennis verkoopt”. Daarom is op onze website alle informatie te vinden over: ons, onze artikelen, het
gebruik van zwembadchemie of wat u verder maar wilt weten. Duidelijk omschreven met bijvoorbeeld foto’s, handleidingen enz. En daarnaast uiteraard deze complete catalogus, waar ook
heel veel informatie is te vinden. Handig om aan uw klanten te laten zien.

Duurzaam

Alle veranderingen in het milieu hebben invloed op het leven van mens en dier. Het milieu is zeer belangrijk voor ons en daarom willen wij hier graag een positieve invloed op hebben. Wij
zijn een 100% energie neutraal bedrijf door het gebruik van zonnepanelen, led verlichting en een warmtepomp.

Bestellen

Bestellingen bij voorkeur via EDI of via de website. Beide systemen worden automatisch ingelezen, waardoor fouten worden voorkomen en de orders direct kunnen worden verwerkt. Ook
kan zo direct worden gezien of een artikel voorradig is en ontvangt u een ontvangstbevestiging. Duidelijk en gemakkelijk dus. Per telefoon of fax bestellen is NIET mogelijk.

Levering

In principe geldt een leveringstermijn van 2-5 werkdagen, meestal wordt er sneller geleverd. Orders worden gepicked met behulp van scanapparaten, zodat manco’s eigenlijk niet mogelijk
zijn. Mocht er onverhoopt toch iets niet in orde zijn, dan kunt u dit via de mail melden, binnen 24 uur na ontvangst van de goederen. Claims die ons later bereiken kunnen helaas niet meer
in behandeling worden genomen. Wij verzoeken u dringend om daarmee rekening te houden.

Vervoerders
Wij werken met de volgende vervoerders:

Portena Logistiek, Heerenveen
0513 - 63 97 97
www.portena.nl

Bulstra, Heerenveen
0512 - 51 06 25
www.bulstra.com

G. Snel logistics, Woverden.
Tel. 0348 490100,
www.snel.nl

Van der Werff Logistics, Heerenveen
0513 - 64 87 88
www.vdwerff.nl
Voor meer info: www.alpc.nl
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Website

Onze website is gekoppeld aan onze database en daardoor blijft de voorraad telkens up to date. Naast artikelinformatie bevat de website ook veel informatie over het gebruik, installatie en
onderhoud van deze producten. Via onze website kunt u ons complete assortiment vinden, waar alle gegevens over een artikel, incl. de advies consumentenprijs, gerelateerde artikelen,
handleidingen en afbeeldingen, duidelijk staan vermeld. Deze kunt u downloaden en bijvoorbeeld gebruiken voor reclamedoeleinden.

Navigatie

Omdat wij met meerdere fases te maken hebben qua bestellen staan al onze artikelen online (bestel, voorraad en uitloop). Dit is ideaal voor degene die gedurende de voorverkoop alles
willen zien. Voor de aanloop naar de zomer hebben wij de mogelijkheid om alleen de voorraadproducten te bekijken. Hiervoor hoeft u alleen maar “Toon alleen voorraadproducten“ aan te
vinken.

Via de menubalk is het mogelijk
om gelijk de productcatalogus
te openen en alle producten
te bekijken of per categorie/
subcategorie.

Speciaal voor consumenten hebben wij een
aftersales sectie ontwikkeld waar de klant zelf
een garantieverzoek kan invullen.

Hieronder vindt u alle informatie
omtrent ALPC en onze leveranciers.
De catalogi van onze leveranciers
vindt u hier.

Aftersales

De aftersales pagina bestaat uit twee delen, de veelgestelde vragen en de garantiepagina. De veelgestelde vragen pagina bestaat uit vragen die wij veel tegenkomen door het seizoen
heen en wordt regelmatig geüpdate met nieuwe informatie. Deze pagina bevat veel informatie voor zowel u als de consument. Het is een goed begin om hier te zoeken naar eventuele
oplossingen voor uw probleem.
Naast de pagina met veelgestelde vragen is er ook nog de garantiepagina. Deze pagina is speciaal ontwikkeld voor consumenten zodat zij zelf een garantieverzoek kunnen indienen en
regelen. Doordat er direct met de consument wordt gecommuniceerd wordt tijdverspilling/miscommunicatie voorkomen.
Voordat een gebruiker naar de garantiepagina wordt gestuurd wordt er
aangegeven dat de volgende informatie benodigd is:
•
Artikelnummer, EAN code of leveranciersnummer
•
Aankoopdatum
•
Aankoopbewijs
•
Gedetailleerde foto van het probleem
•
Algemene foto van het product
Eenmaal op de garantiepagina moet er een keuze gemaakt worden voor
welk merk garantie aangevraagd wordt. Dit is belangrijk omdat sommige
garanties door ons worden behandeld en andere weer door de fabrikant
zelf.
Vervolgens moet er een artikelnummer, EAN code of leveranciersnummer
worden ingevuld met een aankoopdatum.
Aan de hand van deze informatie wordt in onze database gekeken of het inderdaad om het gekozen merk
gaat en of het binnnen de garantie valt. Is dit niet het geval dan krijgt de gebruiker een melding. Valt het wel
binnen de garantie dan wordt de klant doorgestuurd naar een garantieformulier van ons of van een van onze
leveranciers afhankelijk van het gekozen merk. Vervolgens wordt er gevraagd om een keuze te maken waar het
probleem over gaat en wordt de gebruiker doorgestuurd naar de volgende pagina. Hier kan de gebruiker foto’s
en PDF's uploaden en gegevens achterlaten.
Het systeem wordt vervolgens bij ALPC gekoppeld aan een ticketnummer waardoor alles sneller terug te vinden
is. Hierdoor verloopt het proces efficiënter en foutloos.

Website account
Inloggen

Als dealer kunt u inloggen met behulp van een wachtwoord, waarna u ook toegang krijgt tot de inkoopprijzen en waar u direct kunt bestellen. U kunt inloggen op onze website www.alpc.nl.
Daarvoor vindt u rechtsboven de blauwe knop

.

Dit is uw debiteurnummer bij ons. Deze krijgt u bij uw aanmelding
toegestuurd en staat verder vermeld op pakbonnen en facturen.

Uw gebruikersnaam is het e-mailadres wat bij ons in het systeem bekend
is. Dit is het e-mailadres waar u correspondentie van ons op ontvangt.

Uw wachtwoord krijgt u toegestuurd bij de eerste aanmelding.

Heeft u alle drie velden correct ingevuld? Klik
dan op de blauwe login knop.
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Bent u nog geen klant en wilt u bij ons bestellen? Klik dan op
de blauwe aanmeldknop en vul het aanmeldformulier in.

Klik hier om uw gebruikersnaam of wachtwoord op te
vragen.

Website

ALGEMEEN

Standaardwachtwoord wijzigen
Als u bent ingelogd en u wilt bestellen, dient u eerst het standaardwachtwoord te veranderen in een door uzelf gekozen wachtwoord. Klik daarvoor op de knop “Uw gegevens”. Op uw
emailadres ontvangt u de orderbevestigingen.

Gebruikerspagina

Het eerste wat u te zien krijgt als u bent ingelogd, is de menubalk met de volgende opties:
- Bekijk uw bestellingen; hier kunt u uw orders bekijken
- Uw gegevens; bekijk de bedrijfsgegevens die bij ons bekend zijn, hier kunt u ook uw wachtwoord wijzigen
- Documenten; bekijk alle documenten m.b.t. voorwaarden en haal artikelinformatie op
- Data downloaden; hier kunt u alle data en media downloaden per artikel (zie kop Data/media downloaden voor meer informatie)
- Downloaden alle afbeeldingen voor het jaar; download alle hoofdafbeeldingen voor een specifiek jaar
Vervolgens is de rest onderverdeeld in blokken om het makkelijk en overzichtelijk te houden.
Catalogus
Het eerste blok bevat onze catalogus ingedeeld per categorie en onze outlet. In onze catalogus kunt u aan het winkelwagen icoon zien of het product direct te bestellen is, klik daarop om
het product gelijk toe te voegen aan de winkelwagen.
Direct bestellen
Via het tweede blok kunt u direct producten bestellen met een artikelnummer of een EAN code van het product uit deze catalogus. Voer het artikelnummer in en het gewenste aantal
en druk op enter of de ‘Direct aan winkelwagen toevoegen’ knop. Het systeem rond de aantallen af naar de minimale bestel hoeveelheid. U kunt in de winkelwagen onder het blok alle
toegevoegde producten zien. Alleen artikelen die leverbaar zijn kunnen worden besteld. Als het artikelnummer niet wordt gevonden, is het artikel niet meer leverbaar.
Winkelwagen
Bij het derde blok krijgt u een eenvoudig overzicht van uw winkelwagen te zien. Hier kunt u aantallen aanpassen in veelvoud van de minimale bestel hoeveelheid en producten uit de
winkelwagen halen. Voor het afronden van de bestelling gebruikt u de ‘bestellen’ knop. Daarmee gaat u naar een aparte bevestigingspagina. Hier wordt u in drie stappen door het
bestelproces geleid. In de eerste stap kunt u aangeven of het om een directe consumentenlevering gaat. Bij de tweede stap kunt u uw gegevens controleren en een referentienummer
indienen of in het geval van een consumentenlevering de klantgegevens. Bij de derde en laatste stap krijgt u nog een overzicht te zien. Met de knop ‘Rond bestelling af’ plaatst u direct uw
order. Vergeet niet uw gegevens te controleren voor u dit doet. Alle ingevoerde orders zijn definitief en kunnen niet meer gewijzigd worden.

Data/media downloaden
Wij hebben een download systeem voor het makkelijk en snel downloaden van productgegevens en media van artikelen.
Via dit download systeem kunt u de volgende bestanden verkrijgen:
•
Productinformatie (CSV bestand)
•
Hoofdafbeeldingen
•
Overige afbeeldingen
•
Handleidingen
•
Overige documenten
Geef op de eerste pagina uw voorkeuren met betrekking tot communicatie, hier is het mogelijk om een ander email adres te gebruiken voor het versturen van het CSV bestand. Vervolgens
kunt u per artikelnummer, EAN of leveranciersnummer aangeven van welke producten u informatie/data wilt ophalen. Dit kan als CSV of tekst bestand, maar ook gelijk worden ingevuld. Als
u wilt verdergaan waar u gebleven was gebruik dan de "Herlaad laatste upload" knop.
Daarna is het mogelijk om aan te geven wat voor media (hoofdafbeeldingen, overige afbeeldingen,
handleidingen en/of overige documenten) u wilt downloaden. Bij overige afbeeldingen is er een optie
om te kiezen tussen actuele afbeeldingen van het komende jaar of oudere afbeeldingen. Als laatste
kunt u per kenmerk aangeven wat u in uw CSV bestand met data wilt ontvangen. Deze wordt direct
naar uw mail gestuurd.
Bij "Voorkeuren voor het CSV bestand" kunt u zelf kiezen
welke kenmerken u in het CSV bestand wilt ontvangen. Als hier
wijzigingen in plaatsvinden ontvangt u elke maandag een mail
dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Voor meer info: www.alpc.nl
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Bestelproces

Afhankelijk van het bestelmoment en de gekozen producten zijn er verschillen manieren van leveren mogelijk. Onderstaand leggen we in het kort uit wat de mogelijkheden zijn
FOB
FOB staat voor free on board. Dit houd in dat er containermatig wordt gekocht. Met het vullen van de container, moet er dus rekening worden gehouden met het volume van de producten.
Het volume wordt gerekend in CBM. De CBM wordt altijd gehanteerd over de exportverpakking (omdoos).
We kunnen rekenen met 3 verschillende container formaten: Container 20 ft (26CBM), 40 ft (56 CBM) en 40ft HQ (66 CBM). Bij vullen van een container moet ook rekening gehouden order
met de MOQ ( minimale order hoeveelheid per artikel). Ook hier wordt gerekend in export verpakkingen.
Als voorbeeld om dit inzichtelijk te maken:
Van een artikel zitten er 12 stuks in een doos, een doos is 0,35 CBM en ik wil een 20 ft (26 CBM) container vullen.
De berekening wordt dan: 26 / 0,35 = 74 exportverpakkingen à 12 stuks = 888 stuks voor een 20ft container.
Zeevracht op basis van volume is per CBM voor alle container ongeveer gelijk. Verschil wordt vooral gemaakt in de haven (Rotterdam) en het weg transport. Dit wordt per container
gerekend.
Kosten per container zijn dan wel gelijk, echter per CBM betaal je dan voor een 20 ft container 2x zoveel als voor een 40 ft container. FOB bestellingen worden in USD afgerekend, in de
basis betaling tegen copy BL, (copy van de vrachtbrief ) dit is het bewijs dat de container op het schip staat. We werken altijd met een ETD ( datum waarop de container op het schip gaat);
bij deze datum moet ongeveer een 30 dagen worden opgeteld. ALPC regelt alle documenten, invoer en transport van de container.
Voor de zeevracht, weg transport, douanekosten en invoerrechten ontvang u een aparte factuur in EUR. Invoerrechten zijn per artikel verschillend, dit is na te zien bij de goederencodes ook
wel HS of intrastatcode. Voor FOB orders geldt dat alle producten van één fabriek afkomstig moeten zijn. Mixen met verschillende fabrieken is niet mogelijk, een mix van producten van één
fabriek is wel mogelijk. Lostijd van een container is maximaal 2 uur. Als er voor het lossen meer tijd nodig is, worden deze extra kosten in rekening gebracht.
EURO aan dok
Levering EUR aan dok is in principe het zelfde als een FOB order.
Belangrijk verschil is dat de factuur in EUR wordt afgerekend en de kosten op product niveau zijn doorbelast. Het USD risico wordt door ALPC genomen.
Bij zowel FOB als EUR aan dok is er per container slechts één losadres mogelijk. Containers worden in overleg geleverd, doch altijd binnen 2 dagen na vertrek van het schip welke ze heeft
geleverd.
Levering DDP
Betreft alle leveringen vanuit ons magazijn in Heerenveen.
Dit kan op basis van pallets (op sommige producten zit een pallet voordeel) of mix pallets, dus de reguliere bestellingen.
Orders gaan dan via EDI of via ons web portal.
Dropshipment
Orders die in opdracht van onze dealers rechtstreeks naar de eind consument worden geleverd. De meeste producten kunnen per stuk geleverd worden, afhankelijk van de gemaakte
afspraken. Sommige artikelen zijn uitsluitend per omdoos te bestellen i.v.m. het voorkomen van breuk bij levering.
Bovenstaande is van invloed op de prijsopbouw.
Bij FOB is de artikelprijs het laagste en dit is dus de goedkoopste wijze van inkopen. Het risico is echter groter en ook met de bijkomende kosten i.v.m. opslag en handeling moet rekening
worden gehouden. Voor deze wijze van bestellen is dus meer marge nodig.
Bij Dropshipment is de artikelprijs het hoogst, dus de duurste manier om in te kopen. Het risico en de bijkomende kosten zijn echter laag, waardoor er minder marge nodig is.
Het risico bepaalt dus de marge: hoe meer risico u neemt, hoe meer marge er nodig is.
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Bestway is onze fabrikant voor (opblaasbare) sport- en vrije tijds artikelen. Deze fabrikant uit het Verre Oosten staat voor innovatie en ontwikkeling, met een blik gericht op de toekomst. De
intenties van Bestway komen tot uitdrukking in hun slogan: “Your fun is our business“.
Bestway produceert het standaard merk Bestway en heeft daarnaast een aantal sub merken:
Lay-Z-spa staat voor het ruime assortiment opblaasbare spa`s, die aan de laatste eisen van de NVWA (Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) voldoen.
Pavillo voor een uitgebreid camping assortiment, van tent, luchtbed en slaapzak tot koelbox.
H2OGO! en Hydro force is het merk voor de avontuurlijke inflatables.
Naast de “standaard” inflatables is er een zeer uitgebreide collectie licentie producten als: Fisher-Price, Spider-man, Hot Wheels, Star wars, Barbie, Disney Princess enz.
En als laatste Hydro force voor de watersport: boten en SUP boards (Standing Up Paddling).

Gre is een Spaanse fabrikant met meer dan 50 jaar ervaring in de productie van houten en stalenwand zwembaden en zwembad accessoires en toonaangevend in de markt. ALPC is al
meer dan 15 jaar agent voor Gre in de Benelux en heeft al jaren het exclusieve recht voor Nederland en België. Gre is marktleider in Europa en staat borg voor een keur aan stalenwand
baden in vele afmetingen en prijsklassen en met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Naast de zwembaden heeft Gre een uitgekiend assortiment aan filters in verschillende
uitvoeringen, zomer- en winterkleden, trappen, maar ook de eenvoudige thermometers, schepnetjes en borstels. Alle artikelen voldoen uiteraard aan de nieuwste Europese normen en zijn,
mits gebruikt volgens de voorschriften en aanbevelingen, volkomen veilig.

Sanitas per aquam (SPA) betekent gezondheid door water, dit is wat ze bij Infinity Spa’s als motto hanteren en terug is te zien in hun producten. Het bedrijf is al jaren actief en heeft
kwaliteit, design, comfort en technologie hoog in het vaandel staan. Dat blijkt onder meer uit het ergonomische ontwerp en de energiebesparende technologieën die gebruikt worden.

Pool Power zwembadchemie wordt geproduceerd door Melspring. Melspring is onderdeel van Olmix (Frankrijk). Deze Nederlandse producent levert hoogwaardige producten die alle aan de
strenge Nederlandse eisen voldoen en zo de veiligheid van de gebruikers waarborgen.

Summer Fun staat voor aantrekkelijk geprijsde kwaliteitsproducten op het gebied van zwembaden, zwembad onderhoud en zwembad accesoires. Summer Fun is onze eigen lijn producten
geproduceerd in samenwerking met Chemoform. Na ruim 50 jaar ervaring in het ontwikkelen van zwembad gerelateerde producten is Chemoform één van de grootste spelers van Europa.
Dit is terug te zien in de kwaliteit en eenvoud in gebruik van de producten.

August Heissner is 130 jaar geleden begonnen met het produceren van één van de eerste (en misschien wel de eerste) tuinkabouters. Inmiddels zijn ze zover doorgegroeid dat deze Duitse
firma wereldwijd bekend staat om zijn uitgebreide assortiment vijverpompen, folies, (terras)fonteinen, kortom alles wat een tuin fraaier, leefbaarder en aantrekkelijker kan maken. Altijd met
oog voor het milieu en altijd luisterend naar en inspelend op de wensen van de consument.

Nieuw bij ALPC is ons assortiment natuurlijke schoonmaakmiddelen van Eezym. Deze reinigingsmiddelen gebruiken enzymen om schoon te maken. Enzymen zijn eiwitten van 100%
natuurlijke oorsprong geproduceerd door een biotechnologische gisting.12 patenten en jarenlange research zorgen voor een perfect ontwikkeld product. De enzymen versnipperen de
vuildeeltjes met een snelheid van 3 miljoen keer per seconde.
Het voordeel is dat vanwege de natuurlijke eigenschappen, ze niet toxisch zijn voor uw gezondheid of schadelijk zijn voor de meeste oppervlakken. Daarnaast zijn ze compleet biologisch
afbreekbaar en goed voor het milieu. Voor alles is er een oplossing met Eezym keukenreinigers, vloerreinigers, allesreinigers, vloeiende leidingen en zelfs versnellers voor septic tanks.

Voor meer info: www.alpc.nl
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Service

Vanzelfsprekend doen onze leveranciers er alles aan om ervoor te zorgen dat er lange tijd en zorgeloos gebruik kan worden gemaakt van hun artikelen. Maar het kan
natuurlijk voor komen dat er zich, binnen de garantietermijn, een probleem voor doet. Dit lossen wij dan graag op. Om alles soepel te laten verlopen zetten wij de
spelregels in deze pagina uiteen. Een correcte aanmelding zorgt voor een snelle afhandeling van de klachten. Belangrijk, voor alle betrokken partijen!
1. Algemeen
Aftersales verzoeken welke worden aangemeld bij ALPC worden opgelost door
onze garantie afdeling door een vervangend onderdeel te versturen. Er bestaat
geen recht op geld teruggave door ALPC. Onze serviceafdeling is geopend van 1
maart tot 1 oktober.
ALPC kent de volgende garantie bepalingen:
•
Nvt: Op deze artikelen zit geen garantie;
•
2% regeling: zie voor toelichting op deze regeling hoofdstuk 2.1 en/ of
hoofdstuk 2.2;
•
XX jaar: Op deze artikelen zit een bepaald aantal jaar garantie.
2. Handelswijze
Artikelen welke onder de 2% regeling vallen dienen door de dealer zelf
afgehandeld te worden (zie hoofdstuk 2.1 en 2.2). Voor alle overige
garantieregelingen vindt u de informatie vanaf hoofdstuk 3. Wij adviseren winkels
om geen artikelen retour te nemen (m.u.v. 2% regeling), maar de klanten te
wijzen op de juiste procedure. Hierdoor blijven de lijnen kort waardoor we snel tot
een oplossing kunnen komen. Mocht u als winkel toch een product retour hebben
genomen dan dient u dezelfde procedure te doorlopen als de consument.

3.2 Bestway
Voor artikelen welke onder de 2% regelingen vallen zie 2.1. Voor service of
garantie op overige Bestway artikelen kan de klant terecht op www.alpc.nl/
aftersales of rechtstreeks bij Bestway via onderstaande kanalen. Het document
dat de klant op onze website invult wordt door gestuurd naar Bestway en zij zullen
het verdere contact onderhouden.
Nederland
•
Online: https://www.bestwaycorp.nl/support
•
Telefoon: 0800 237 89 29
•
E-mail: service@bestwaycorp.nl
België
•
Online: https://www.bestwaycorp.nl/support
•
Telefoon: 0800 20132
•
E-mail: belgiumservice@bestwaycorp.be
3 STAPPEN VOOR AFTERSALES van BESTWAY

2.1 2% regeling containerhandel
Let op: dit hoofdstuk geldt alleen voor artikelen welke containermatig zijn
ingekocht. Koopt u geen containers kijk dan bij hoofdstuk 2.2.
Voor een aantal artikelen in ons assortiment bieden wij een 2% regeling
aan. Dit houdt in dat er bij de inkoopprijs al rekening is gehouden met een
uitvalspercentage van maximaal 2%. Dit betekent in de praktijk dat u 2% van de
totale waarde van uw container al vergoed heeft gekregen als compensatie voor
eventuele uitval. Mocht u van mening zijn dat de uitval van de totale container
hoger is dan 2% dan kun u contact opnemen met uw contact persoon bij ALPC.
Als blijkt dat de uitval inderdaad hoger is zullen wij het resterende percentage
vergoeden. Heeft u bijvoorbeeld 3% uitval, dan zullen wij u nog 1% extra
vergoeden.
2.2 2% regeling levering vanuit magazijn
Let op: dit hoofdstuk geldt alleen voor artikelen welke niet containermatig zijn
ingekocht. Koopt u wel containers kijk dan bij hoofdstuk 2.1.
Een deel van onze artikelen koopt u bij ons zonder garantie. Er is voor deze
artikelen geen garantieregeling van kracht omdat alle artikelen door de fabrikant
uitgebreid getest worden. Zelfs de kleinste strandbal wordt opgeblazen en
gecontroleerd. Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam om de kopers
hiervan op de hoogte te stellen. Uitzondering hierop zijn artikelen welke geleverd
worden met een lekkage op de sealnaad. Hiervoor geldt dat de artikelen in de
periode van 1-15 september naar ALPC kunnen worden opgestuurd, waar ze
worden beoordeeld. Is de klacht terecht, dan volgt creditering. Voor deze regeling
moet worden voldoen aan een aantal voorwaarden:
• Lekkages alleen op de sealnaad;
• Duidelijk de plaats van de lekkage aangeven;
• Artikel in originele verpakking en compleet;
• Voorzien van aankoopbewijs met datum en bewijs van retourname met datum.
3. Merken
3.1 Gre, Heissner, Blue bay, Pool Improve, Summer fun, Winny, Infinity spa’s en
Hot splash
Voor al onze merken kan de klant contact opnemen met ALPC via het online
garantieformulier op onze website www.alpc.nl/aftersales (zie pagina 4).
Soms vragen wij om het artikel op te sturen. Wij zullen dan een retourbon
verstrekken welke bij de zending vermeldt dient te worden. Retour zendingen
zonder bon worden door ons magazijn geweigerd.

1 WAT WE NODIG HEBBEN BIJ KLACHT

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

2 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
3 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.
ITEMS BEHANDELD DOOR HET AFTERSALES CENTER
FAST SET™ ZWEMBAD SET
FRAME ZWEMBAD SET
FILTER POMP
LAY-Z-SPA™ SETS
LAY-Z-SPA™ ENTERTAINMENTSTATION
SIERRA RIDGE AIR TENT

WATER PARK, BOUNCER, SPORT GAME
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AQUATRONIX
SWIMFINITY
SPLASH IN SCHADUW SPEEL ZWEMBAD
SET
HYDRIUM™ Stalenwand ZWEMBAD SET
SUP (STAND UP PADDLE)
DE HYDRO BOOT
(70.350.67.107, 70.350.67.108,
70.350.67.109, 70.350.67.110,
70.350.67.111, 70.350.67.117,
70.350.67.118, 70.350.67.119)

ALGEMEEN

Service
4. Probleemoplosser

Om u op weg te helpen vindt u in onderstaande tabel een overzicht van de meest voorkomende vragen en hoe u deze aan kunt pakken. Het kan zijn dat u wordt verwezen naar het service
center van Bestway. Neem pas contact op met Bestway als de onderstaande oplossingen niet werken.
U kunt Bestway op de volgende manieren bereiken: Tel: +31 (0) 800 2378929, mail: service@bestwaycorp.nl, www.bestwaycorp.nl/support. Voor de foutmeldingen van de spa pompen
hebben wij een aparte tabel. Voor problemen m.b.t. uw water en zwembad chemie kunt u terecht bij het hoofdstuk chemie.
4.1 Bestway
Artikel
Zwembad/spa/boot/SUP

Probleem
Lekkage

Zwembad/spa/boot/SUP
Zwembad/spa/boot/SUP

Ontbrekende
onderdelen
Kapotte onderdelen

Zwembad

Roest op buizen

Zwembad

Vastgeplakte bekleding

Zwembad

Bad is niet rond

Zwembad

Pomp filtert niet (goed)

Zwembad/spa

Pomp lekt

Boot/SUP

Loopt langzaam leeg

Oplossing
Ga eerst na waardoor de lekkage is ontstaan. Betreft het bijvoorbeeld een winkelhaak of een gat dat is ontstaan door nalatigheid
dan valt dit buiten de garantie. Mocht hier sprake van zijn dan kunt u het product zelf repareren met zachte pvc-lijm. Indien hier
geen sprake van is dan kunt u contact opnemen met Bestway.
Mocht u buizen of andere onderdelen missen dan kunt u contact opnemen met het service center van Bestway. De referentie van
het onderdeel vindt u terug in de handleiding van uw product.
Onderdelen die kapot zijn gegaan door onjuist gebruik van het product vallen niet onder de garantie. Maar mocht er bv. een kapot
onderdeel in de doos zitten, dan kunt u contact opnemen met het service center van Bestway. De referentie van het onderdeel
vindt u terug in de handleiding van uw product.
Roest ontstaat meestal door niet of onjuist gebruik van zwembad chemie. Dit valt niet onder de garantie. Mocht u van mening zijn
dat er iets anders aan de hand is, neem dan contact op met het service center van Bestway. De referentie van het onderdeel vindt
u terug in de handleiding van uw product.
Met behulp van een kleine houten stok en wat talkpoeder kan de bekleding van de bovenste rails worden gescheiden. Om deze
situatie in de toekomst te vermijden, kunnen gebruikers vóór de installatie talk op de bovenste rails aanbrengen. Vanaf de 2019
versie is dit probleem opgelost door een aanpassing aan de coating van de buizen.
Controleer eerst of het bad op een vlakke ondergrond waterpas staat. Als dit niet het geval is dient het bad verplaatst te worden.
Zorg er ook voor dat alle vouwen uit het bad zijn en dat de wanden zich buiten de omtrek van de bovenste ring bevinden. Mocht
dit niet het geval zijn dan dient u het bad leeg te laten lopen tot 2,5 cm water. Vervolgens kunt u de vouwen verwijderen en de
wanden voorzichtig naar buiten duwen. Mocht dit het probleem niet oplossen kunt u contact opnemen met het service center van
Bestway.
Ga eerst na of het filter/zand wat in de pomp zit vervangen dient te worden. Een vuil filter doet zijn werk niet goed. Kijk daarna of
er correct gebruik wordt gemaakt van zwembad chemie. Bij een onjuiste pH-waarde kan de pomp ook zijn werk niet goed doen.
Mocht er toch iets anders aan de hand zijn kunt u contact opnemen met het service center van Bestway.
Loop de pomp eerst goed na. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de afsluitring van de deksel er niet goed op zit of de slang niet
correct is aangesloten. Mocht dit niet helpen kunt u contact opnemen met het service center van Bestway.
Controleer of het ventiel goed dicht zit. Draai het ventiel m.b.v. de hendel stevig aan. Mocht dit het probleem niet verhelpen dan
kan er sprake zijn van lekkage. Zie hiervoor “lekkage” bovenin deze tabel.

4.2 Bestway spa’s
Code
E01

Oorzaken
De waterdebietsensors werken zonder te
drukken op de filter- of verwarmingsknop.

E02

Na het starten of tijdens de functies voor
filteren en/of verwarmen detecteren de
waterdebietsensors geen waterdebiet.

E03

De pompthermometer toont een
watertemperatuur van minder dan 4°C (40°F).

E04

De pompthermometer toont een
watertemperatuur van meer dan 50°C (122°F).

E05

Er zijn problemen met de aansluitingen van
de pompthermometer.

E06

Dit alarm verschijnt nadat gedrukt werd
op de testknop van de pomp of tijdens de
automatische werking van de pomp.

Redenen
1. De waterdebietsensors gingen niet
terug naar de correcte positie. 2. De
waterdebietsensors zijn kapot.
1. U bent vergeten de twee stopperdoppen uit de binnenkant van
het zwembad te verwijderen. 2. De
filtercassettes zijn vuil. 3. Activeer
het filter- of verwarmingssysteem en
plaats uw hand voor de afvoerbuis in
het bad om te voelen of u water weg
voelt stromen. A. Er stroomt geen
water weg, de waterpomp is kapot. B.
Er stroomt water weg maar het alarm
E02 verschijnt, de waterdebiet-sensors
zijn kapot.
1. De watertemperatuur is lager dan
4°C (40°F). 2. Als de watertemperatuur
hoger is dan 7°C (44,6°F), dan is de
thermometer van de pomp kapot
1. De watertemperatuur is hoger
dan 50°C (122°F). 2. Als de
watertemperatuur lager is dan 45°C
(113°F), dan is de thermometer van de
pomp kapot.
1. De aansluitingen van de
pompthermometer werken niet
correct. 2. De pompthermometer is
kapot.
1. De voedingspoort kende een
tijdelijke stroomschommeling. 2.
Veiligheidscomponenten zijn kapot.

Oplossingen
1. Koppel de stekker los van het stopcontact, klop (niet te hard) tegen
de zijkant van de pomp, en plug terug in. 2. Neem contact op met het
Bestway service center.
1. Verwijder de 2 stopper-doppen vóór het verwarmen, raadpleeg het
deel Montage in de handleiding. 2. Haal de stekker uit het stopcontact,
plug weer in en reset de PRCD. Verwijder het filter uit de binnenkant
van het bad en druk op de filter- of verwarmingsknop. Als geen
alarm verschijnt, reinig of vervang het filter en installeer de filterset in
het zwembad. 3. Mocht dit niet helpen neem dan contact op met het
Bestway service center

1. De spa is niet ontworpen om te werken bij een watertemperatuur
van minder dan 4°C (40°F). Koppel de pomp los en start de pomp
slechts opnieuw als de watertemperatuur 6°C (43°F) bereikt. 2. Neem
contact op met het Bestway service center
1. De spa is niet ontworpen om te werken bij een watertemperatuur
van meer dan 40°C (104°F). Koppel de pomp los en start de pomp
slechts opnieuw als de watertemperatuur 38°C (100°F) of minder
bereikt. BELANGRIJK: Druk op de reset-knop van de pomp voor u de
pomp opnieuw opstart. 2. Neem contact op met het Bestway service
center.
Neem contact op met het Bestway service center

1. Koppel de pomp los van het stopcontact en sluit terug aan. 2. Neem
contact op met het Bestway service center.

Voor meer info: www.alpc.nl
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Code
E08

Oorzaken
De handmatige reset thermische beveiliging
heeft een probleem.

Redenen
De handmatige reset thermische
beveiliging wordt uitgeschakeld.

6CF OF GCF

Veiligheidscontrole bij opstarten

Stopcontact is niet goed geaard.

Alle lampjes
op het
bedieningspaneel
zijn uit en de
pomp piept.

Werking Veiligheidsschakeling

De testknop werd ingedrukt.

Oplossingen
1. De watertemperatuur is hoger dan 52°C. Gebruik de spa niet tot
dat de temperatuur gedaald is tot 35°C. Haal de stekker van de pomp
uit het stopcontact en druk op de resetknop, plug vervolgens weer
in. 2. De interne temperatuur van de pomp is hoger dan 52°C (bijv.
door hoge buitentemperaturen of langdurige blootstelling aan direct
zonlicht). Gebruik de spa niet tot dat de temperatuur gedaald is tot
35°C. Haal de stekker van de pomp uit het stopcontact en druk op de
resetknop, plug vervolgens weer in. 3. In het geval het alarm nog altijd
aanwezig is, controleer de instructies betreffende de RESET-KNOP in
de handleiding. 4. Neem contact op met het Bestway service center.
1. Neem contact op met een elektricien om het probleem op te
lossen. 2. Neem contact op met het Bestway service center.
Koppel de pomp los van het stopcontact en sluit terug aan.

4.3 Infinity spa pompen		
Melding

-HH

OH

SA
Sb
Sn

HL

LF

Dr

dY
IC

-

Betekenis
Geen bericht op display.
De stroomtoevoer naar de spa is onderbroken.
Onbekende temperatuur

Oplossingen
Het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld totdat de stroom terugkeert. Spa-instellingen
worden bewaard tot de volgende keer opstarten.
Nadat de pomp 2 minuten heeft gedraaid zal de actuele water temperatuur zichtbaar
worden.
Oververhitting – de spa is uitgeschakeld*. Een van de sensoren heeft 47,8°C GA NIET HET WATER IN. Verwijder de spa cover en laat het water afkoelen. Zodra de
(118°F) gedetecteerd.
verwarming is afgekoeld, reset u de pomp door op een van de druktoetsen te drukken. Als
de spa niet wordt gereset, schakel de stroom naar de spa uit en neem contact op met uw
dealer.
Oververhitting – de spa is uitgeschakeld*. Een van de sensoren heeft 43,5°C GA NIET HET WATER IN. Verwijder de spa cover en laat het water afkoelen. Bij 41,7°C
(110°F) gedetecteerd.
(107°F) zal de spa zich automatisch resetten. Als de spa zichzelf niet reset, schakel de
stroom naar de spa uit en neem contact op met uw dealer.
Spa is uitgeschakeld*. De sensor die is aangesloten op sensor ingang A werkt Kan tijdelijk verschijnen als de spa oververhit is. Als het probleem blijft bestaan kunt u
niet.
contact opnemen met uw dealer.
Spa is uitgeschakeld*. De sensor die is aangesloten op sensor ingang B
Kan tijdelijk verschijnen als de spa oververhit is. Als het probleem blijft bestaan kunt u
werkt niet.
contact opnemen met uw dealer.
Sensoren zijn uit balans.
Als er wordt gewisseld tussen verschillende temperaturen zal het een tijdelijke melding zijn.
Als de melding blijft knipperen dan is de spa uitgeschakeld*. Als het probleem blijft bestaan
kunt u contact opnemen met uw dealer.
Er wordt een aanzienlijk verschil tussen de temperatuur sensoren
Er kan lucht in het verwarmingselement zitten. Zorg dat het waterniveau normaal is en dat
gedetecteerd. Dit kan een doorstroom probleem betekenen.
alle pompen volledig zijn gevuld. Als het probleem blijft bestaan kunt u contact opnemen
met uw dealer. Mogelijk is het filter verstopt, controleer of het filter is verstopt en zonodig
schoonmaken of vervangen.
Aanhoudende problemen met lage doorstroming. (Wordt weergegeven op de Volg de stappen zoals weergegeven bij HL melding. De verwarmingsfunctie zal zichzelf niet
vijfde HL melding binnen 24 uur.)
automatisch resetten; druk op een willekeurige toets om de spa te resetten.
Verwarming is uitgeschakeld, maar andere spa-functies werken normaal.
Mogelijk onvoldoende water, slechte doorstroming of lucht bubbels in de
Zorg dat het waterniveau normaal is en dat alle pompen zijn gevuld. Druk op een
verwarming. Spa wordt uitgeschakeld voor 15 minuten.
willekeurige toets om te resetten. Het bericht zal binnen 15 minuten verdwijnen. Als het
probleem blijft bestaan kunt u contact opnemen met uw dealer.
Onvoldoende water gedetecteerd in de verwarming (wordt weergegeven naar Volg de stappen zoals weergegeven bij Dr melding. De verwarmingsfunctie zal zichzelf niet
derde Dr melding). Spa wordt uitgeschakeld*.
automatisch resetten; druk op een willekeurige toets om de spa te resetten.
IJs – mogelijke vorst gedetecteerd.
Geen actie nodig. Alle apparatuur wordt automatisch geactiveerd ongeacht de spa-status.
De apparatuur blijft aan tot 4 minuten nadat de temperatuur gestegen is tot 7,2°C (45°F) of
hoger.
Spa verwarmt niet boven de 32 graden.
1. Filters controleren: als deze vol of verstopt zitten heeft dit invloed op de doorstroming
en de verwarming. 2. LED lampje controleren: het lampje bij de verwarming moet continu
branden, niet knipperen. Als hij knippert is hij namelijk aan het ijken. Als hij dit te lang blijft
doen dan kan het zijn dat er lucht in de buizen zit. Het ontluchten van de buizen zou dan de
oplossing kunnen zijn. 3. Circulatie pomp controleren (niet van toepassing op Lugano): De
circulatie pomp is voorzien van een thermische bescherming. Als deze te heet wordt slaat hij
uit en wordt er dus niet meer verwarmd.

* Zelfs wanneer de spa is uitgeschakeld zal sommige apparatuur zichzelf inschakelen als vorstbescherming nodig is.
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ALPC wil goede en kwalitatief hoogwaardige artikelen op de markt brengen. Daarom worden onze artikelen geproduceerd door fabrieken die zich
houden aan de geldende regels. Soms zijn er voor bepaalde artikelen aanvullende richtlijnen bekend, die eveneens door onze fabrikanten worden
nageleefd. Deze richtlijnen zijn in het boek aangegeven door NFP of EN nummers.
Eind 2015 zijn de aanbevolen richtlijnen voor zwembaden, pompen en trappen voor de Europese Unie in zijn geheel van kracht geworden en wij stellen
deze eisen ook aan onze leveranciers. Zie voor meer informatie ook onze website: www.alpc.nl. Hier kunt u op artikelniveau de certificaten bekijken
aan welke normen deze voldoen.
Zwembaden
EN16582 Specificeert de algemene veiligheids- en kwaliteits eisen en testmethoden voor zwembaden voor huishoudelijk gebruik.
EN16582-1 Regelt de algemene voorwaarden/aanwijzingen voor zwembaden voor particulier gebruik, incl. de testmethodes.
EN16582-3 Regelt de speciale voorwaarden incl. veiligheidsvoorschriften en testmethodes voor bovengrondse zwembaden.
EN16927 Specificeert de algemene veiligheids- en kwaliteits eisen en testmethoden voor binnenlandse minipools.
Filterpompen
EN16713 Specificeert filtratie-eisen en testmethodes van filterelementen of media, filtratie-eenheden of systemen die zijn ontworpen voor gebruik in huishoudelijke zwembaden.
NF P90-318 Regelt voor de filterpompen van zwembaden voor particulier gebruik bijv. de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen.
NF P90-319NP Regelt de testmethodes die zijn gebruikt om efficiëntie van de pompen te evalueren, de retentie capaciteit en de mechanische weerstand.
Duiken
EN16804 Van toepassing op open hielvinnen voor duiken waarbij de gebruiker onder water ademt.
EN 16805 Specificeert eisen en testmethoden voor duikmaskers om de ogen te beschermen van personen die zich bezighouden met onderwateractiviteiten waarbij de gebruiker onder
water ademt.
EN1972 Specificeert veiligheidseisen om de veiligheid bij het gebruik van snorkels voor zwemmers en duikers te vergroten.
Kamperen
EN 581-1 Specificeert de algemene veiligheidseisen voor zitplaatsen buiten en tafels voor kamperen. Het is niet van toepassing op zitplaatsen voor toeschouwerfaciliteiten.
EN ISO 25649 Specificeert veiligheidseisen en testmethodes met betrekking tot materialen, veiligheid, prestaties voor geclassificeerde drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in
water.
EN12546-2 Specificeert eisen voor draagbare huishoudelijke voedsel- en / of drank geïsoleerde containers zoals dozen, kisten en tassen, bedoeld om algemeen verpakte of verpakte
voedingsmiddelen en / of dranken in hun eigen containers te bevatten.
Leren zwemmen
EN13138-1 Specificeert veiligheidseisen voor constructie, prestaties, maatvoering, markering en informatie verstrekt door de fabrikant voor zwemhulpmiddelen bedoeld om beginners te
helpen met beweging door het water tijdens het leren zwemmen of tijdens het leren van een deel van een zwemslag.
EN13138-2 Specificeert veiligheidseisen voor constructie, prestaties, maatvoering en markering voor zwemtoestellen bedoeld om gebruikers te helpen met beweging door het water in de
vroege stadia van waterbewustzijn, tijdens het leren zwemmen of tijdens het leren van een deel van een zwemslag.
EN13138-3 Specificeert veiligheidseisen voor ontwerp, maatvoering, materialen, sterkte en prestaties in het water, evenals bepalingen voor markering en de door de fabrikant verstrekte
informatie voor zwemstoelen.
Elektrische artikelen
EN60335 Deze internationale norm behandelt de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden, met een nominale spanning van maximaal 250 V voor
eenfase-apparaten en 480 V voor andere apparaten.
EN60598 Specificeert algemene eisen voor armaturen, inclusief elektrische lichtbronnen voor bedrijf van voedingsspanningen tot 1000 V.
Speelgoed
EN62115 Specificeert veiligheidseisen voor elektrisch speelgoed met ten minste één functie afhankelijk van elektriciteit, elektrisch speelgoed.
EN71-1 NEN-EN Specificeert eisen en testmethodes voor mechanische en fysieke eigenschappen van speelgoed.
EN71-2 Specificeert de categorieën van ontvlambare materialen die verboden zijn in alle speelgoed, en eisen met betrekking tot ontvlambaarheid van bepaald speelgoed wanneer ze
worden blootgesteld aan een kleine ontstekingsbron.
EN71-3 EN Specificeert eisen en testmethodes voor de migratie van bepaalde chemische elementen uit speelgoedmaterialen en uit delen van speelgoed.
EN71-8 Specificeert eisen en testmethoden voor activiteitsspeelgoed voor huishoudelijk gebruik.

CE: De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. CE staat
hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. De CE-markering is geen keurmerk. De procedures voor het
aanbrengen van de CE-markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG[1].
GS: GS (Geprüfte Sicherheit) is een vrijwillig Duits certificaat voor voornamelijk technische apparatuur. Het certificaat impliceert dat het apparaat voldoet aan de Duitse standaard (en
indien van toepassing ook Europese standaard) voor veilig gebruik van het betreffende apparaat.
Het verschil tussen een GS-certificaat en de CE-markering, die verplicht op alle in Europa te gebruiken apparatuur staat, is dat een apparaat met een GS-certificaat is getest op
veilig gebruik, terwijl een CE-markering slechts inhoudt dat het betreffende apparaat is ontworpen en geproduceerd (dus nog niet getest) volgens geldend Europees recht.
TUV: Een TÜV certificaat of TÜV keurmerk is een bevestiging dat een product, dienst, proces of organisatie voldoet aan eisen die worden gesteld in wetgeving, normen en
keurmerken. De belangrijkste thema’s om betrouwbaarheid met certificaten en keurmerken te bevestigen zijn Kwaliteitsmanagement, Arboveiligheid, Voedselveiligheid,
Informatiebeveiliging, Patiënt & cliëntveiligheid, Duurzaamheid en het milieu.
Voor meer info: www.alpc.nl
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ALGEMEEN

Promotie

Om u te ondersteunen bij de verkoop hebben we divers reclame materiaal beschikbaar. Ons assortiment
reclame materiaal bestaat uit onder andere:
•
Catalogus en brochures
•
Banners
•
Complete displays
•
Schappenplannen
•
LCD Displays
•
Corners
•
Miniatuur samples
Ook zijn er mogelijkheden voor banners, reclamefolders of brochures op naam. Vraag onze verkoopafdeling
naar de bijzonderheden. Ga naar alpc.nl/nl/beschrijving/pos om alle beschikbare reclame artikelen te
bekijken.

Nieuw

2021

Drukwerk
Jaarlijks brengen wij ook ons eigen drukwerk uit, zie hieronder voor de mogelijkheden van dit jaar.
ALPC POS verkoopboek 2021
Om de verkoop te stimuleren en de klant nog beter te kunnen helpen,
is ons verkoopboek ontwikkeld. Alle artikelen zijn voorzien van een
duidelijke foto, een beknopte omschrijving en een scanbare EAN code.
De prijzen zijn de adviesverkoopprijzen, dus incl. BTW. Het boek bevat
naast veel achtergrondinformatie, ook de spelregels bij garantie en
uiteraard onze leveringsvoorwaarden.

ZWEMBADEN

SPA’S
INDOOR

INFLATABLES

Catalogus

2021

Nieuw

TUIN & VIJVER

ALPC POS winkel folder assortiment 2021

2021

OUTDOOR

Consumentenfolder gevuld met artikelen die bij ons op
voorraad staan. Worden meegeleverd bij bestelling. Ook apart
te bestellen. Er wordt dan een bijdrage in de vrachtkosten
berekend van € 7,50.
V Mbh: 50
70.950.60.005

V Mbh: 1
70.950.60.040

Nieuw

Nieuw

2021

Nieuw

Nieuw

2021

2021

2021

ALPC POS roll-up banner
80x200 zwembaden 2021

ALPC POS roll-up banner
80x200 spa's 2021

ALPC POS roll-up banner
80x200 eezym 2021

Zwembadchemie is vaak een ingewikkeld concept en onduidelijk voor de
consument wat ze nou echt nodig hebben. Met de chemiefolder wordt in
stappen uitgelegd hoe zwembadchemie de kwaliteit van het zwemwater
kan optimaliseren en handhaven. Handig om zelf door te lezen en om
aan klanten mee te geven. Alle producten uit deze folder zijn gewoon te
bestellen. 16 pagina's A5.

POS roll-up banner wordt
geleverd in polyester draagtas.
Eenvoudig en snel op te zetten.
Dankzij de stevige aluminium
behuizing en het rolsysteem
eenvoudig op te bergen. Doek
is gemaakt van extreem sterk
100% PVC Zeildoek Bisonyl
en scheurt niet. Uitgerolde
afmetingen: 80x200x26 cm.

POS roll-up banner wordt
geleverd in polyester draagtas.
Eenvoudig en snel op te zetten.
Dankzij de stevige aluminium
behuizing en het rolsysteem
eenvoudig op te bergen. Doek
is gemaakt van extreem sterk
100% PVC Zeildoek Bisonyl
en scheurt niet. Uitgerolde
afmetingen: 80x200x26 cm.

POS roll-up banner wordt
geleverd in polyester draagtas.
Eenvoudig en snel op te zetten.
Dankzij de stevige aluminium
behuizing en het rolsysteem
eenvoudig op te bergen. Doek
is gemaakt van extreem sterk
100% PVC Zeildoek Bisonyl
en scheurt niet. Uitgerolde
afmetingen: 80x200x26 cm.

V Mbh: 25
70.950.60.134

V Mbh: 1
70.950.60.136

V Mbh: 1
70.950.60.137

V Mbh: 1
70.950.60.138

ALPC POS winkel folder chemie 2021
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Voor meer info: www.alpc.nl

ALGEMEEN

Promotie
Complete displays

Nieuw dit jaar zijn de complete display helften gevuld met een variatie van onze producten. Deze zijn op voorraad en kunnen snel worden uitgeleverd. Hierdoor kan het
uiteindelijke display afwijken van de afbeelding, er wordt wel altijd rekening gehouden met een gebalanceerde opvulling. Let op! Één display vult een halve euro pallet.
Displays kunnen uitsluitend in even aantallen worden besteld en worden compleet geleverd op een pallet.

ALPC display inflatables ALPC display spa
budget

ALPC display inflatables ALPC display
luxe
onderhoud

ALPC display inflatables ALPC display inflatables
mix
zwembaden

Afm. 170x80x120 cm.
V Mbh: 1
Nieuw
70.950.60.139

Afm. 170x80x120 cm.
V Mbh: 1
Nieuw
70.950.60.143

Afm. 170x80x120 cm.
V Mbh: 1
Nieuw
70.950.60.145

2021

Afm. 170x80x120 cm.
V Mbh: 1
Nieuw
70.950.60.142
2021

2021

Afm. 170x80x120 cm.
V Mbh: 1
Nieuw
70.950.60.144
2021

2021

Afm. 170x80x120 cm.
V Mbh: 1
Nieuw
70.950.60.146
2021

Schappenplannen
Wij hebben kant-en-klare
schappenplannen ontworpen om
te helpen met het inrichten van uw
winkel. Het voordeel hiervan is een
uitgebalanceerd assortiment en een
beter schaprendement maar ook het
maximaliseren van bijverkoop. Het is
ook mogelijk om een schappenplan op
maat te laten maken. Neem contact
op met onze verkoopafdeling voor de
mogelijkheden.

Overig promotiemateriaal

Zie hieronder voor een kleine greep uit ons assortiment promotiemateriaal. Ga naar alpc.nl/nl/beschrijving/pos om alle beschikbare reclame artikelen
te bekijken.

Bestway display gevuld

LCD Displays

Corners

Miniatuur samples

Voor meer info: www.alpc.nl
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EEZYM

Huishouden

Nieuw bij ALPC is ons assortiment natuurlijke schoonmaakmiddelen van eezym. Deze schoonmaakmiddelen
gebruiken enzymen om schoon te maken. Enzymen zijn eiwitten van 100% natuurlijke oorsprong geproduceerd door
een biotechnologische gisting.12 patenten en jarenlange research zorgt voor een perfect ontwikkeld product. Deze
enzymen versnipperen de vuildeeltjes met een snelheid van 3 miljoen keer per seconde.
Het voordeel is dat vanwege de natuurlijke eigenschappen, ze niet toxisch zijn voor uw gezondheid of schadelijk zijn
voor de meeste oppervlakken. Daarnaast zijn ze compleet biologisch afbreekbaar en goed voor het milieu. Voor alles
is er een oplossing met Eezym keukenreinigers, vloerreinigers, allesreinigers, vloeiende leidingen en zelfs versnellers
voor septic tanks.

Nieuw
2021

Het nieuwe schoonmaken met eezym
De voordelen van eezym:
Efficiënt waar ze nodig zijn
Onze enzymen doen het werk beter dan de traditionele toxische schoonmaakmiddelen! 2x minder schrobben,
reinigen 10x sneller, 3x dieper.
3 miljoen keer per seconde!
Enzymen verknippen in een razend snel tempo en lossen vuil in micro-deeltjes op.
100% natuurlijke oorsprong
Van microbiële oorsprong, enzymen zijn 100% hernieuwbaar en duurzaam.
Niet-toxisch
Noch voor uw gezondheid, familie of voor de planeet.
Eezym alles reiniger
Werkt 4x
Geconcentreerde alles reiniger op basis van
Eezym doet zijn werk zowaar 4x: enzymen ruimen niet alleen vuil op, ze verwijderen ook achtergebleven restjes enzymen. Met dit 100% natuurlijke product
kunt u alle mogelijke oppervlakken grondig en
in uw machines, leidingen en uiteindelijk het milieu.
diep reinigen, zelfs op de moeilijk bereikbare
plaatsen. Geur: herbal fresh. Inhoud: 1 ltr.
V Mbh: 6
90.100.15.003 € 5,95

Nieuw
2021

Nieuw
2021

Eezym reiniger/ontvetter keuken
spray

14

Nieuw
2021

Nieuw
2021

Eezym vaatwas spray

Eezym vaatwasmachine reiniger

Eezym vaatwastabletten

Schoonmaakmiddel voor de keuken op basis
van enzymen, zonder fosfaten, bleekwater
of ammoniak. Grondige reiniging van alle
afwasbare oppervlakken, zoals ovens,
kookplaten, wasbakken, tegels. Verwijdert
vet- en etensresten. Alleen sprayen, even
laten inwerken en met een natte doek
naspoelen. Inhoud: 750 ml.

Vaatwas spray op basis van natuurlijke
grondstoffen, enkel ingrediënten van
plantaardige, minerale en microbiologische
oorsprong. Steeds meer mensen maken
gebruik van een afwasmachine, waardoor
de handmatige afwas beperkt blijft tot
kwetsbare vaat. Dan is deze spray de
oplossing. Verwijdert niet alleen hardnekkig
vuil maar ook zetmeel en vetten voor een
schone, glanzende vaat. Inhoud: 750 ml.

Vaatwasmachine reiniger op basis
van natuurlijke grondstoffen, zonder
fosfaten, ftalaten, parabenen of andere
conserveringsmiddelen. Ontbindt vet- en
etensresten die zich ophopen in uw
vaatwasser en de afvoerleidingen, ook op
moeilijk bereikbare plaatsen. Voorkomt nare
geurtjes. Geur: sweet orange. Verpakking
bevat 2 zakjes van 125 gram elk.

De eezym vaatwastabletten op basis van
100 % natuurlijke bestanddelen garanderen
een schone en glanzende vaat, dankzij de
diepwerkende enzymen, zelfs bij 50 °C.
Inhoud: 40 tabletten.

V Mbh: 6
90.100.15.002

V Mbh: 6
90.100.16.005

V Mbh: 6
90.100.16.003

V Mbh: 12
90.100.16.004

€ 4,95

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 3,95

€ 4,95

€ 9,95

EEZYM

Huishouden

Nieuw
2021
Nieuw
2021

Eezym winkel display

Eezym vloerreiniger

Vloeibare vloerreiniger op basis van 100% natuurlijke bestanddelen. De enzymen in dit product lossen Display wordt geleverd gevuld met alle soorten Eezym producten. Display van stevig
bedrukt karton geplaatst op een minipallet voor eenvoudig vervoer. Afmetingen:
vet, eiwitten en zetmeel op. Geschikt voor alle soorten vloeren. Inhoud 1 ltr.
59x40x197 cm. Bestaat uit: 6x spray allesreiniger Herbal fresh, 6x spray allesreiniger
Sweet orange, 6x spray allesreiniger White flower, 12x allesreiniger Herbal fresh, 12x
vloerreiniger Herbal fresh, 6x vloerreiniger White flower, 6x vloerreiniger Sweet orange,
6x vloeiende leidingen ontstopper Herbal fresh, 6x vloeiende leidingen keuken Herbal
fresh, 18x spray reiniger/ontvetter keuken Sweet orange, 6x vloeiende leidingen antigeur, 12x vaatwastabletten, 18x vaatwasmachine reiniger en 18x wasmachine reiniger.
Herbal fresh
White flower
Sweet orange
Wordt met display en franko geleverd.
V Mbh: 6
V Mbh: 6
V Mbh: 6
V Mbh: 1
90.100.15.006 € 5,95
90.100.15.007 € 5,95
90.100.15.008 € 5,95
90.100.17.000

Nieuw
2021

Nieuw
2021

Nieuw
2021

Nieuw
2021

Eezym reiniger keuken
afvoerleidingen

Eezym reiniger badkamer
afvoerleidingen

Eezym ontstopper voor
afvoerleidingen

Eezym anti-geur voor
afvoerleidingen

Deze 100 % natuurlijke oplosser is speciaal
ontwikkeld voor het verwijderen van
organische voedingsresten in de keuken.
Het is bedoeld om preventief te gebruiken,
zodat verstoppingen in de leidingen worden
voorkomen. Geur: herbal fresh. Inhoud: 1 ltr.

Deze 100 % natuurlijke oplosser is
speciaal ontwikkeld voor het verwijderen
van organische resten en resten van
cosmetische producten in de badkamer.
Het is bedoeld om preventief te gebruiken,
zodat verstoppingen in de leidingen worden
voorkomen. Geur: Herbal fresh. Inhoud: 1 ltr.

Deze leiding ontstopper op basis van 100
% natuurlijke bestanddelen is speciaal
ontwikkeld om organische resten die de
leidingen blokkeren af te breken. Het wordt
gebruikt voor nauwe of moeilijk bereikbare
leidingen. Inhoud: 1 ltr.

Leidingen kunnen soms een onaangename
geur afgeven. Dit wordt veroorzaakt door
de organische resten die in de leidingen
blijven steken. Dit 100 % natuurlijke product
lost deze resten op, waardoor de nare geur
verdwijnt. Geur: herbal fresh. Inhoud: 1 ltr.

U Mbh: 4
90.100.13.001

U Mbh: 4
90.100.13.002

U Mbh: 4
90.100.13.003

U Mbh: 4
90.100.13.004

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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EEZYM

Huishouden

Nieuw
2021

Nieuw
2021

Eezym friteuse ontvetter

Eezym wasmachine reiniger

Reiniging voor de friteuse. Met dit middel
op basis van enzymen kan de friteuse snel
en grondig worden ontvet. 100% natuurlijke
bestanddelen. Inhoud: 200 gr.

Wasmachinereiniger op basis van
enzymen. Dit product met 100% natuurlijke
bestanddelen houdt de wasmachine
onberispelijk schoon en geeft een frisse geur.
Inhoud: 2x125 gr.

U Mbh: 6
90.100.16.001

V Mbh: 6
90.100.16.002

€ 4,95

Nieuw
2021

Eezym spray alles reiniger
Allesreiniger in sprayflacon op basis van 100% natuurlijke bestanddelen. De
enzymen in dit product lossen vet, eiwitten en zetmeel op. Geschikt voor alle
oppervlakken, zelfs op moeilijke bereikbare plaatsen. Inhoud 750 ml.

€ 4,95

Sweet orange

White flower

V Mbh: 6
90.100.15.004

V Mbh: 6
90.100.15.005

€ 4,95

Herbal fresh

€ 4,95

€ 4,95

Nieuw
2021

Nieuw
2021

Nieuw
2021
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V Mbh: 6
90.100.15.009

Nieuw
2021

Eezym biodegradatie versneller
septic tanks

Eezym biodegradatie versneller
septic tanks problemen

Eezym biodegradatie versneller
septic tanks

Eezym ontstopping septic tanks (1
dosis)

Dit onderhoudsmiddel op basis van 100 %
natuurlijke bestanddelen versnelt de afbraak
van organisch materiaal. Door de wekelijkse
toevoeging van enzymen wordt een goede
werking van de septic tank gegarandeerd.
Geen verstoppingen meer of tussentijds
lozen. Het middel is alvast geportioneerd
in zakjes, zodat u per week de juiste
hoeveelheid kunt toevoegen.

Dit sterk geconcentreerde onderhoudsmiddel
met extra zuiverende bacteriën op basis van
100 % natuurlijke bestanddelen versnelt de
afbraak van organisch materiaal. Speciaal
ontwikkeld voor overbelaste of te kleine
septic tanks. Door de wekelijkse toevoeging
van enzymen wordt een goede werking
van de septic tank gegarandeerd. Geen
verstoppingen meer of tussentijds lozen.

Dit onderhoudsmiddel op basis van 100 %
natuurlijke bestanddelen versnelt de afbraak
van organisch materiaal. Door de wekelijkse
toevoeging van enzymen wordt een goede
werking van de septic tank gegarandeerd.
Geen verstoppingen meer of tussentijds
lozen.

Vaak wordt verstopping van de septic tank
veroorzaakt door gestold vet of papiervezels.
De extra geconcentreerd enzymen in deze
ontstopper op basis van 100 % natuurlijke
bestanddelen pakken deze blokkades aan en
ruimen ze op. Verpakking bevat 1 dosis.

6 mnd (26x zakjes)

6 mnd (26x zakjes)

6 mnd (26x doses)

V Mbh: 4
90.100.14.006

V Mbh: 4
90.100.14.004

V Mbh: 4
90.100.14.002

V Mbh: 4
90.100.14.005

€ 11,95

€ 11,95

€ 8,95

1 jr (52x zakjes)

1 jr (52x zakjes)

1 jr (52x doses)

V Mbh: 4
90.100.14.007

V Mbh: 4
90.100.14.003

V Mbh: 4
90.100.14.001

€ 21,95

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 21,95

€ 16,95

€ 9,95

Introductie

ZWEMBADEN

ALPC heeft een ruime keuze aan zwembaden van de merken Gre, Bestway en Summer fun. Het assortiment loopt uiteen van
stalenwand baden welke het hele jaar buiten kunnen staan, tot frame baden en zelfdragende baden, welke u aan het eind
van de zomer eenvoudig op kunt bergen.
Om lang van uw zwembad te kunnen genieten is het onderhoud erg belangrijk. Een goede waterbalans kunt u bereiken
door correct gebruik van chemie. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van onze handige rekentool. Als u voor een groter
zwembad gaat, kunt u ook kiezen voor wat extra hulp bij het schoonhouden van uw zwembad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
automatische- of robotbodemstofzuigers.

Gre lounge set Mariposa
GA

RANTIE

5

JAAR

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.
V Mbh: 1
70.350.73.031

€ 2.795,00

Ter verduidelijking hebben we een aantal begrippen hieronder wat nader toegelicht.

Begrippenlijst
Structuur: Ondersteuning of wand om de druk van het water te dragen (staal, hout, PVC).
Onderprofielen: kunststof profielen om de wand van het zwembad in te zetten.
Bovenprofielen: kunststof profielen om de liner vast te zetten op de wand.
Liner: een dichte ‘zak’, doorgaans voorgefabriceerd in de fabriek, van PVC. Gemaakt volgens de vorm en de afmetingen van het zwembad.
Liner overlap: een liner met overlap. In dit geval dient de liner te worden glad getrokken tijdens de installatie en te worden vastgezet met de
bovenprofielen om te voorkomen dat er plooien komen op de bodem en de wand van het zwembad.
Rand: aankleding bovenop de gehele wand van het zwembad.
Staanders: verticale staanders ter versteviging van de wanden.
Afwerkrand: lijst die de aansluitingen van de randstukken omsluit of bedekt.
Filtratiesysteem: geheel van middelen aangepast aan het volume van het te behandelen water, doorgaans bestaande uit een pomp, een filter met zijn
filtrerende medium (patroon, zand en Polysphere), een inlaatsysteem, een aanzuigsysteem om het water aan de oppervlakte aan te zuigen (skimmer)
en eventuele hydraulische verbindingen.
Voor meer info: www.alpc.nl
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ZWEMBADEN

Zwembaden

Wij hebben zwembaden in alle soorten en maten. Onze zwembaden zijn zorgvuldig geselecteerd om rekening te houden met verschillende behoeften.
Dit gaat van een inbouw zwembad tot een tijdelijk opblaaszwembad voor de hete dagen en alles wat daar tussen in zit. Kortom, voor elk wat wils.
Bekijk de onderstaande tabel voor een snel overzicht van ons assortiment.

Pagina

Garantie

Merk

Inclusief

Filtertype

Normandië

Grenen hout

Ovaal/rond

Inbouw

Zandfilter

Trap, filter, skimmer,
grondvilt, wandkleed

Gre

10 jaar

22

Loire

Grenen hout

Rechthoek/
vierkant

Inbouw

Zandfilter/
cartridge

Trap, filter, skimmer,
grondvilt, wandkleed

Gre

10 jaar

23

Composiet

Avantgarde

Antraciet

Rechthoek/
vierkant

Zandfilter

Trap, filter, skimmer,
grondvilt

Gre

5 jaar

25

Stalenwand

Nordic

Nordic

Ovaal/rond

Zandfilter

Trap, filter, skimmer,
grondvilt

Gre

5 jaar

27

Atlantis

Wit

Ovaal/rond

Inbouw

Zandfilter

Trap, filter, skimmer,
grondvilt

Gre

5 jaar

28

Pacific

Hout decor

Ovaal/rond

Inbouw

Zandfilter

Trap, filter, skimmer

Gre

5 jaar

29

Kea

Antraciet

Ovaal/rond

Zandfilter

Trap, filter, skimmer

Gre

5 jaar

30

Fidji

Wit

Ovaal/rond

Zandfilter

Trap, filter, skimmer,
grondvilt

Gre

5 jaar

31

Bora Bora

Wit

Ovaal/rond

Cartridgefilter

Trap, filter, skimmer

Gre

5 jaar

32

Sark

Grijs

Rond

Cartridgefilter

Trap, filter

Summer Fun

2 jaar

33

Power Steel
set

Grijs/rotan

Rechthoek

Cartridgefilter

Trap**, filter, 450+
cover

Bestway

2 jaar

35

Rotan/steen

Rond

Cartridgefilter

Trap, filter, cover (grijs/
rotan)

Bestway

2 jaar

36

Grijs/hout

Ovaal

Cartridgefilter

Trap**, filter, 450+
cover

Bestway

2 jaar

37

Steel pro max Blauw/rotan/
Rond
hout
set

Cartridgefilter

Trap, cover, filter

Bestway

2 jaar

38

Steel pro set

Blauw

Rechthoek

Cartridgefilter

Filter

Bestway

2 jaar

39

Steel pro

Jungle/
dieren

Rond

Cartridgefilter

Bestway

2 jaar

39

Fast set

Blauw/rotan

Rond

Cartridgefilter

Bestway

2 jaar

40

Hout

Frame

Zelfdragend

18

Inbouw/opbouw

Kleuren

Vormen

Overzicht Zwembaden*

Voor meer info: www.alpc.nl

Inbouw

200+ met filter

* Deze zwembaden zijn altijd inclusief liner.
** Trap wordt standaard meegeleverd bij baden dieper dan 84 cm.

ZWEMBADEN

Systemen

Structurele versterkingen om gedurende lange tijd van uw zwembad te kunnen genieten. Ook voor een opbouwbad is het zaak dat de constructie
bestand is tegen langdurig en veelvuldig gebruik. Gre heeft daarvoor een aantal systemen, afhankelijk van het type bad wat is gekozen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing voor installatie bij uw bad.

1. IPE systeem
Hierbij worden de stalen steunbalken geïntegreerd in de betonnen onderplaat. Deze onderplaat dient minimaal 17 cm dik te zijn. Dat betekent dus, dat
eerst de stalen constructie moet worden geplaatst, waarna er rondom beton wordt gestort.

2. Omega systeem
Bij dit systeem wordt de constructie, die onder het bad doorloopt, begraven, waarna de steunbalken erop worden geplaatst. Zorg ervoor dat de bodem
egaal en vast is. In geen geval aarde toevoegen bij oneffenheden, altijd afgraven. Beter is het om een betonplaat te plaatsen van tenminste 15 cm dik.
Deze wordt op de constructie geplaatst en de steunbalken sluiten daarop aan.

3. Wiggen
Hierbij worden de steunbalken op de betonplaat bevestigd. Eerst dus een betonplaat aanbrengen van tenminste 15 cm dik voordat de constructie
wordt geplaatst. In het geval van houten baden worden deze metalen balken gecoat met hout om de uitstraling te behouden.

4. Schorren
Voor deze baden wordt geen bijzondere constructie gemaakt. De
versteviging wordt bereikt door het plaatsen van schorren. Deze schorren
worden aan de lange zijden van de ovale baden geplaatst om de druk van
het water op te vangen.

5. Staanders
Voor de ronde baden wordt gebruik gemaakt van staanders. De druk
wordt evenredig verdeeld, waardoor extra schorren niet nodig zijn en de
staanders voor genoeg stevigheid zorgen.
Voor meer info: www.alpc.nl
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Houten baden

Gre grenen houten baden

Een elegante lijn houten baden van Gre met duurzaam grenen. Deze houten baden van Gre zijn gemaakt van grenen hout dat uitsluitend
komt van uitgegroeide bomen of bomen die moeten worden geruimd om plaats te maken voor aanwas. Om duurzame ontwikkeling te
kunnen waarborgen werkt Gre samen met lokale Franse leveranciers van grenen hout. Hiermee worden tegelijkertijd transport en emissies gelimiteerd.
Grenen is een houtsoort wat uitstekend geschikt is voor een autoclaaf IV behandeling, wat rot en xylofage insecten (houteters) tegen gaat. Het grenen
hout heeft een uitstekend impregneerbaar oppervlak waardoor het een levensduur van meer dan tien jaar kan garanderen door middel van de diepere
impregnatie van de autoclaafbehandeling. Deze autoclaafbehandeling is de enige methode die gecertificeerd is en de garanties ook waarmaakt.

Certificaten

Het hout is gecertificeerd door het PEFC (Programme For Endorsement of Forest Certification) onder
licentie nummer PEFC/14-38-00166. Dit is een certificaat die aan alle houten baden van Gre gekoppeld is.
Het hoofddoel is het garanderen van een duurzaam proces door middel van focus op logistiek, productie,
verwerking rondom hout.
Op dit moment is er 8.1 miljoen hectare, 62.000 eigenaren en 3.000 hout sector bedrijven (exploitaties,
zagerijen, verwerkingsindustrieën, constructies, commerciële tussenpersonen, distributeurs,
papierindustrieën, drukkers, uitgevers, enz.) aangesloten bij het PEFC.
Het CTB B+ (Certification préservation, construction & durabilité bois) is een Frans keurmerk gericht op
de duurzaamheid van het bos. Het certificaat geeft aan dat een behandelingsproduct juist is gebruikt
conform de criteria van het certificaat. Pivetau Bois heeft het CTB B+ certificaat (met steun van de arbust
associatie).

Autoclaafbehandeling

Het behandelen door middel van autoclaaf IV is de beste oplossing voor het beschermen van hout dat direct blootgesteld is aan het weer of contact
met grond en bestaat uit impregneermiddelen tot in de kern van het hout.
Installatie
Met houten baden is er vrije keuze in installeren: opbouw,
semi inbouw of inbouw. Bij inbouw is het belangrijk om
een betonvloer te gieten en een drainage onder het
bad te installeren. Alle maten van de baden worden
gemaakt met een tolerantie van +/- 3%. De baden
worden afhankelijk van het type bad met één van de drie
structuursystemen (Omega, stalen kernen of wiggen) voor
extra stevigheid. Zie pagina 34 voor meer informatie over
het ingraven van zwembaden.

Omega systeem:
15x15 cm begraven stalen dwarsbalken
met daarop staande balken gemonteerd.
Dit systeem met rechte balken neemt
minder ruimte in en zorgt ervoor dat er
meer ruimte overblijft voor de tuin.
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Voor meer info: www.alpc.nl

Begraven stalen balken:
De stalen balken worden in het beton
verwerkt met een minimum dikte van 17
cm. De installatie is deel van het structuur
opbouw proces.

Wiggen:
Versterkende metalen wiggen voor
bevestiging op een betonplaat (min. 15
cm dik) worden afgewerkt met hout om de
houten look te behouden.

ZWEMBADEN

Houten baden
Specificaties
1

13

21

19
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20
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8
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7

RANTI
GA

14

E

10
JA A R

15

16

17

18

1. RVS afwerking op de hoeken.
2. RVS trap met 3 non slip tredes aan binnenkant zwembad.
Deze wordt meegeleverd bij baden dieper dan 84 cm.
3. Houten grenen trap aan buitenkant zwembad. Deze wordt
meegeleverd bij baden dieper dan 84 cm.
4. Afwerking hoeken; de horizontale planken zijn aan de
uiteinden afgewerkt met een verticale plank voor een betere
uitstraling.
5. Wiggen; versterkende metalen wiggen voor bevestiging
op een betonplaat (min. 15 cm dik) worden afgewerkt met
hout om de houten look te behouden. Wordt meegeleverd
afhankelijk van het type bad.
6. Metalen kernen om in het beton te plaatsen voor extra
stevigheid. Wordt meegeleverd afhankelijk van het type bad.
7. Eenvoudig kliksysteem hout met horizontale en verticale
groeven voor eenvoudig monteren en het voorkomen van
breken.
8. Houten grenen afdekplanken met groeven voor extra grip
van enkele (190 mm) of dubbele (2x145 mm) planken met
een dikte van 28 mm of 36 mm, afhankelijk van het gekozen
model

19
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9. Steunplanken voor het ondersteunen van de grenen
afdekplanken voor extra stevigheid.
10. Verticale versteviging; zorgt voor verticale stabiliteit
11. Steunplanken voor hoeken, verstevigt de constructie van de
randen in de hoek
12. Profielen voor eenvoudige bevestiging van de liner
13. 10 jaar garantie
14. 10m³/u zandfilterpomp incl. voldoende 0,4-0,8 mm filterzand.
15. 8m³/u zandfilterpomp incl. voldoende 0,4-0,8 mm filterzand.
16. 6m³/u zandfilterpomp incl. voldoende 0,4-0,8 mm filterzand.
17. 4m³/u zandfilterpomp incl. voldoende 0,4-0,8 mm filterzand.
18. 3.8m³/u cartridgefilterpomp incl. cartridgefilter.
19. Stevige blauwe liner met anti-UV behandeling om verwering te
voorkomen, dikte is afhankelijk van het type bad.
20. Complete witte skimmerset meegeleverd afhankelijk van het
type bad.
21. Bodem- en wandbescherming voor het beschermen van de
liner. Wordt meegeleverd afhankelijk van het type bad.

Voor meer info: www.alpc.nl
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Houten baden
Normandië
GA

RANTIE

10
JAAR

4 m³/u

6 m³/u

8 m³/u

Bodem- en
wandbescherming

Skimmer

Structuur

Dikte betonplaat

Prijs

✓

1x wit

Wiggen

17 cm

€ 6.199,00

70.200.22.054 V Ovaal

590x365x130 637x412

60/100 23.000

8 m³/u

✓

1x wit

Wiggen

15 cm

€ 4.579,00

70.200.22.050 V Ovaal

503x303x116 551x351

60/100 14.500

6 m³/u

✓

1x wit

Wiggen

15 cm

€ 3.439,00

Nieuw

70.200.22.052 V Ovaal

403x303x116 436x336

60/100 11.200

4 m³/u

✓

1x wit

Wiggen

15 cm

€ 3.389,00

Nieuw

70.200.22.053 V Rond

460x121

511x511

75/100 15.500

6 m³/u

✓

1x wit

Staanders 10 cm

€ 3.699,00

70.200.22.051 V Rond

343x116

400x400

50/100 8.700

4 m³/u

✓

1x wit

Staanders 10 cm

€ 2.619,00

Benodigde ruimte

Inhoud in ltr.

8 m³/u

Liner (blauw)

75/100 31.000

Afm. binnen in cm

623x423x142 672x472

Vorm

70.200.22.062 V Ovaal

Art.nr

Filter

De Normandië baden zijn aantrekkelijk ronde en ovalen grenen houten baden van het merk Gre. De Normandië wordt geleverd inclusief zandfilter, RVS
binnentrap, houten buitentrap, liner, bodem- en wandbescherming. Zie pagina 19 voor meer informatie over de structuur.

2021

2021

Summer fun zwembad startset chemie pro
Summerfun startset chemie pro is een complete set voor nieuwe zwembad eigenaren. Deze set bevat alle middelen om het bad probleemloos
in gebruik te nemen. 1,5 kg pH- (minus), 1 kg pH+ (plus), 1kg Long (mini), 1 kg Shock , 1 ltr Vlokfix vloeibaar, 3 zakjes pool buddy, 1 x testset
(incl. 2x10 tabletten) voor het meten van pH en chloor, 1x chloordrijver en een zwembad onderhoud handleiding, verpakt in een handige doos.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
V Mbh: 6
70.100.12.233

€ 79,95
96 stuks
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Voor meer info: www.alpc.nl

Nieuw

2021

ZWEMBADEN

Houten baden
Loire

RANTIE
GA

10
JAAR

2 m³/u

4 m³/u

10 m³/u

Dikte betonplaat

Prijs

2x wit

IPE

17 cm

€ 8.689,00

70.200.22.065 V Rechthoek 569x372x130 620x420

75/100 24.100

10 m³/u

✓

1x wit

IPE

17 cm

€ 6.929,00

70.200.22.071 V Rechthoek 379x229x116 427x277

75/100 9.000

4 m³/u

✓

1x wit

Omega

15 cm

€ 4.929,00

70.200.22.063 V Vierkant

273x273x116 305x305

60/100 7.700

4 m³/u

✓

1x wit

Wiggen

15 cm

€ 3.129,00

70.200.22.081 V Vierkant

200x200x65

50/100 2.300

2 m³/u
cartridge

✓

-

Staanders 15 cm

€ 1.279,00

225x225

Skimmer

Liner (blauw)

Vorm

Structuur

Bodem- en
wandbescherming
✓

Inhoud in ltr.

10 m³/u

Benodigde ruimte

75/100 37.000

Afm. binnen in cm

70.200.22.064 V Rechthoek 767x373x142 815x420

Art.nr

Filter

De Loire zwembaden zijn aantrekkelijke rechthoekige en vierkante grenen houten baden van het merk Gre. De Loire wordt geleverd inclusief zandfilter,
RVS binnentrap, houten buitentrap, liner, bodem- en wandbescherming. Zie pagina 19 voor meer informatie over de structuur.

Nieuw

2021

Blue bay filterpomp speedclean 10m³/u incl. polysphere

Flowclear polysphere 500gr

Deze lichtgewicht filterpomp is speciaal ontwikkeld voor de Polysphere vulling. Pomp flow is
10 m³/u en systeem flow: 8,1 m³/u en het volume van de tank is 55 ltr.. De filterpomp wordt
geleverd incl. 1550 g vulling. Deze zachte milieuvriendelijke bolletjes zijn recyclebaar en
filtreren vuildeeltjes tot 2 micron. Aansluitingen: 32 en 38 mm.

Lichtgewicht vervanging voor het zand in zandfilters. Zachte balletjes van 100%
milieuvriendelijk PET. Excellente filtratie en efficiëntie, lange levensduur, te reinigen d.m.v.
handwas: 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.

Nieuw

2021
V Mbh: 1
70.250.32.077

V Mbh: 6
70.250.31.102

€ 219,00
12 stuks

€ 13,95
96 stuks
Voor meer info: www.alpc.nl
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Composiet baden

Gre Composiet baden

Composiet baden zijn opgebouwd met speciale composiet panelen. Deze panelen zijn gemaakt door middel van een combinatie van hout
en PVC. Naast een prachtige uitstraling geeft het door zijn unieke vorm een stevige structuur. Het is eenvoudig op te zetten omdat de
panelen gemakkelijk in het aluminium frame wordt geschoven. De composiet baden zijn speciaal ontwikkeld voor montage bovengronds
met behulp van wiggen die direct op het beton worden gemonteerd.

+
Plastic korrels

+
Zaagsel

+
Pigmenten

=
Minerale
toevoegingen

Specificaties
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Composieten panelen met een dikte van 36 mm
Stevige grijze liner met anti-UV behandeling om verwering te voorkomen, met een
dikte van 60/100 (0,6 mm).
4m³/u zandfilterpomp incl. voldoende 0,4-0,8 mm filterzand.
6m³/u zandfilterpomp incl. voldoende 0,4-0,8 mm filterzand.
RVS trap met non slip tredes aan binnenkant zwembad. Deze wordt meegeleverd bij
baden dieper dan 84 cm.
Composiet trap aan buitenkant zwembad. Deze wordt meegeleverd bij baden dieper
dan 84 cm.

Voor meer info: www.alpc.nl

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wiggen; versterkende metalen wiggen voor bevestiging op een betonplaat (min. 15
cm dik) worden afgewerkt met een composieten paneel om de composiet look te
behouden. Wordt meegeleverd afhankelijk van het type bad.
Complete grijze skimmerset meegeleverd.
RVS afwerking op de afdekplaten.
Horizontale aluminium versteviging; voor het plaatsen van de composieten panelen.
Grondvilt voor het beschermen van de liner. Wordt meegeleverd afhankelijk van het
type bad.
5 jaar garantie

ZWEMBADEN

Composiet baden
Avantgarde

RANTIE
GA

5

JAAR

4 m³/u

6 m³/u

Structuur

✓

1 grijs

Wiggen

Prijs

Skimmer

6 m³/u

Dikte
betonplaat

Grondvilt

Inhoud in ltr.

60/100 18.000

Filter

70.200.22.077 V Rechthoek 560x280x124 606x326

Liner (grijs)

Benodigde
ruimte

Afm. binnen
in cm

Vorm

Art.nr

De Avantgarde baden zijn prachtige composiet baden met een strakke uitstraling. van het merk Gre. De Avantgarde wordt geleverd inclusief zandfilter,
RVS binnentrap, composiet buitentrap, liner en grondvilt. Zie pagina 19 voor meer informatie over de structuur.

17 cm € 8.759,00

Nieuw

2021

70.200.22.080 V Rechthoek 420x280x121 466x326

60/100 13.400

4 m³/u

✓

1 grijs

Wiggen

17 cm € 6.779,00

Nieuw

2021

70.200.22.078 V Rechthoek 280x140x93

326x186

60/100 3.300

4 m³/u

✓

1 grijs

Wiggen

17 cm € 3.699,00

Nieuw

2021

70.200.22.079 V Vierkant

280x280x94

326x326

60/100 6.600

4 m³/u

✓

1 grijs

Wiggen

17 cm € 4.379,00

Nieuw

2021

Hot Splash warmtepomp Sun spring 5 kW

Summer fun reparatietape magic transparant

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 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.

Transparante tape voor snelle en eenvoudige reparaties aan liner of filters. Voor gebruik
boven water. Geen lijm benodigd. Reinig oppervlak voor toepassen van tape. Kan in de
gewenste afmeting worden gesneden. Voor het afdichten van lekken in o.a. liners, vijverfolie
e.d. en kunstof of metalen behuizingen. Afmeting: 150x10 cm.

Nieuw

2021

Let op! De warmtepomp mag nooit werken
zonder dat de filterpomp werkt.
Bij de reiniging van het filter van de filterpomp
moet de warmtepomp uitgeschakeld zijn.
V Mbh: 1
70.250.35.055

V Mbh: 8
70.300.53.103

€ 719,00

€ 15,95

4 stuks
Voor meer info: www.alpc.nl
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Stalenwand baden

Gre stalenwand baden
Zwembaden voor langdurig zwemplezier. De baden kunnen probleemloos overwinteren, mits ze juist worden voorbereid. Een groot aantal
van deze zwembaden kan ook worden ingebouwd, dus in de grond worden geplaatst. Kijk voor de mogelijkheden bij de specificaties van
uw zwembad. Let op: Voor inbouw is het belangrijk dat er 50 cm gestabiliseerd zand rondom de constructie wordt gestort. Dit voorkomt
problemen bij wisselende grondwaterstanden.

Specificaties
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Stalenwand van verzinkt, gefosfateeerd koudgewalst staal. In verschillende designs
beschikbaar afhankelijk van het type bad.
Stevige grijze liner met anti-UV behandeling om verwering te voorkomen, dikte is
afhankelijk van het type bad.
Stevige blauwe liner met anti-UV behandeling om verwering te voorkomen, dikte is
afhankelijk van het type bad.
10m³/u zandfilterpomp incl. voldoende 0,4-0,8 mm filterzand.
8m³/u zandfilterpomp incl. voldoende 0,4-0,8 mm filterzand.
6m³/u zandfilterpomp incl. voldoende 0,4-0,8 mm filterzand.
4m³/u zandfilterpomp incl. voldoende 0,4-0,8 mm filterzand.
3.8m³/u cartridgefilterpomp incl. cartridgefilter.

Voor meer info: www.alpc.nl

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Beschermers voor het afdekken van horizontale profielen.
Stalen profielen.
Veiligheidstrap met platform en 2x3 treden. Treden zijn eenvoudig te verwijderen voor
de veiligheid van kinderen.
Grondvilt (200 gr/m²) voor het beschermen van de liner. Wordt meegeleverd
afhankelijk van het type bad.
Complete grijze skimmerset meegeleverd afhankelijk van het type bad.
Complete witte skimmerset meegeleverd afhankelijk van het type bad.
Complete bruine skimmerset meegeleverd afhankelijk van het type bad.
5 jaar garantie

ZWEMBADEN

Stalenwand baden
Nordic
RANTIE
GA

132

4

cm diep

JAAR

6 m³/u

40/100 23.281

✓

1x wit

Staanders

Prijs

6 m³/u

Structuur

Skimmer

Inhoud in ltr.

Liner (grijs)

Benodigde
ruimte
650x595x132

Grondvilt

610x375x132

Filter

70.200.22.076 V Ovaal

Afm. binnen
in cm

Vorm

Art.nr

De Nordic zwembaden zijn mooie baden in een Noordse stijl van het merk Gre. Er zijn ronde en ovale baden met schor. Deze baden hebben een
gegalvaniseerd stalen constructie en profielen. De Nordic wordt geleverd inclusief zandfilter, trap, grondvilt, liner en afwerkkappen boven. Zie pagina
19 voor meer informatie over de structuur.

€ 2.479,00

Nieuw

2021

70.200.22.074 V Ovaal

500x300x132

540x520x132

40/100 16.210

6 m³/u

✓

1x wit

Staanders

€ 2.269,00

Nieuw

2021

70.200.22.075 V Rond

460x132

500x132

40/100 19.444

6 m³/u

✓

1x wit

Staanders

€ 1.799,00

Nieuw

2021

70.200.22.073 V Rond

350X132

400X132

40/100 11.250

6 m³/u

✓

1x wit

Staanders

€ 1.579,00

Nieuw

2021

Flowclear bodemstofzuiger robot aquaGlide

Summer fun aqua inspektor

Robotstofzuiger voor op- en inbouw zwembaden met een vlakke bodem van max. 20
m² of Ø 488 cm. Uitgerust met een oplaadbare Lithium batterij. Simpel en eenvoudig
schoon te maken ontwerp. Een rondgang duurt max. 40 minuten. Oplaadtijd: 5-6 uur.
Vuil reservoir van 2,2 liter. Met aan/uit led licht, knippert wanneer batterij bijna leeg is(10
minuten). Inclusief koord met drijver om de robot te lokaliseren en terug te halen. Afmeting:
37x29x26,5 cm.

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-MPhotometer.

Nieuw

2021

V Mbh: 1
70.250.40.060

€ 159,00

V Mbh: 1
70.100.11.039

€ 139,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Stalenwand baden
Atlantis
GA

132

cm diep

6 m³/u

8 m³/u

RANTIE

5

JAAR

10 m³/u

Structuur

Prijs

10 m³/u

✓

1x wit

Schorren

€ 3.999,00

70.200.21.102 V Ovaal

915x470x132

955x690

40/100 43.595

8 m³/u

✓

1x wit

Schorren

€ 2.999,00

70.200.21.095 V Ovaal

800x470x132

850x690

40/100 37.474

8 m³/u

✓

1x wit

Schorren

€ 2.799,00

70.200.21.086 V Ovaal

730x375x132

770x595

40/100 28.217

6 m³/u

✓

1x wit

Schorren

€ 2.599,00

70.200.21.073 V Ovaal

610x375x132

650x595

40/100 23.281

6 m³/u

✓

1x wit

Schorren

€ 2.159,00

70.200.21.161 V Ovaal

509x300x132

540x520

40/100 19.000

6 m³/u

✓

1x wit

Schorren

€ 1.959,00

70.200.21.048 V Rond

460x132

500x500

40/100 19.444

6 m³/u

✓

1x wit

Staanders

€ 1.619,00

70.200.21.041 V Rond

350x132

400x400

40/100 11.250

6 m³/u

✓

1x wit

Staanders

€ 1.399,00

Skimmer

Grondvilt

40/100 56.111

Liner
(blauw)

1000x550x132 1040x770

Vorm

70.200.21.063 V Ovaal

Art.nr

Filter

Inhoud in ltr.

Benodigde
ruimte

Afm. binnen
in cm

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. De Atlantis wordt geleverd inclusief zandfilter, trap, grondvilt, liner (40/100) en afwerkkappen boven
en beneden. Zie pagina 19 voor meer informatie over de structuur.

Heissner zwembadlamp 25W RGB kunststof

Pool improve filterzand 0,4 tot 0,8 mm 25 kg

Inbouw zwembad wandstraler in kleurenpallet. Stralingshoek: 120°. Vermogen: 25 W.
Gewenst wanddoorvoer: 50 mm. Afmeting straler: Ø 290 mm.

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.

V Mbh: 1
30.105.60.050

V Mbh: 40
70.250.31.021

€ 199,00

€ 12,95
40 stuks
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ZWEMBADEN

Stalenwand baden
Pacific
RANTIE
GA

120

5

cm diep

JAAR

4 m³/u

Structuur

40/100 25.323

4m³/u

1x bruin

Schorren

€ 2.289,00

70.200.21.026 V Ovaal

610x375x120

650x595x122

30/100 20.893

4m³/u

1x bruin

Schorren

€ 1.859,00

70.200.22.008 V Ovaal

500x300x120

540x520x122

30/100 14.550

4m³/u

1x bruin

Schorren

€ 1.569,00

70.200.22.007 V Rond

460x120

500x122

30/100 17.450

4m³/u

1x bruin

Staanders

€ 1.309,00

70.200.22.006 V Rond

350x120

400x122

30/100 10.102

4m³/u

1x bruin

Staanders

€ 1.089,00

70.200.22.005 V Rond

240x120

300x122

30/100 4.750

4m³/u

1x bruin

Staanders

€ 989,00

Prijs

Skimmer

730x375x122

Liner
(blauw)

730x375x120

Vorm

70.200.21.113 V Ovaal

Art.nr

Filter

Inhoud in ltr.

Benodigde
ruimte

Afm. binnen
in cm

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. De Pacific wordt geleverd inclusief zandfilter, RVS trap, liner en afwerkkappen. Zie pagina 19 voor
meer informatie over de structuur.

Gre zwembadlamp LED
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.

Wit
V Mbh: 6
70.250.43.058

Kleur
€ 37,95

V Mbh: 1
70.250.43.059

€ 48,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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ZWEMBADEN

Stalenwand baden
Kea
GA

120

cm diep

RANTIE

5

JAAR

4 m³/u

540x520x122

30/100 14.550

4m³/u

1x grijs

Schorren

€ 1.569,00

70.200.21.194 V Rond

460x120

500x122

30/100 17.450

4m³/u

1x grijs

Staanders

€ 1.309,00

70.200.21.186 V Rond

350x120

400x122

30/100 10.102

4m³/u

1x grijs

Staanders

€ 1.089,00

Gre borstel comfort 45 cm met rubber

Gre bodemnet comfort groot

Borstel met rubberrand rondom voor het handmatig
reinigen van het zwembad. Voor gebruik in combinatie met
een telescoopsteel (excl.). Afm. borstel: 45 cm.

Groot formaat bodemnet, voor het verwijderen van bladeren
en grove verontreiniging. Gemakkelijk in de hand. Afmeting:
50x28 cm. Ø frame: 2,8 cm.

V Mbh: 12
70.250.41.093

V Mbh: 12
70.250.41.129

€ 8,95

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 11,95

Prijs

Skimmer

Structuur

Filter

Inhoud in ltr.

Liner (grijs)

Benodigde
ruimte

500x300x120

Vorm

70.200.21.189 V Ovaal

Art.nr

30

Afm. binnen
in cm

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, liner (30/100) en afwerkkappen boven.
Zie pagina 19 voor meer informatie over de structuur.

Gre waterlijn borstel comfort zwaar model
Deze handborstel is voor het reinigen van de liner bij de
waterlijn. Zwaar model. Afmeting: 18 cm.

V Mbh: 12
70.250.41.092

€ 5,95

ZWEMBADEN

Stalenwand baden
Fidji
RANTIE
GA

120

5

cm diep

JAAR

4 m³/u

Prijs

Structuur

Skimmer

Filter

Inhoud in ltr.

Liner
(blauw)

Benodigde
ruimte

Afm. binnen
in cm

Vorm

Art.nr

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. De Fidji wordt geleverd inclusief zandfilter, trap, liner en afwerkkappen boven. Zie pagina 19 voor meer
informatie over de structuur.

70.200.21.027 V Ovaal

730x375x120 770x595

40/100 25.323

4 m³/u 1x wit

Schorren

€ 1.899,00

70.200.21.024 V Ovaal

610x375x120 650x595

40/100 20.893

4 m³/u 1x wit

Schorren

€ 1.659,00

70.200.21.020 V Ovaal

500x300x120 540x520

30/100 14.550

4 m³/u 1x wit

Schorren

€ 1.499,00

70.200.21.018 V Rond

460x120

500x500

30/100 17.450

4 m³/u 1x wit

Staanders

€ 1.119,00

70.200.21.016 V Rond

350x120

400x400

30/100 10.102

4 m³/u 1x wit

Staanders

€ 989,00

70.200.21.015 V Rond

300x122

350x350

30/100 7.418

4 m³/u 1x wit

Staanders

€ 919,00

70.200.21.139 V Rond

240x122

300x300

30/100 4.750

4 m³/u 1x wit

Staanders

€ 809,00

Blue bay filterpomp speedclean 4m3/u inclusief polysphere

Summer fun thermometer digitaal

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.

Digitale draadloze thermometer voor zwembad en vijver, incl. ontvangst
unit. Geeft zowel de watertemperatuur als de buitentemperatuur weer op
thermometer en ontvanger. Draadloos bereik tot ca. 60 m. (excl. 4xAAA
batterijen)

V Mbh: 1
70.250.32.063

V Mbh: 6
70.250.43.095

€ 98,95
30 stuks

€ 24,95

Nieuw

2021
Voor meer info: www.alpc.nl
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ZWEMBADEN

Stalenwand baden
Bora Bora
GA

RANTIE

5

120

cm diep

JAAR

Prijs

Structuur

Filter

Inhoud in ltr.

Liner
(blauw)

Benodigde
ruimte

Afm. binnen
in cm

Vorm

Art.nr

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, liner en afwerkkappen
boven. Zie pagina 19 voor meer informatie over de structuur.

70.200.21.070 V Ovaal

610x375x120

650x595

40/100 20.893

3.8 m³/u
cartridge

Schorren

€ 1.389,00

70.200.21.067 V Ovaal

500x300x120

540x520

30/100 14.550

3.8 m³/u
cartridge

Schorren

€ 1.139,00

70.200.21.045 V Rond

460x120

500x500

30/100 17.450

3.8 m³/u
cartridge

Staanders

€ 859,00

70.200.21.037 V Rond

350x120

400x400

30/100 10.102

3.8 m³/u
cartridge

Staanders

€ 759,00

70.200.21.033 V Rond

300x120

350x350

30/100 7.418

3.8 m³/u
cartridge

Staanders

€ 719,00

Flowclear bodemstofzuiger robot aquaRover
Robotstofzuiger voor op- en inbouw zwembaden met een vlakke bodem van max. 45 m². Snoerloos, werkt op oplaadbare Lithium batterij.
Met ingebouwde sensoren die de robot automatisch activeert zodra deze geheel is ondergedompeld en deactiveert zodra dezeeruit
wordt gehaald, om schade aan de motor te voorkomen. Simpel en eenvoudig schoon te maken constructie. Een rondgang duurt max.
90 minuten. Oplaadtijd: 5-6 uur. Vuil reservoir van 4 liter. Met aan/uit led licht, wat knippert wanneer batterij bijna leeg is (10 minuten).
Inclusief koord met drijver om de robot te lokaliseren en op te halen. Afmeting: 40,5x39,3x28,5 cm.

Nieuw
V Mbh: 1
70.250.40.059

2021

€ 229,00
30 stuks
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Voor meer info: www.alpc.nl

Stalenwand baden
Sark

ZWEMBADEN

De Sark zwembaden zijn stalenwand splasher baden van het merk Summer Fun. De ronde baden zijn in grijs 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.
Art.nr.
70.200.21.187

Vorm Kleur
V

Rond

Grijs

Afmeting Liner
Inhoud
in cm
(blauw) in ltr
Ø 450x90 20/100 12.500

Filter
1,7 m³/u

Prijs

€ 329,00

Nieuw

2021

70.200.21.182

V

Rond

Grijs

Ø 350x90

20/100

8.170

1,7 m³/u

€ 289,00

Nieuw

2021

Summer fun thermometer deluxe

Flowclear bodemstofzuiger aquaCrawl

Drijvende luxe en gemakkelijk afleesbare thermometer.
Display geeft zowel ° Celsius als Fahrenheit weer. Met
koordje om hem op z'n plaats te houden. Kleur: wit.

Bodemstofzuigerset voor de reiniging van zwembaden
met een max. Ø 457 cm. Aan te sluiten op de filterpomp.
Pomp nodig van minimaal 2,0 m³/u. Bodemstofzuiger
met 2 mondstukken, waarvan 1 met borstel, slang (Ø 32
mm en 600 cm lang), steel (190 cm)en herbruikbaar vuil
opvangzakje. Incl. verloopstuk 32/38 mm.

V Mbh: 12
70.250.43.093

V Mbh: 6
70.250.42.003

€ 3,47

€ 37,95

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.
Capaciteit: 5 ltr. Afm.: 59,4x59,4x28,5 cm.
V Mbh: 1
70.250.35.053

€ 89,95
12 stuks
Voor meer info: www.alpc.nl

33

ZWEMBADEN

Ingraven zwembaden

Belangrijk

Voorbereiding van het terrein

Voordat u begint met het plaatsen of welke werkzaamheden dan ook op het
terrein, dient u de gemeente of de desbetreffende instantie daarvan op de hoogte
te stellen en kennis te nemen van de benodigde vergunningen voor een dergelijke
verrichting.

Markeer de plaats waarop we het zwembad gaan installeren. Wanneer het
zwembad rond is, zal de diameter van het gat ca 1 meter meer moeten bedragen
dan de diameter van uw zwembad. Wanneer het zwembad ovaal is, zal het gat 1
meter langer en 2 meter breder moeten zijn dan de afmetingen van het bad.
Houd bij plaatsing rekening met de skimmer, inlaat en de trap. De diepte dient 15
cm meer te zijn dan de hoogte van uw zwembad (als uw zwembad 1.20 m hoog
is, zal de diepte 1.35 m moeten zijn).
Zorg voor een platform van beton, dikte 15 of 17 cm met wapening, welke
volkomen vlak en waterpas dient te zijn. Om te voorkomen dat de liner
beschadigt, dient u bescherming in de vorm van een grondvilt of ondertegels op
de betonplaat te leggen.

De basisprincipes

Een zwembad dient te worden geïnstalleerd op een vlak, stabiel, horizontaal en
waterpas terrein. In het geval dat het terrein hellend is, dient men materie weg te
halen en in geen geval materie toe te voegen.
Nooit een zwembad opzetten als het te hard waait.
Het zwembad dient te worden opgezet door tenminste twee volwassenen.
Geheugensteuntje: 1.000 liter = 1 m3 = 1.000 kg
Plaats: Een zonnige en windvrije plek, ruimte reserveren voor water en
electriciteitstoevoer.
Het is noodzakelijk dat de instructies voor het installeren van een zwembad
precies worden opgevolgd; is dit niet het geval, dan vervalt de garantie.
Plaats

Het terrein waarop het zwembad wordt geïnstalleerd moet vast en compact zijn
(niet installeren op zachte of aangevulde grond). De oppervlakte moet glad en
zuiver waterpas zijn, zonder gaten, onkruid, wortels of stenen die de liner kunnen
beschadigen.
Zoek een zonnige plaats uit, in de nabijheid van een waterafvoer, een
wateraansluiting en een aansluiting voor elektra (230 volt). Let op dat er geen
ondergrondse leidingen ter plaatse lopen. Bescherm het zwembad tegen wind en
plaats het zo mogelijk niet onder bomen (de bladeren vervuilen het zwembad).
Niet installeren onder hoogspanningskabels. Denk eraan dat de filterinstallatie op
het zelfde niveau geplaatst zal moeten worden als de bodem van het zwembad.

Slotinstallatie

Ga over tot het monteren van het zwembad en volg daarbij nauwkeurig de
instructies van de gebruiksaanwijzing. Sluit de filterinstallatie aan met een harde
PVC buis. Hierna het zwembad met water vullen.
Met tape de wanden aan de buitenzijde bekleden met 20 mm polystyreenplaat
(tempex). Nooit tempex als isolatie onder de bodem aanbrengen.
Na controle de ruimte tussen het zwembad en talud afvullen met gestabiliseerd
zand (150 kg cement per m³ compact gemaakt fijn en weinig vochtig zand).
Het gestabiliseerde zand, gelijkmatig gefaseerd rond de omtrek verdelen. Ga in
etappes te werk, bijvoorbeeld 30 cm bij 30 cm, zodat het gestabiliseerde zand
correct wordt gestort. Van deze handeling zal de toekomst en levensduur van
uw bad afhangen, i.v.m. eventuele beschadigingen door schommelingen in het
grondwaterpeil.

Let op: sommige modellen hebben een versterking onder het zwembad, waarbij er uitsparingen gemaakt dienen te worden in het oppervlak waarop het zwembad
geïnstalleerd wordt.
- Het zwembad nooit zonder water laten staan
- Denk aan het plaatsen van gestabiliseerd zand rondom het zwembad
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ZWEMBADEN

Frame baden
GA

Power Steel rechthoek

RANTIE

2

JAAR

1,2m³/u

2m³/u

3m³/u

Binnenkant grijze
modellen

5,6m³/u

Binnenkant rotan
model

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 DuraPlus materiaal: kern van stevig polyester gaas die tussen twee lagen gelamineerd PVC is geplaatst. Deze baden zijn in drie
kleuren verkrijgbaar, namelijk grijs met een mozaïek print aan de binnenkant of een rotan print met blauw aan de binnenkant. Alle rechthoekige baden
uit de Power Steel serie worden geleverd met cartridgefilter, Chemconnect, DuraPlus liner en reparatieset. In veel gevallen wordt er ook een cover en
trap meegeleverd. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Art.nr
70.200.24.181

V

Buitenmaat incl.
poten in cm
640x274x132

Kleur
Grijs

Inhoud in Filterpomp Cover Trap
ltr (90%)
19.281
5,7 m³/u
✓
✓

Prijs

€ 939,00

Nieuw

2021

70.200.24.127

V

549x274x122

Grijs

14.812

5,7 m³/u

✓

✓

€ 759,00

70.200.24.145

V

488x244x122

Grijs

11.532

3 m³/u

✓

✓

€ 589,00

70.200.24.025

V

412x201x122

Grijs

8.124

2,0 m³/u

-

✓

€ 459,00

70.200.24.094

V

404x201x100

Grijs

6.478

2,0 m³/u

-

✓

€ 389,00

70.200.24.132

V

282x196x84

Grijs

3.662

1,2 m³/u

-

-

€ 269,00

70.200.24.161

V

404x201x100

Rotan

6.478

2,0 m³/u

-

✓

€ 409,00

4 stuks

5 stuks

Summer Fun startset chemie

Pool improve ondertegels voor zwembad blauw 50x50x0.4 cm

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.

Pool Improve ondertegels voor zwembad blauw 50x50x0.4
Ondervloer voor een zwembad als bescherming voor de liner. Deze tegels van polyethyleen
vallen als puzzelstukjes in elkaar. Rotvrij, dikte 4 mm en
geschikt voor alle afmetingen zwembaden. Afmeting: per
stuk 50 x 50 cm. 8 stuks per verpakking (= 2 m²).

V Mbh: 6
70.100.12.149

V Mbh: 22
70.250.38.050

€ 24,95
200 stuks

€ 8,95
220 stuks
Voor meer info: www.alpc.nl
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ZWEMBADEN

Frame baden

Power Steel rond
GA

RANTIE

2

JAAR

2,0m³/u

Binnenkant rotan
en steen modellen

5,7m³/u

De Power Steel zwembaden zijn frame baden van het merk Bestway. Deze linerbaden zijn voorzien van een stevig stalen frame met Seal & Lock
systeem ovale buizen wat de baden nog steviger maakt. De liner is van stevig DuraPlus materiaal: kern van stevig polyester gaas die tussen twee lagen
gelamineerd PVC is geplaatst. Deze baden zijn in twee kleuren verkrijgbaar, namelijk rotan of een steen print met een mozaïek print aan de binnenkant
Alle ronde baden uit de Power Steel serie worden geleverd met cartridgefilter, chemconnect, cover, trap, DuraPlus liner en reparatieset. Zie hiervoor
onderstaande tabel.
Art.nr.
70.200.24.174

V

Afmeting Kleur
in cm
427x122 Steen

70.200.24.188

V

396x107

Rotan

Inhoud in
ltr (90%)
15.232

Filterpomp

Canopy Cover

Trap

Prijs

3,0 m³/u

-

✓

✓

€ 399,00

11.133

2 m³/u

✓

✓

✓

€ 349,00

Nieuw

2021

Nieuw

2021
Flowclear verwarming uitsluitend voor België
Zwembadverwarming met digitaal “soft touch” controle
paneel. Geschikt voor zwembaden met een inhoud van
1.500-17.035 ltr. Minimaal een pomp nodig van 3,8 m³/u.
Aansluiting: 32 mm. Maximum output: 40° C. CE/EMC/TÜV
gecertificeerd.
Let op! De warmtepomp mag nooit werken zonder dat
de filterpomp werkt. Bij de reiniging van het filter van de
filterpomp moet de warmtepomp uitgeschakeld zijn.
V Mbh: 4
70.250.32.060

36

€ 129,00

Voor meer info: www.alpc.nl

Flowclear LED waterval
Waterval voor zwembaden met een continue flow. Met
wegneembare LED verlichting in 8 standen, 7x vast en 1x
verlopend. Schakelt na 2 uur automatisch uit. Eenvoudig
aan te sluiten op de pomp (min. 2 m³/u) van het zwembad.
Past op alle Steel Pro, Steel Pro Max en Power steel
baden van Bestway. Met draaiklemmen te bevestigen
aan de buizen. Verlichting werkt op 3 x AA batterijen (niet
inbegrepen). IP67 waterdicht. Afmeting: 34,5x26x30 cm.
V Mbh: 3
70.250.31.271

€ 52,95

Summer Fun cartridgefilter universeel
Universeel cartridgefilter. Allergievriendelijk filter als
vervanging voor alle conventionele filters. Eenvoudig
uitwisbaar en duurzaam. Groot vuloppervlak en dankzij
de grove polyester vezelstructuur een grote vuilopname.
Blokken zijn flexibel; als vervanging voor grote filters 2
blokken gebruiken. Afmeting: 12x12x10 cm.

V Mbh: 1
70.250.32.074

€ 9,95

ZWEMBADEN

Frame baden

Power Steel ovaal
G

ARANTIE

2

JAAR

1,2m³/u

2m³/u

5,6m³/u

3m³/u

Binnenkant grijze
modellen

Binnenkant hout
modellen

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 DuraPlus materiaal: kern van stevig polyester gaas die tussen twee lagen gelamineerd PVC is geplaatst. Deze baden zijn in
verkrijgbaar in het grijs met een mozaïek print aan de binnenkant of een hout print met een tegelprint aan de binnenkant. Alle ovale baden uit de
Power Steel serie worden geleverd met cartridgefilter, DuraPlus liner en reparatieset. In veel gevallen wordt er ook een trap en cover meegeleverd. Zie
hiervoor onderstaande tabel.
Art.nr.
70.200.24.179

V

Afmeting in
cm
610x366x122

Kleur Inhoud in
ltr (90%)
Hout 20.241

Filterpomp Cover
5,6 m³/u

✓

Trap
✓

Prijs

€ 779,00

Nieuw

2021

70.200.24.158

V

549x274x122

Grijs

13.430

5,6 m³/u

✓

✓

€ 679,00

70.200.24.097

V

488x305x107

Grijs

10.949

3,0 m³/u

✓

✓

€ 489,00

70.200.24.143

V

427x250x100

Grijs

7.250

2,0 m³/u

-

✓

€ 389,00

70.200.24.187

V

305x200x84

Grijs

3.668

1,2 m³/u

-

-

€ 269,00

12 stuks
Nieuw

6 stuks

2021

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.

V Mbh: 1
70.250.35.051

€ 99,95
25 stuks
Voor meer info: www.alpc.nl
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Frame baden
Steel Pro Max
GA

RANTIE

2

JAAR

Framelink system

3m³/u

2m³/u

1,2m³/u

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 DuraPlus materiaal: kern van stevig polyester gaas die tussen twee lagen gelamineerd PVC
is geplaatst. Deze baden zijn in drie kleuren verkrijgbaar, namelijk blauw, rotan print of houtlook print met een mozaïek print aan de binnenkant.
Alle baden uit de Steel Pro Max serie worden geleverd met cartridgefilter, liner en reparatieset. In veel gevallen wordt er ook een trap en een cover
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.
Art.nr.
70.200.24.186

U

Afm. in
cm
488x122

Kleur
Grijs

Inhoud in
ltr (90%)
19.480

Filterpomp

Trap Cover Prijs

5,6 m³/u

✓

✓

€ 539,00

Nieuw

2021

70.200.24.019

V

457x122

Grijs

16.015

3 m³/u

✓

✓

€ 389,00

70.200.24.107

V

457x107

Grijs

14.970

3 m³/u

✓

✓

€ 329,00

70.200.24.185

V

427x122

Grijs

15.232

3 m³/u

✓

✓

€ 389,00

Nieuw

2021

70.200.24.165

V

427x107

Grijs

13.030

3 m³/u

✓

✓

€ 319,00

70.200.24.102

V

427x84

Grijs

10.220

2 m³/u

-

-

€ 229,00

70.200.24.099

V

366x122

Grijs

10.250

2 m³/u

✓

✓

€ 329,00

70.200.24.018

V

366x100

Grijs

9.150

2 m³/u

✓

-

€ 229,00

70.200.24.013

V

366x76

Grijs

6.473

1,2 m³/u

-

-

€ 139,00

70.200.24.012

V

305x76

Grijs

4.678

1,2 m³/u

-

-

€ 119,00

70.200.24.190

V

427x107

Hout

13.030

3 m³/u

✓

✓

€ 339,00

Nieuw
2021

Flowclear framelink
bekerhouder
Elke bekerhouder heeft een extra
oppervlak voor bijv. de telefoon
en een handige haak om een
handdoek aan op te hangen.
Eenvoudig vast te klikken aan
elk Steel Pro Max zwembad met
Framelink systeem. Gemaakt
12 stuks van stevig polypropyleen. Bevat
4 bekerhouders. Afmeting:
17.5x10x4 cm.
14 stuks
Nieuw

2021

70.200.24.154

38

V

366x100

Rotan

Voor meer info: www.alpc.nl

9.150

2 m³/u

-

-

€ 239,00

V Mbh: 12
70.250.41.142

€ 4,95

ZWEMBADEN

Frame baden

Steel Pro rechthoek/rond
RANTIE
GA

2

JAAR

Framelink system
1,2m³/u

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 DuraPlus materiaal: kern van stevig polyester gaas die tussen twee lagen gelamineerd PVC is geplaatst. Deze baden zijn in drie
kleuren verkrijgbaar, namelijk blauw, jungle print of dieren print. Alle baden uit de Steel Pro serie worden geleverd met DuraPlus liner en reparatieset.
In veel gevallen wordt er ook een cartridgefilter meegeleverd. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Art.nr.
70.200.24.017

V

Afmeting in cm
400x211x81

Kleur
Blauw

Inhoud in ltr (90%) Filterpomp Prijs
5.700
1,2 m³/u
€ 189,00

70.200.24.131

V

400x211x81

Blauw

5.700

-

€ 159,00

70.200.24.016

V

300x201x66

Blauw

3.300

1,2 m³/u

€ 139,00

70.200.24.152

V

Ø 366x76

Blauw

6.473

-

€ 94,95

70.200.24.026

V

259x170x61

Blauw

2.300

-

€ 81,95

70.200.24.023

V

221x150x43

Blauw

1.200

-

€ 63,95

70.200.24.170

V

Ø 305x66

Jungle

4.062

-

€ 84,95

70.200.24.184

V

Ø 274x66

Dieren

3.221

-

€ 74,95

10 stuks

10 stuks

15 stuks

19 stuks

21 stuks

Nieuw

2021

Summer fun reparatie set
Geschikt voor het repareren van kleine schade aan de liner, zowel onder als boven water. Werkt op alle PVC zwembad- en zwembadfolies. Voor
reparatie mag alleen een op maat gesneden pleister met lijm worden bedekt en gedurende één tot twee minuten stevig worden aangedrukt op
het eerder gereinigde beschadigde gebied. Naast de lijm zijn er al twee foliestroken (elk 20 cm x 10 cm) in de set inbegrepen.
V Mbh: 12
70.300.53.099 € 3,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Zelfdragende baden
Fast Set

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. Alle baden uit de Fast Set serie worden
geleverd met reparatieset. In veel gevallen wordt er ook een cartridgefilter meegeleverd. Zie hiervoor onderstaande tabel.
GA

RANTIE

2

JAAR

1,2m³/u

2,0m³/u

Art.nr.
70.200.25.085

V

Afmeting in cm
396x84

Kleur
Rotan

Inhoud in ltr (80%)
7.340

Filterpomp
2,0 m³/u

Prijs

70.200.25.029

V

366x76

Blauw

5.377

1,2 m³/u

€89,95

70.200.25.028

V

305x76

Blauw

3.638

1,2 m³/u

€ 74,95

70.200.25.035

V

244x66

Blauw

2.300

1,2 m³/u

€ 64,95

70.200.25.083

V

183x51

Blauw

940

-

€ 119,00

20 stuks

30 stuks

30 stuks

Summer fun zwembad startset chemie mini

Summer Fun reparatiepatch

Voordelige chemieset voor helder en zuiver water in kleine zwembaden met pomp en filter.
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.

Deze zelfklevende folie is geschikt voor het repareren van kleine gaatjes in opblaasbare
plastic voorwerpen of PVC folie. Voor gebruik boven- en onderwater. Maak het oppervlak
waarop geplakt moet worden grondig schoon. Verwijder het beschermstrookje. Breng de
zelfklevende folie op het beschadigde gedeelte aan. het plastic voorwerp mag niet opgeblazen
zijn. Druk de zelfklevende folie grondig aan. 5 stuks per verpakking. Afmeting: 7,5x7,5 cm.
V Mbh: 12
70.300.35.146 € 1,95

V Mbh: 12
70.100.12.211

€ 15,95
432 stuks

40
40

€ 19,95

Voor meer info: www.alpc.nl

TOEBEHOREN

Trappen/overkappingen
Opmerking: Bassins vanaf een hoogte van 84
cm moeten wettelijk over een veiligheidsladder
beschikken vanaf 01.01.2016. Dit wil zeggen
dat het buitenste deel van de ladder idealiter
verwijderbaar of in ieder geval niet toegankelijk
moet zijn. Deze ladders voldoen aan de norm,
waardoor het in- en uitstappen gemakkelijk is,
terwijl wordt voorkomen dat kinderen zonder
toezicht in het zwembad kunnen komen.

Flowclear trap opbouw
Roestbestendig metalen frame (bij neutrale pH),
sterke kunststof treden, simpele constructie.
Niet voor zout water. De buitentrap kan omhoog
worden gezet om te voorkomen dat kinderen er
zonder toezicht op klimmen.

Hoogte: 132 cm.

Hoogte: 122 cm.

Hoogte: 107 cm.

V Mbh: 1
70.250.33.012

V Mbh: 1
70.250.33.010

V Mbh: 1
70.250.33.058

€ 87,95

€ 76,95

€ 58,95

Flowclear trap opbouw zwembad

Summer fun RVS trap opbouw

Zwembadtrap 84. Roestwerend frame met sterke
kunststof treden. Eenvoudig te monteren. Niet
voor zout water. Hoogte: 84 cm.
V Mbh: 1
70.250.33.059 € 39,95

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.
V Mbh: 1
70.250.33.067 € 299,00

38 stuks

Summer fun trap
inbouw zwembad RVS
3 treden
Bij deze RVS inbouwtrap
hebben de buizen een
diameter van 43 mm en
is de trapbreedte 50 cm.
De metalen treden zijn
voorzien van antislip. Let op!
Een neutrale pH is hierbij
onontbeerlijk. Te lage of te
hoge pH kan de RVS delen
beschadigen, waardoor deze
toch gaan roesten. Dit valt
niet onder garantie.
V Mbh: 1
70.250.33.002

€ 189,00

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

V Mbh: 12
70.250.41.126

€ 4,95

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

Type 2

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

Voor zwembaden tot Ø 360cm. Afmeting:
520x600x280 cm.

V Mbh: 1
70.250.36.101

V Mbh: 1
70.250.36.102

€ 189,00

Nieuw

2021

Flowclear pool dome

Blue bay 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.

Zwembadoverkapping van 0,20/0,25 mm
pvc met buizen van fiberglas. Hiermee wordt
het water sneller opgewarmd en vervuiling
door bladeren e.d. voorkomen. Ook werkt
het als UV-bescherming (factor 50+).
Gemakkelijk te openen of te sluiten. Voor
ingebouwde zwembaden met een doorsnee
van max. 400 cm en voor bovengrondse
zwembaden afhankelijk van diepte. Bij 90 cm
diep: max. Ø 360 cm, bij een diepte van 120
cm: max. Ø 300 cm. Afmetingen dome: Ø
440 cm, hoogte: 220 cm.
V Mbh: 1
70.250.36.100 € 299,00

V Mbh: 1
70.250.36.103

€ 229,00

€ 229,00

Nieuw

2021

Blue Bay Poolhouse ovaal 530

Blue Bay Poolhouse ovaal 610

Zwembadoverkapping van 0,20/0,25 mm
pvc met buizen van fiberglas. Hiermee wordt
vervuiling door bladeren e.d. voorkomen en
ook blijft het water beter op temperatuur. Ook
werkt het als UV-bescherming (factor 50+).
Gemakkelijk te openen of te sluiten. Voor
ingebouwde zwembaden met afmetingen van
max. 500x380 cm en voor bovengrondse
zwembaden afhankelijk van de diepte. Bij 90
cm diep: max. 450x350 cm, bij een diepte van
120 cm: max. 390x310 cm. Afmetingen dome:
530x410 cm. Hoogte: 205 cm.
V Mbh: 1
70.250.36.104 € 349,00

Zwembadoverkapping van 0,20/0,25 mm
pvc met buizen van fiberglas. Hiermee wordt
vervuiling door bladeren e.d. voorkomen en
ook blijft het water beter op temperatuur. Ook
werkt het als UV-bescherming (factor 50+).
Gemakkelijk te openen of te sluiten. Voor
ingebouwde zwembaden met afmetingen van
max. 590x380 cm en voor bovengrondse
zwembaden afhankelijk van diepte. Bij 90 cm
diep: max. 540x350 cm, bij een diepte van
120 cm: max. 470x310 cm. Afmetingen dome:
620x410 cm. Hoogte: 205 cm.
V Mbh: 1
70.250.36.105 € 379,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Kleden

42

Barcode

Prijs

Microns

Bestemd
voor bad

Afmeting
kleed (in
cm)

Mbh

Winterkleden voor houten Loire baden (rechthoek/vierkant)

Art.nr.

Barcode

Prijs

Bestemd
voor bad

Dikte (in
g/m²)

Mbh

Afmeting
kleed (in
cm)

Art.nr

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.
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.

Zomerkleden voor houten Loire baden (rechthoek/vierkant)

70.250.39.021 V 1 1240x440 580

1200x400

€ 1.219,00

70.250.37.121 V 1

1152x352 1200x400 400

€ 669,00

70.250.39.022 V 1 1040x440 580

1000x400

€ 1.029,00

70.250.37.122 V 1

952x352

1000x400 400

€ 549,00

70.250.39.043 V 1 855x460

580

815x420

€ 859,00

70.250.37.137 V 1

762x368

800x368

400

€ 459,00

70.250.39.040 V 1 658x460

580

620x420

€ 799,00

70.250.37.140 V 1

565x368

600x380

400

€ 339,95

70.250.39.037 V 1 467x317

580

427x277

€ 379,00

70.250.37.143 V 1

374x244

400x260

400

€ 139,00

70.250.39.041 V 1 335x335

580

305x305

€ 329,00

70.250.37.139 V 1

268x268

300x300

400

€ 129,00

Winterkleden voor houten Normandië baden (ovaal)
676x451 580

637x412

€ 759,00

Zomerkleden voor houten Normandië baden (ovaal)

70.250.39.042 V 1

70.250.37.138 V 1 585x358

637x360

400

€ 309,00

70.250.39.039 V 1

591x391 580

551x351

€ 569,00

70.250.37.141 V 1 498x298

551x303

400

€ 209,00

70.250.39.036 V 1

476x376 580

436x336

€ 469,00

70.250.37.144 V 1 398x298

400x300

400

€ 199,00

Winterkleden voor houten Normandië baden (rond)

Zomerkleden voor houten Normandië baden (rond)

70.250.39.038 V 1

70.250.37.142 V 1 Ø 350

Ø 440
cm

580g/ 400
m²

€ 439,00

400

400

€ 189,00

Winterkleden voor composiet baden (rechthoek)

Zomerkleden voor composiet baden (rechthoek)

70.250.39.019 V 1 624x322

70.250.37.119 V 1

580

600x300

€ 549,00

554x252

600x300

400

€ 339,00

Winterkleden voor stalenwand baden (ovaal)
1000x550

€ 229,00

Zomerkleden voor stalenwand baden (ovaal)

70.250.39.008 V 1 1115x660 100

70.250.37.044 V 1

995x545

1000x550 180

€ 259,00

70.250.39.013 V 1 1030x560 100

915x470

€ 169,00

70.250.37.061 V 1

910x460

915x470

180

€ 209,00

70.250.39.027 V 1 920x540

100

800x470

€ 139,00

70.250.37.131 V 1

792x416

800x470

230

€ 129,00

70.250.39.029 V 1 840x580

100

725x460

€ 129,00

70.250.39.031 U 1 820x470

100

700x350

€ 109,00

70.250.37.129 V 1

693x347

730x375

230

€ 119,00

70.250.39.025 V 1 740x480

100

625x360

€ 98,95

70.250.37.135 V 1

594x317

610x320

230

€ 79,95

70.250.39.023 V 1 620x420

100

525x320

€ 72,95

70.250.37.133 V 1

520x317

500x300

230

€ 64,95

Voor meer info: www.alpc.nl

Barcode

Prijs

Microns

Bestemd
voor bad

Afmeting
kleed (in
cm)

Art.nr.

Barcode

Prijs

Bestemd
voor bad

Dikte (in
g/m²)

Mbh

Afmeting
kleed (in
cm)

Art.nr

Winterkleden voor stalenwand baden (rond)

Mbh

TOEBEHOREN

Kleden

Zomerkleden voor stalenwand baden (rond)

70.250.39.028 V 1 Ø 690

100

600/620

€ 129,00

70.250.37.134 V 1

Ø 594

600

230

€ 129,00

70.250.39.026 V 1 Ø 600

100

500

€ 69,95

70.250.37.132 V 1

Ø 495

500

230

€ 94,95

70.250.39.032 V 1 Ø 550

100

460

€ 64,95

70.250.37.130 V 1

Ø 446

460

230

€ 73,95

70.250.39.024 V 1 Ø 500

100

400/420

€ 56,95

70.250.39.030 V 1 Ø 460

100

350

€ 43,95

70.250.37.128 V 1

Ø 347

350

230

€ 49,95

70.250.39.034 V 1 Ø 360

100

240/300

€ 28,95

70.250.37.136 V 1

Ø 297

300

230

€ 37,95

70.250.39.035 V 1 Ø 260

100

200

€ 15,95

Ronde zomerkleden (frame)
70.250.37.011 V 1 Ø 527

549

80

€ 49,95

70.250.37.095 V 2 Ø 462

488

80

€ 35,95

70.250.37.096 V 2 Ø 417

427

80

€ 32,95

70.250.37.099 V 2 Ø 356

366

80

€ 21,95

Rechthoekige/vierkante zomerkleden
Pool improve winter set voor
skimmer
Winterset voor het afdichten van
de skimmer in de wintermaanden.
De complete set bestaat uit een
skimmerpakking, afdekplaat, afdekraam en
schroeven.
U Mbh: 1
70.100.13.010 € 2,95

Gre oproller voor zomerkleed
Oproller voor een zomerkleed, bedoeld voor
opbouwzwembaden. De oproller is geschikt
voor baden met een maximale breedte
van 650 cm. Incl. bevestigingsmateriaal.
Handmatig oprollen met behulp van de
hendel. Afmeting: breedte roller 650 cm.
V Mbh: 2
70.250.41.076 € 209,00

Winterklaar maken van het zwembad
Als uw zwembad geschikt is om te overwinteren dan zijn dit de etappes
die gevolgd dienen te worden:
1) wachten totdat de temperatuur van het water onder de 15°C is
gekomen.
2) het water laten zakken tot onder de skimmer (vierkante opening
bovenaan het zwembad).
3) de inlaatbuis afdichten met de winterstop.
4) winterprodukten in uw zwembad doen (bijvoorbeeld anti-alg). Let op!
Dit is geen anti-vries. Het water kan nog steeds bevriezen.
5) een winterafdekzeil op uw zwembad leggen, samen met een drain
voor winterkleden of het kleed schuin te laten aflopen, voor afvoer van
regenwater.
7) elementen zoals de slangen en het filtersysteem loskoppelen; ze
droogmaken en vervolgens droog opbergen.
Wij raden af om stalen frame baden en baden met een opblaasrand
winterklaar te maken. Deze modellen demonteren en voor de winter
opbergen.

70.250.37.094 V 1 703x336 703x336

80

€ 52,95

70.250.37.097 V 2 380x180 404/412
x201

80

€ 18,95

Ronde zomerkleden (zelfdragend)
70.250.37.007 V 2 Ø 289

305

80

€ 12,95

70.250.37.001 V 4 Ø 210

244

80

€ 8,95

Pool Power anti-alg
Met het gebruik van anti alg, maak je het jezelf makkelijker om het zwembad weer op te
starten in de lente. Met het toevoegen van anti alg, voorkom je niet alleen aanslag maar ook
de groei van alg gedurende de winter. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën,
altijd het product aan water toevoegen. Bijzondere gevaren: irriterend. Let op: dit is geen
anti-vries. Het water kan nog steeds bevriezen.

1 ltr
V Mbh: 6
70.100.12.127

€ 13,95

5 ltr
V Mbh: 1
70.100.12.128

€ 55,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Covers

Covers
Deze covers zijn speciaal voor de frame baden en zelfdragende zwembaden. Ze vallen over het zwembad heen en worden door middel
van een koord vastgebonden. Ze zijn gemaakt van duurzaam materiaal en bevatten afvoergaten om overtollig water te lozen. Er zijn
aparte covers voor de baden met opblaasrand en de frame pools. Zie onderstaand schema.
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Art.nr

Mbh

Kleur

70.250.37.006 V

6

Grijs

404/412

-

-

-

-

€ 15,95

70.250.36.096 V

6

Grijs

282

-

-

-

-

€ 11,95

70.250.36.003 V

6

Grijs

-

244

-

-

-

€ 6,95

70.250.36.088 V

4

Grijs

-

-

460/488

-

-

€ 28,95

70.250.36.009 V

4

Grijs

-

-

457/460

-

-

€ 16,95

70.250.36.082 V

6

Grijs

-

-

427

-

-

€ 15,95

70.250.36.086 V

6

Grijs

-

-

360/366
(hydrium)

-

-

€ 14,95

70.250.36.008 V

6

Grijs

-

-

360/366

-

-

€ 12,95

70.250.36.007 V

6

Grijs

-

-

305

-

-

€ 8,95

70.250.36.087 V

6

Blauw

-

-

-

400

-

€ 12,95

70.250.36.085 V

6

Blauw

-

-

-

300

-

€ 9,95

70.250.36.093 V

8

Blauw

-

-

-

259

-

€ 8,95

70.250.36.084 V

8

Blauw

-

-

-

221

-

€ 7,95

70.250.36.099 V

6

Grijs

-

-

-

-

427

€ 18,95

70.250.36.098 V

6

Grijs

-

-

-

-

300

€ 14,95

Voor meer info: www.alpc.nl

Prijs

Barcode

Liners/reparatie
Gre liners
Vervangende liners voor Gre zwembaden in verschillende afmetingen De liner is
voorgevormd, dus extra sterk. Omdat het een overlapliner is zijn deze overlapliners
geschikt voor Gre baden van zowel 132 cm als 120 cm hoog en bij ons op voorraad.

TOEBEHOREN
Summer Fun reparatiepatch
Deze zelfklevende folie is geschikt voor
het repareren van kleine gaatjes in
opblaasbare plastic voorwerpen of PVC
folie. Voor gebruik boven- en onderwater.
Maak het oppervlak waarop geplakt moet
worden grondig schoon. Verwijder het
beschermstrookje. Breng de zelfklevende
folie op het beschadigde gedeelte aan.
Het plastic voorwerp mag niet opgeblazen
zijn. Druk de zelfklevende folie grondig
aan. 5 stuks per verpakking. Afmeting:
7,5x7,5 cm.
V Mbh: 12
70.300.35.146 € 1,95

Overlapliner

Blauw

Art. nr.
70.300.55.011

U

Mbh Afmeting
1
1000x550 cm

Dikte
40/100

Vorm
Ovaal

Type
Overlap

Kleur
Blauw

€ 939,00

Prijs

70.300.55.039

V

1

915x470 cm

40/100

Ovaal

Overlap

Blauw

€ 649,00

70.300.55.031

V

1

810x470 cm

40/100

Ovaal

Overlap

Blauw

€ 619,00

70.300.56.007

V

1

730x375 cm

40/100

Ovaal

Overlap

Blauw

€ 509,00

70.300.56.008

V

1

610x375 cm

40/100

Ovaal

Overlap

Blauw

€ 429,00

70.300.56.009

V

1

500x 300 cm

40/100

Ovaal

Overlap

Blauw

€ 359,00

70.300.54.062

V

1

460 cm

40/100

Rond

Overlap

Blauw

€ 219,00

70.300.54.060

V

1

350 cm

40/100

Rond

Overlap

Blauw

€ 189,00

70.300.54.068

V

1

300 cm

40/100

Rond

Overlap

Blauw

€ 129,00

70.300.54.067

V

1

240 cm

40/100

Rond

Overlap

Blauw

€ 92,95

Barcode

Summer fun reparatie set
Geschikt voor het repareren van kleine
schade aan de liner, zowel onder
als boven water. Werkt op alle PVC
zwembadfolies. Voor reparatie mag alleen
een op maat gesneden pleister met lijm
worden bedekt en gedurende één tot
twee minuten stevig worden aangedrukt
op het eerder gereinigde beschadigde
gebied. Naast de lijm zijn er al twee
foliestroken (elk 20 cm x 10 cm) in de set
inbegrepen.
V Mbh: 12
70.300.53.099 € 3,95

Nieuw

2021

Gre bodemprofiel voor baden
universeel

Gre profiel boven voor
vastzetten liner (PCF)

Gre verbindingsstuk t.b.v.
onderprofiel (PIPC)

Bodemprofiel t.b.v. ovale zwembaden
met een lengte van 1000 cm. Kleur:
bruin.

Profiel blank voor het vastzetten van
liner. Lengte: 144 cm. Geschikt voor
alle type stalen wand baden van Gre.

Bruinkleurig verbindingsstuk voor
onderprofiel. Geschikt voor alle type
stalen wand baden van Gre. Afmeting:
8x1,5x2,5 cm.

V Mbh: 1
70.300.53.039

V Mbh: 1
70.300.53.061

V Mbh: 1
70.300.53.062

€ 8,95

€ 11,95

€ 2,95

Summer fun reparatietape magic transparant
Transparante tape voor snelle en eenvoudige reparaties aan liner
of filters. Voor gebruik boven water. Geen lijm benodigd. Reinig
oppervlak voor toepassen van tape. Kan in de gewenste afmeting
worden gesneden. Voor het afdichten van lekken in o.a. liners,
vijverfolie e.d. en kunstof of metalen behuizingen. Afmeting:
150x10 cm.
V Mbh: 8
70.300.53.103

€ 15,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Ondertegels

Ter bescherming van de liner is het aan te bevelen om een laag aan te brengen tussen de (betonnen) ondergrond en de liner. Een praktisch en tevens isolerend
artikel hiervoor is de groep ondertegels. Eenvoudig aan te brengen en door het handzame formaat geschikt voor elk zwembad. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen: de standaard tegels in een blauwe kleur in de maten 50x50x0.4 cm, stevige grijze tegels in rastervorm in de maten 50x50x0.8 cm en grotere en stevige
groene tegels in rastervorm in de maten 60x60x1 cm. In dezelfde serie zijn ook tegels verkrijgbaar voor onder een spa. Deze worden als complete set geleverd,
passend voor de opblaasbare spa’s.

Lay-Z-spa floor Protector
Beschermende ondervloer voor een portable spa. De
set bestaat uit 9 delen die aan elkaar kunnen worden
bevestigd en zo een vierkant met ronde hoeken vormen,
en een apart deel voor onder de heater. Geschikt voor
alle Bestway spa's met uitzondering van type Maldives.
Van duurzaam polyethyleen. Afmeting mat voor heater:
40x50 cm, afmeting spa mat: 216x216 cm.
V Mbh: 4
70.800.31.097

€ 37,95

Nieuw

2021

Pool improve ondertegels voor zwembad blauw
50x50x0.4 cm

Pool Improve ondertegels voor zwembad grijs
50x50x0.8 cm

Pool Improve ondertegels voor zwembad blauw 50x50x0.4
Ondervloer voor een zwembad als bescherming voor de
liner. Deze tegels van polyethyleen vallen als puzzelstukjes
in elkaar. Rotvrij, dikte 4 mm en geschikt voor alle
afmetingen zwembaden. Afmeting: per stuk 50 x 50 cm. 8
stuks per verpakking (= 2 m²).

Tegels voor onder zwembad of spa. Van duurzaam
Ethyleenvinylacetaat (EVA). Kleur grijs met rasterpatroon.
De tegels vallen als puzzelstukje in elkaar. Geschikt voor
alle maten baden. Dikte: 8 mm. Per verpakking 8 stuks.
Afmeting per stuk: 50x50 cm.

V Mbh: 22
70.250.38.050

V Mbh: 11
70.250.38.075

€ 8,95
220 stuks
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Voor meer info: www.alpc.nl

Pool Improve ondertegels voor zwembad groen
60x60x1 cm
Tegels voor onder zwembad of spa. Van duurzaam
Ethyleenvinylacetaat (EVA). Kleur groen met rasterpatroon.
De tegels vallen als puzzelstukje in elkaar. Geschikt voor
alle maten baden. Dikte: 10 mm. Per verpakking 8 stuks.
Afmeting per stuk: 60x60 cm.
V Mbh: 9
70.250.38.079

€ 15,95
88 stuks

€ 19,95
72 stuks

TOEBEHOREN

Verwarming
Warmtepompen

Een warmtepomp is de meest voordelige manier om het zwembad te verwarmen. Wij bieden een drietal types aan: de Hot Splash, de
Sun Spring en voor de Belgische markt de Flowclear verwarming. Hot Splash is het wat eenvoudiger type en bedoeld voor de kleinere
zwembaden. De lichtgewicht pomp is compact, te gebruiken bij temperaturen vanaf 15˚ C en gemakkelijk te installeren. Plug & Play, direct
klaar voor gebruik.
Sun Spring is meer geschikt voor de grotere en duurdere zwembaden. De maximale warmteafgifte is groter en de pomp werkt al vanaf
een buitentemperatuur van 8˚ C. Kan dus gedurende veel langere tijd worden ingezet. Verder is de constructie van dit type verticaal,
waardoor de koude lucht naar boven wordt uitgeblazen. Dat geeft betere rendementen, terwijl de pomp maar weinig ruimte in beslag
neemt.
De Flowclear verwarming (uitsluitend België) is een ideale verwarming om mee te starten. Ze zijn geschikt voor alle bestway baden
(1.500-17.035 liter) met pomp. Deze zijn eenvoudig aan te sluiten.

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.

V Mbh: 1
70.250.35.054

€ 399,00
24 stuks

Hot Splash warmtepomp Sun spring 5 kW

Flowclear verwarming uitsluitend voor België

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 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.

Zwembadverwarming met digitaal “soft touch”
controle paneel. Geschikt voor zwembaden met
een inhoud van 1.500-17.035 ltr. Minimaal
een pomp nodig van 3,8 m³/u. Aansluiting: 32
mm. Maximum output: 40° C. CE/EMC/TÜV
gecertificeerd.

V Mbh: 1
70.250.35.055

V Mbh: 4
70.250.32.060

€ 719,00

€ 129,00

Let op!
De warmtepomp mag
nooit werken zonder dat de
filterpomp werkt.
Bij de reiniging van het
filter van de filterpomp
moet de warmtepomp
uitgeschakeld zijn.

4 stuks

Voor meer info: www.alpc.nl
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Solarverwarming

Naast de warmtepompen kan het zwemwater ook worden verwarmd d.m.v. solarverwarming. Dit is een goedkope en milieuvriendelijke manier om uw
zwembad te verwarmen. De zonnecollectormatten worden aangesloten op uw filterpomp en de zon doet het werk. De temperatuur van het water is
hierbij wel afhankelijk van de omgeving. Door de solarverwarming wordt het water verwarmd tot ongeveer 4º C boven de omgevingstemperatuur. Het
aantal solarmatten is afhankelijk van de grootte van uw zwembad. Kleinere opzetbaden hebben net als grote inbouwbaden behoefte aan verwarming.
Een solarset is zeer eenvoudig te installeren en kan direct aangesloten worden op uw circulatiepomp. Advies om te gebruiken in combinatie met de
bypass. Het oppervlak van de matten moet overeenkomen met tenminste 50% van de oppervlakte van het zwembad.
Voordelen:
• Een goedkope en milieuvriendelijke manier om uw zwembad te verwarmen;
• Eenvoudige installatie. Past op uw bestaande circulatiepomp;
• Gemakkelijk op te bergen na het seizoen;
• Een effectieve manier om de temperatuur van uw badwater te verhogen;

Blue bay solar bol Pyramid

Blue bay solarverwarming Kappa

Blue bay solarverwarming Kappa curve

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.
Capaciteit: 5 ltr. Afm.: 59,4x59,4x28,5 cm.

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.

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. De nieuwe aansluiting
maakt het mogelijk om voor grotere baden meerdere
Kappa’s aan elkaar te verbinden. Flowcapaciteit tot 10 m³/
uur zonder het gebruik van een bypass. Watercapaciteit: 15
ltr. Afmeting: 110x69 cm.

V Mbh: 1
70.250.35.053

V Mbh: 1
70.250.35.051

V Mbh: 1
70.250.35.060

€ 89,95

12 stuks

€ 99,95

25 stuks

€ 109,00

5 stuks

Nieuw

2021
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Flowclear Pool Pad solarverwarming

Summer fun bypass

Blue bay 3 weg regeling voor solar

Solarverwarming voor zwembaden met een pomp tot
max. 9,4 m³ of zandfilter 7,5 m³. Een milieuvriendelijke
en economische manier op het zwembad te verwarmen.
Gemakkelijk op te zetten, aansluiting d.m.v. de bijgeleverde
adapters 32 of 38 mm. Verhoogt de watertemperatuur
ongeveer 3-5 C, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Van 0,9 mm pvc, high tech materiaal, sterk en duurzaam
en met een goede weerstand. Verwarmingsoppervlak: 1,46
m². Afhankelijk van de grootte van het zwembad kunnen
meerder matten aan elkaar worden gekoppeld. Afmeting
mat: 110x171 cm.

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 of warmtepomp
worden gestuurd, maar ook direct terug het zwembad in
kan stromen als de warmte niet nodig is.

Driewegs bypass voor zwembadverwarming. Heeft twee
sensoren voor detectie van de temperatuur in het bad
en de verwarming. Met digitaal controle paneel waarop
de gewenste temperatuur in Celsius in te stellen is met
een +/- knop. Geeft ook de huidige temperatuur weer.
Kabellengte stroomadapter paneel: 188 cm. Kabellengte
naar regelaar: 150 cm. Kabellengte naar sensor: 10 meter.

V Mbh: 4
70.250.35.043

V Mbh: 1
70.250.35.059

V Mbh: 1
70.250.43.094

€ 65,95

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 26,95

€ 169,00
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Solardouches

Voor de zwembaddouches hebben wij een breed assortiment, passend bij elke wens. De solardouches zijn er in ronde of vierkante vorm, in hout,
aluminium of zwart, recht of gebogen en met verschillende tank inhoud. Allemaal hebben ze een luxe uitstraling en zijn ze eenvoudig aan te sluiten via
een koppeling op uw tuinslang. Ze leveren koud en warm water. Voor alle douches geldt: 2 jaar garantie op fabricagefouten.

Nieuw

2021

Blue bay POS display
solardouche
POS display voor in de winkel.
Samenstelling van de volgende
producten:
•
70.250.34.030
•
70.250.34.031
•
70.250.34.032
•
70.250.34.024

V Mbh: 1
70.950.60.133

€ 429,00

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.

V Mbh: 1
70.250.34.030

€ 159,00

Blue bay douche
solar recht zwart
20 ltr

Blue bay douche
solar gebogen 18 ltr

Rechte, zwarte
solardouche. Gemakkelijk
te installeren en met
een grote capaciteit.
Met kraan en sproeikop.
Afmeting: 14x14x202 cm.

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.

V Mbh: 1
70.250.34.031

V Mbh: 1
70.250.34.032

€ 93,95

€ 109,00

Blue bay douche
solar hand zwart,
9 liter

Blue bay solar
douche blad 35 ltr

Praktische solardouche
met afneembare
sproeikop. PVC reservoir
van 9 l. Aan te sluiten
op een tuinslang. Wordt
gefixeerd met behulp
van de bijgeleverde
schroeven. Warmte/koude
regeling. Kleur: zwart.
Afmeting: 124x124x1090
mm.

Nieuw design met een
frisse groene look voor
in de tuin. Van stevig
en warmtegeleidend
hogedichtheid
polyetheen. Inhoud tank:
35 ltr. Verchroomde
draaiknop en een aparte
voetenwaskraan. Extra
grote douchekop van
Ø 15 cm. Afmeting:
30x34x220 cm.

V Mbh: 1
70.250.34.024

V Mbh: 1
70.250.34.033

€ 68,95

€ 309,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Douches/sfeer
Gre douche voor
zwembad

Nieuw

Voordelige zwembaddouche
voor alleen koud water. Aan
te sluiten op een tuinslang.
Deze douche staat op een
standaard en is gemaakt van
aluminium. Afmeting: 160 cm.

2021

Blue bay solar douche platform
Vier zwarte kunststof tegels met plaats in het midden voor
alle Blue bay solardouches. Ideaal om uw solardouche te
plaatsen waar u maar wilt. Midden heeft 4 groeven met
10,5 tot 14 cm afstand van elkaar. De tegels passen aan
elkaar door middel van een kliksysteem. Gemakkelijk
te monteren. Wordt geleverd inclusief alle benodigde
accessoires en schroeven. Afmetingen: 50x50x3,2 cm.
V Mbh: 1
70.250.34.034

€ 18,95

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

V Mbh: 1
70.250.34.027

€ 73,95

V Mbh: 6
70.250.34.006

€ 31,95

Gre zwembadlamp LED

Flowclear drijvende solar lamp

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.

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.

Wit

Kleur

V Mbh: 6
70.250.43.058

€ 37,95

V Mbh: 1
70.250.43.059

€ 48,95

V Mbh: 24
70.250.43.007

€ 9,95

Nieuw

2021

Nieuw
2021
Heissner zwembadlamp 25W RGB kunststof

50

Flowclear LED waterval

Inbouw zwembad wandstraler in kleurenpallet.
Stralingshoek: 120°. Vermogen: 25 W. Gewenst
wanddoorvoer: 50 mm. Afmeting straler: Ø 290 mm.

Waterval voor zwembaden met een continue flow. Met
wegneembare LED verlichting in 8 standen, 7x vast en 1x
verlopend. Schakelt na 2 uur automatisch uit. Eenvoudig
aan te sluiten op de pomp (min. 2 m³/u) van het zwembad.
Past op alle Steel Pro, Steel Pro Max en Power steel
baden van Bestway. Met draaiklemmen te bevestigen
aan de buizen. Verlichting werkt op 3 x AA batterijen (niet
inbegrepen). IP67 waterdicht. Afmeting: 34,5x26x30 cm.

V Mbh: 1
30.105.60.050

V Mbh: 3
70.250.31.271

€ 199,00

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 52,95

Flowclear framelink bekerhouder
Elke bekerhouder heeft een extra oppervlak voor bijv. de
telefoon en een handige haak om een handdoek aan op te
hangen. Eenvoudig vast te klikken aan elk Steel Pro Max
zwembad met Framelink systeem. Gemaakt van stevig
polypropyleen. Bevat 4 bekerhouders. Afmeting: 17.5x10x4
cm.
V Mbh: 12
70.250.41.142

€ 4,95

Filterpompen

ONDERHOUD

Om het zwembadwater in goede conditie te houden is het noodzakelijk om het water te filteren. Er zijn hiervoor verschillende methodes.

Filtratie d.m.v. de filterpompen, speciaal gemaakt voor de polysphere vulling. Deze vulling is vele malen lichter dan zand, heeft
een bijzonder lange levensduur, kan handmatig worden gereinigd en is ook nog eens recyclebaar. De pompen zijn niet geschikt om
te vullen met zand.
Filtratie d.m.v. cartridgefilters. Hierbij wordt het water door een kunststof filter (als een soort harmonica) geleid. Dit filter dient
u (uiteraard afhankelijk van het gebruik en de vervuiling) gemiddeld 1x per 2 weken te reinigen of te vervangen. Reinigen kan
door bijv. een cartridgecleaner te gebruiken (aan te sluiten op een tuinslang) of handmatig in een emmer met soda. Op deze filters
kunnen geen stofzuigers worden aangesloten.
Filtratie d.m.v. een zandfilter. Hierbij wordt het water d.m.v. een pomp door een vat met speciaal filterzand (met een korreldikte
van 0,4 – 0,8 mm) geleid om vuildeeltjes af te vangen. De zandfilters worden als complete set geleverd (zonder zand), maar ook is
het mogelijk om de onderdelen apart te bestellen. De capaciteit van de pompen varieert met de grootte van het zwembad. Worden
er extra’s op aangesloten, zoals bijvoorbeeld solarverwarming, dan is het aan te bevelen om een iets zwaardere pomp te nemen.
De pompen zijn zelfaanzuigend of niet-zelfaanzuigend. In het laatste geval dient u er bij een inbouwzwembad rekening mee te
houden dat de pomp geplaatst wordt onder het waterniveau. Afhankelijk van de vervuiling kunt u het zand vervangen, bij normaal
gebruik ongeveer 1x per 2 jaar. Twee goede en milieuvriendelijke alternatieven voor zand zijn bijvoorbeeld het lichte polysphere en
glas.
Naast de filtratie is een juist gebruik van de zwembadchemie van belang. Zie hiervoor de uitgebreide tips onder het hoofdstuk:
Chemie.

Functies van het zandfiltersysteem

Filtratie: het water wordt aangezogen door de skimmer, gaat door een filter, en wordt
gefilterd teruggeworpen in het zwembad via de terugkeerbuis(-zen).
Backwash: de backwash heeft als doel het water in het filter te laten circuleren, in
tegenovergestelde richting als wanneer het zandfilter op de positie ‘filtreren’ is ingesteld, met
als doel de onzuiverheden los te krijgen van het filtrerende medium.
De backwash dient te worden uitgevoerd op het moment dat het filter verzadigd is, wat
kan worden afgelezen van de manometer. Normaal gesproken staat de wijzer in het groene
gedeelte; op het moment dat het in het oranje gedeelte staat, betekent het dat het debiet van
het water in de filter vertraagd is doordat het filter vol zit met onzuiverheden.
Spoelen: na de backwash spoelen, om het vervuilde water in het filter af te voeren via de
uitgang ‘waste’.
Circulatie: het water circuleert zonder door het filter te gaan. Hierdoor worden de producten
die het water behandelen snel door het water verspreid (alleen bij een 6-weg regelklep).
Waste: met deze functie wordt het water in het bassin aangezogen en vervolgens afgevoerd via de uitgang ‘waste’ zonder door het filter te gaan. Deze
functie zal worden gebruikt om het niveau van het water te laten zakken na forse regenbuien, die voor een verhoogd waterniveau gezorgd hebben, of
bij het schoonmaken van een vervuild bassin met een bezem.
Closed: Alles is afgesloten.
Let op!
• Een filtersysteem moet voldoende zijn om de totale hoeveelheid water van het zwembad minimaal 3x per 24 uur te laten circuleren. Voorbeeld:
een Fidji 730 heeft een volume van 25.323 ltr. In 24 uur moet er dus 3x25.323 ltr worden verpompt. Dat is (afgerond) 75,9 m³. Voor dit bad is er
minimaal nodig een pomp van 3,2 m³/u (75,9 gedeeld door 24). Bij Fidji 730 wordt een pomp geleverd van 4 m³/u, dus ruim voldoende.
• Zandfilters hebben een homogeen granulaat nodig. Deze grootte bepaalt de mate van filtering. Hoe kleiner hoe beter, maar uiteraard dient het
zand niet in het bad terecht te komen. Daarom wordt aanbevolen een korrelgrootte van 0,4 - 0,8 mm. Gewoon zand is hiervoor niet geschikt,
omdat dat snel dichtslibt.
• Het filter moet voor ongeveer 2/3 deel gevuld zijn met zand of zandvervangers (polysphere of glas).

Voor meer info: www.alpc.nl
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Polysphere pompen

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.
V Mbh: 1
70.250.32.063

€ 98,95
30 stuks

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 37 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.
V Mbh: 1
70.250.32.076

€ 179,00
12 stuks

Blue bay filterpomp speedclean 10m³/u incl.
polysphere
Deze lichtgewicht filterpomp is speciaal ontwikkeld voor
de Polysphere vulling. Pomp flow is 10 m³/u en systeem
flow: 8,1 m³/u en het volume van de tank is 55 ltr.. De
filterpomp wordt geleverd incl. 1550 g vulling. Deze
zachte milieuvriendelijke bolletjes zijn recyclebaar en
filtreren vuildeeltjes tot 2 micron. Aansluitingen: 32 en
38 mm.
V Mbh: 1
70.250.32.077

€ 219,00

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

€ 13,95
96 stuks
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Flowclear polysphere display 12 stuks

12 stuks

V Mbh: 6
70.250.31.102

Nieuw

Voor meer info: www.alpc.nl

Display polysphere, incl. 30 folders. Polysphere is een
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 display: 12x500 g.
V Mbh: 1
70.250.31.103

ONDERHOUD

Zandfilters/vervangingspompen
Zandfilter Flowclear

Duurzame, corrosiebestendige filtertank. 6-weg klep. Ingebouwde timer. Gemakkelijk afleesbare manometer. Incl. ChemConnect Dispenser. Deze zorgt voor gereguleerde afgifte van
het chloor en een stabiele chemische balans. Met voorfilter, adapters en slangen. Past op de meeste bovengrondse zwembaden en wordt gevuld met zand of met het praktische
polysphere. Zandfilter incl. timer.

Artikelnr.
M³/u
Baden max (ltr)
Ø Tank (cm)
Zand (kg)
Polysphere (gr)
Timer
Prijs €

70.250.32.070
3,0
16.000
27
8,5
240
Nee

70.250.32.068
5,7
42.300
25,4
9
250
Ja

70.250.32.069
7,7
54.500
32
20
560
Ja

70.250.32.066
9,8
66.800
38,5
36
1000
Ja

129,00

179,00

219,00

269,00

Summer fun glas 20 kg 0,5-1,0 mm

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.

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.

V Mbh: 40
70.250.31.021

V Mbh: 30
70.250.31.106

€ 12,95

€ 18,95
30 stuks

40 stuks

Blue bay pomp met voorfilter

Nieuw

2021

0,75 CV

0,5 CV

0.33 CV

Pomp van Blue Bay, doorstroming 9,5 m³/u, geschikt voor
kleine privé- zwembaden met een inhoud van max. 47,5
m³. Geluidsarme motor van 73 decibel. Aansluiting voor
32/38mm slangen. Waterresistentie van IPX5, volledig
resistent tegen chloor. Verbruik 550 W. 220V. Max.
temperatuur water: 35 C°. Stroomkabel van 160 cm lang.
Afmetingen: 26,5x45,3x17,5 cm.

Pomp van Blue Bay, doorstroming 8,5 m³/u, geschikt voor
kleine privé- zwembaden met een inhoud van max. 42,5
m³. Geluidsarme motor van 73 decibel. Aansluiting voor
32/38mm slangen. Waterresistentie van IPX5, volledig
resistent tegen chloor. Verbruik 450 W. 220V. Max.
temperatuur water: 35 C°. Stroomkabel van 160 cm lang.
Afmetingen: 26,5x45,3x17,5 cm.

Pomp van Blue Bay, doorstroming 7 m³/u, geschikt voor
kleine privé- zwembaden met een inhoud van max. 35
m³. Geluidsarme motor van 73 decibel. Aansluiting voor
32/38mm slangen. Waterresistentie van IPX5, volledig
resistent tegen chloor. Verbruik 250 W. 220V. Max.
temperatuur water: 35 C°. Stroomkabel van 160 cm lang.
Afmetingen: 26,5x45,3x17,5 cm.

V Mbh: 1
70.250.31.109

V Mbh: 1
70.250.31.108

V Mbh: 1
70.250.31.107

€ 109,00

€ 97,95

€ 92,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Cartridge filterpompen

Artikel

Flowclear cartridge filterpomp Flowclear cartridge filterpomp
1,2 m³/u
2,0 m³/u

Flowclear cartridge filterpomp Flowclear cartridge
3,0 m³/u
filterpomp 5,7 m³/u

Merk
Artikelnummer
Type
Capaciteit
Zwembad inhoud
Volt
Benodigd filter (blz.)
Slangen meegeleverd
Meerdere standen mogelijk
Keuring
Garantie
Prijs

Bestway
70.250.32.013
Cartridge filter
1,2 m³/u
1.100 - 8.300 ltr
12V
Type I (pagina 55)
Ja
Nee
CE/EMC
1 jaar

Bestway
70.250.32.014
Cartridge filter
2,0 m³/u
1.100 - 14.300 ltr
12V
Type II (pagina 55)
Ja
Nee
CE/EMC
1 jaar

Bestway
70.250.32.009
Cartridge filter
3,0 m³/u
1.100 - 17.400 ltr
12V
Type II (pagina 55)
Ja
Nee
CE/EMC
1 jaar

Bestway
70.250.32.010
Cartridge filter
5,7 m³/u
1.100 -31.800 ltr
12V
Type III (pagina 55)
Ja
CE/EMC
1 jaar

€ 41,95

€ 50,95

€ 63,95

€ 119,00

Ean code

72 stuks

Artikel

Flowclear skimmerfilter inhang Flowclear skimmerfilter inhang Summer fun skimmer
2,5 m³/u
3,9 m³/u
inhang

Flowclear dompelpomp

Merk
Artikelnummer
Type
Capaciteit
Zwembad inhoud
Wattage
Volt
Benodigd filter
Koppelstukken voor
aansluiting
Slangen meegeleverd
Meerdere standen mogelijk
Keuring
Garantie
Prijs

Bestway
70.250.32.061
Cartridge filter
2,5 m³/u
Max 20.500 ltr
12V
Type III (pagina 55)
-

Bestway
70.250.32.062
Cartridge filter
3,9 m³/u
Max 31.700 ltr
12V
Type III (pagina 55)
-

Summer Fun
70.250.32.078
Cartridge filter
-

Bestway
70.250.32.041
Dompelpomp
80 W
220-240V
Adapter tuinslang

Nee
CE/GS/EAC
1 jaar

Nee
CE/GS/EAC
1 jaar

Ja (6m).
Nee
-

Ja (5m.)
Nee
CE
2% regeling

€ 89,95

€ 119,00

€ 279,00

€ 56,95

Ean code

54

Voor meer info: www.alpc.nl
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Cartridges
Cartridgefilters
Ze zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Belangrijk is dat
de diameters kloppen (zowel binnen als buiten) en ook de
hoogte moet goed zijn.

Art.nr.
70.250.32.008 V

Mbh Omschrijving
12 Cartridgefilter Bestway

Merk
Bestway

Diameter buiten
8 cm

Diameter binnen

Hoogte
9 cm

€ 3,95

type I

Prijs

Barcode

864 stuks

70.800.32.003 V

12

Cartridgefilter Bestway
type II

Bestway

10,6 cm

13,6 cm

€ 5,95

70.250.32.007 V

12

Cartridgefilter Bestway
type III

Bestway

10,6 cm

20,3 cm

€ 3,95

70.250.32.042 V

6

Cartridgefilter Bestway
type IV

Bestway

14,2 cm

25,4 cm

€ 7,95

70.250.32.072 U 6

Flowclear cartridgefilter Bestway
type IV anti microbe

14,2 cm

25,4 cm

€ 11,95

70.800.31.099 V

12

10,6 cm

8 cm

70.250.32.025 V

1

Lay-Z-spa cartridgefilter Bestway
Bestway (VI) voor Lay-Zspa
Cartridge filter Gre, type Gre
AR82

11,8 cm

3,8 cm

24,6 cm

€ 19,95

70.800.31.074 V

1

Infinity

14 cm

3,7 cm

21 cm

€ 26,95

70.800.31.079 V

1

Infinity spa
cartridgefilter
I (Zijkant)
Infinity spa
cartridgefilter II (top)

Infinity

12,5 cm

3,8 cm

33 cm

€ 33,95

70.250.32.075 V

1

Summer Fun
Cartridgefilter voor 1,7
m³/u skimmerfilter

Summer fun 11 cm

17 cm

€ 13,95

€ 5,95

Summer Fun cartridgefilter universeel
Universeel cartridgefilter. Allergievriendelijk filter als vervanging voor alle conventionele filters. Eenvoudig
uitwisbaar en duurzaam. Groot vuloppervlak en dankzij de grove polyester vezelstructuur een grote
vuilopname. Blokken zijn flexibel; als vervanging voor grote filters 2 blokken gebruiken. Afmeting: 12x12x10
cm.
V Mbh: 1
70.250.32.074

€ 9,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Summer fun vervangingsslang 38 mm 6 meter
Vervangingsslang voor filterpompen en zandfilters. Diameter: 38 mm, lengte: 6 meter.
V Mbh: 1
70.250.31.104 € 17,95

Toebehoren filters

Summer fun vervangingsslang 32 mm 6,6 meter
Vervangingsslang voor filterpompen en zandfilters. Diameter: 32 mm, lengte: 6,6 meter.
V Mbh: 1
70.250.31.105 € 16,95

Nieuw

2021

Summer fun terugslagventiel 38 mm

Terugslagventiel met 38 mm aansluiting. Voorkomt terugstromen van water, respectievelijk
leegloop aan de skimmerzijde. Met handige pijl op het terugslagventiel die de stroomrichting
aangeeft.
V Mbh: 1
70.250.43.086

Blue bay manometer
Manometer 1/4”. Gemakkelijk af te lezen.

U Mbh: 1
70.250.43.080

€ 21,95

€ 6,95

Summer fun slang connector set 38 mm
Slang connector set voor het verbinden van slangen.
Inclusief 4 slangklemmen. Per 2 stuks verpakt.

Nieuw

2021
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38 mm

32-38 mm

V Mbh: 5
70.250.43.087

V Mbh: 5
70.250.43.089

€ 7,95

32 mm

€ 7,95

V Mbh: 5
70.250.43.090

€ 7,95

ONDERHOUD

Skimmers en toebehoren

Nieuw

2021

Flowclear skimmer inhang

Summer fun skimmerset compleet

Inhang skimmer van duurzame en corrosiebestendig kunststof. Voor bevestiging aan de
binnenwand. Past bij filterpompen van 2,0 m³/u of hoger. Geschikt voor opbouwbaden,
zowel de opblaasbare als de stalen frame baden. Niet voor stalenwand baden.

Inbouw skimmerset van kunststof met slangaansluiting. Betere doorstroming dankzij het
verstelbare inlaatmondstuk en grove filter. Incl. inlaat en bodemstofzuiger aansluitplaat.
Maat:148x140 mm. Gewicht: 2,27 kg. Afmetingen: 35x50x72 cm.

V Mbh: 4
70.250.32.012

V Mbh: 1
70.250.43.091

€ 16,95

Blue bay skimmer aansluiting voor
bodemstofzuiger
Blue bay pakking voor skimmer
Standaard skimmer pakking.
V Mbh: 1
70.250.43.082 € 3,95

Vacuüm plaat voor skimmer.
V Mbh: 1
70.250.43.079

€ 3,95

€ 44,95

Gre filternetje voor skimmer
Stofzak als voorfilter in het skimmermandje. Met klittenband
in de mand te bevestigen. Wegwerpfilter om grotere
verontreinigingen als bladeren enz. tegen te houden.
Verpakking met 10 stuks.
V Mbh: 6
70.100.10.054 € 14,95

Van cartridge naar zandfilter
Het is ook mogelijk om het cartridgefilter te vervangen door een zandfilter. Daarvoor dient u te kijken wat voor gaten u in de wand van het zwembad
heeft. Indien uw zwembad een vierkant gat heeft met daaronder een rond gat, kunt u de gemotoriseerde patroonskimmer vervangen door een
skimmer + terugkeerbuis, samen referentie 70.250.43.084, een zandfilter naar keuze en slangen met de referentie 70.250.31.024. Zie bijgaande
foto’s en schema’s.

Zwembad voorzien van een
gemotoriseerde patroonskimmer

Als de gemotoriseerde
patroonskimmer er eenmaal van af
is gehaald, ziet u de twee gaten in de
stalenwand

Voorbeeld van een bevestigde
skimmer en terugkeerbuis

Onderdeel dat de verbinding gaat
vormen tussen het zwembad en het
zandfilter

Voor meer info: www.alpc.nl
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Reiniging zwembaden

Hoe mijn zwembad schoon te maken?

Er bestaan verschillende methodes:
- De autonome reiniging waardoor de bodem en/of de wanden volgens de verschillende modellen schoongemaakt kunnen worden, bestaande uit een
robot die onafhankelijk van het filtersysteem functioneert (wordt direct op elektriciteit aangesloten of werkt op batterijen).
- De automatische reiniging waardoor enkel de bodem van het zwembad gereinigd kan worden, over het algemeen bestaande uit een stofzuiger die
aan het filtratiesysteem is verbonden.
- De handmatige reiniging waardoor de bodem en de wanden van het zwembad schoongemaakt kunnen worden, over het algemeen bestaande uit een
stofzuiger, een steel, slangen en een borstel.
Robot

Automatische stofzuiger

Handmatige reiniging

Venturi-systeem
TYPE VENTURY

Robot. Een automatisch en autonoom
systeem (werkt op elektriciteit en heeft
twee onafhankelijke motoren, één
voor aanzuiging en de ander voor het
voortbewegen).

Een automatische bodemstofzuiger
(functioneert op het vermogen van de
pomp, een motor van ¾ pk is nodig voor
het functioneren van dit apparaat)

Een handmatige stofzuiger (wordt op de
skimmer aangesloten)

Een venturi-systeem (door tegendruk wordt
aanzuiging mogelijk). Voor zwembaden
zonder pomp.

Robot
Betekenis icoontjes
Batterij: Snoerloos

Easy clean: Filter is snel en gemakkelijk te reinigen.

Plug & play: Direct klaar voor gebruik.

Licht: Lichtgewicht robot.

Flowclear robot bodemstofzuiger
Aquatronix
Praktische bodemstofzuiger van Flowclear. Geschikt
voor zowel inbouw- als opbouwbaden met een
vlakke bodem. De robot werkt op oplaadbare
Lithium batterijen. Geen gedoe met snoeren, dus
het hele bad probleemloos bereikbaar. Oplaadtijd
5-6 uur. Een cyclus duurt ongeveer 90 minuten.
De ingebouwde sensor activeert de robot zodra
die volledig is ondergedompeld en schakelt
automatisch uit als het waterniveau niet voldoende
is om de motor te beschermen. Het gemakkelijk
te reinigen, stalen filter kan maar liefst 4,5 ltr. vuil
opnemen. Het gepatenteerde systeem garandeert
een efficiënte reiniging. Flow is 2,7 m³/u en de
snelheid is ca. 1 km/u. Voorzien van anti-slip
wieltjes. Ideaal voor baden tot 45 m³. Niet geschikt
voor zout water.
V Mbh: 1
70.250.40.051 € 279,00
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Reiniging zwembaden
Flowclear bodemstofzuiger robot aquaRover
Robotstofzuiger voor op- en inbouw zwembaden met een vlakke bodem van max. 45 m². Snoerloos, werkt
op oplaadbare Lithium batterij. Met ingebouwde sensoren die de robot automatisch activeert zodra deze
geheel is ondergedompeld en deactiveert zodra deze eruit wordt gehaald, om schade aan de motor te
voorkomen. Simpel en eenvoudig schoon te maken constructie. Een rondgang duurt max. 90 minuten.
Oplaadtijd: 5-6 uur. Vuil reservoir van 4 liter. Met aan/uit led licht, wat knippert wanneer batterij bijna
leeg is (10 minuten). Inclusief koord met drijver om de robot te lokaliseren en op te halen. Afmeting:
40,5x39,3x28,5 cm.

V Mbh: 1
70.250.40.059

Nieuw

2021

€ 229,00
30 stuks

Flowclear bodemstofzuiger robot aquaGlide
Robotstofzuiger voor op- en inbouw zwembaden met een vlakke bodem van max. 20 m² of Ø 488 cm.
Uitgerust met een oplaadbare Lithium batterij. Simpel en eenvoudig schoon te maken ontwerp. Een
rondgang duurt max. 40 minuten. Oplaadtijd: 5-6 uur. Vuil reservoir van 2,2 liter. Met aan/uit led licht,
knippert wanneer batterij bijna leeg is(10 minuten). Inclusief koord met drijver om de robot te lokaliseren
en terug te halen. Afmeting: 37x29x26,5 cm.

V Mbh: 1
70.250.40.060

Nieuw

2021

€ 159,00

Automatische stofzuigers

Nieuw

Nieuw

2021
Flowclear bodemstofzuiger aquaCrawl
Bodemstofzuigerset voor de reiniging van zwembaden
met een max. Ø 457 cm. Aan te sluiten op de filterpomp.
Pomp nodig van minimaal 2,0 m³/u. Bodemstofzuiger
met 2 mondstukken, waarvan 1 met borstel, slang (Ø 32
mm en 600 cm lang), steel (190 cm)en herbruikbaar vuil
opvangzakje. Incl. verloopstuk 32/38 mm.

V Mbh: 6
70.250.42.003

€ 37,95

2021

Flowclear bodemstofzuiger oplaadbaar
aquaReach

Flowclear bodemstofzuiger automatisch
aquaSweeper

Automatische bodemstofzuiger, werkt op batterijen. De
Lithium batterijen zijn oplaadbaar via USB kabel en werken
constant gedurende 40 minuten. Oplaadtijd: 4-6 uur. Bij het
verwisselen en opladen van de batterijen blijft het geheugen
intact. Voor alle liner zwembaden van max. 600 cm, maar
ook aanbevolen voor de spa. Door de transparante opvang
gemakkelijk te zien wanneer het filter vol is. Kan voor
gebruik in grotere zwembaden aangesloten worden op
een telescoopsteel (niet inbegrepen). Glijdt soepel over de
bodem. Incl. 5-delige steel, totaal 250 cm.

Automatische bodemstofzuiger voor de reiniging van
bovengrondse zwembaden. Het gepatenteerde ontwerp is
speciaal aanbevolen voor zwembaden met zachte wanden
en een filtreersysteem met een lage flow. Aan te sluiten
op de filterpomp. Pomp nodig van minimaal 3,8 m³/u.
Voor baden tot 650 cm. Verstelbare drukregelaar regelt de
flow bij zwaardere pomp. Geïntegreerd prefilter voorkomt
vervuiling van de filterpomp. Het clipsysteem aan de
onderzijde maakt de toegang tot de opvangbak gemakkelijk.
Incl. slang(32 mm en totale lengte 750 cm) en verloopstuk
32/38 mm.

V Mbh: 4
70.250.41.141

V Mbh: 2
70.250.42.032

€ 86,95

€ 84,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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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.
V Mbh: 1
70.250.42.010 € 41,95

Reiniging zwembaden

Flowclear bodemstofzuiger aquaClean

Flowclear schoonmaakset deluxe
Incl. telescoopsteel (tot 279 cm), herbruikbare opvangzak
en extra lange slang: 7,5 m, aansl. 32 mm. Verwijdert
drijvende vuildeeltjes van wanden en bodem. Kan
aangesloten worden op de filterpomp. Incl. oppervlaktenet
voor handmatige reiniging van bijv. bladeren. Pomp 2 m³/u.
Niet voor stalenwand zwembaden.
V Mbh: 2
70.250.42.021

€ 71,95

Bodemstofzuigerset voor de reiniging van alle bovengrondse
zwembaden met een max. diameter 457 cm. Aan te sluiten
op de filterpomp. Pomp nodig van minimaal 2,0 m³/u.
Bodemstofzuiger, net, extra lange slang (Ø 32 mm en 750
cm lang), steel (279 cm) en herbruikbaar vuil opvangzakje.
Incl. verloopstuk 32/38 mm en meerdere adapters voor het
gebruik bij de verschillende Bestway pompen.
V Mbh: 4
70.250.42.004 € 40,95

Serie geschikt voor zwembaden zonder pomp

Nieuw

2021

Flowclear schoonmaakset 366 Compleet

Summer fun schoonmaakset deluxe

Flowclear schoonmaakset basic

Complete schoonmaakset, aanbevolen voor zwembaden
met max. Ø 396 cm. Set bestaat uit: bodemstofzuiger met
opvangnet en aansluiting voor tuinslang, oppervlaktenet,
steel (in 4 delen), drijvende thermometer, chloordrijver en
test strips. Ook met reparatie patch. Totale lengte steel:
161 cm.

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.

Bodemstofzuiger set standaard. Reiniging van uw zwembad
zonder een filterpomp te gebruiken. Werkt door aansluiting
op een tuinslang. Inclusief oppervlaktenet, bodemstofzuiger,
borstel en aansluitstuk voor de tuinslang.

V Mbh: 4
70.250.42.029

V Mbh: 6
70.250.42.002

V Mbh: 4
70.250.42.001

€ 31,95

€ 15,95

€ 22,95

96 stuks

Gre bodemstofzuiger micro vac
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Gre filternetje set 2 stuks voor bodemstofzuiger basic/micro

Bodemstofzuiger voor zwembaden waar geen pomp aanwezig is of waar gebruik gemaakt
wordt van een cartridgefilter. Bodemstofzuiger wordt aangesloten op de tuinslang, deze
levert de druk voor het opzuigen van het vuil, dit wordt opgevangen in het bijgeleverde netje.

Losse filterzakjes voor de bodemstofzuigers Micro, Basic en Ultra. Set van 2 stuks.

V Mbh: 1
70.250.41.062

V Mbh: 6
70.250.41.030

€ 9,95

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 5,95

ONDERHOUD

Reiniging zwembaden

Gre oppervlaktenet groot comfort
Groot formaat aluminium oppervlaktenet
voor het handmatig verwijderen van
bladeren en ander grof materiaal. Afmeting:
38,5x52 cm. Ø aansluiting: 2,8 cm.

V Mbh: 12
70.250.41.127

€ 9,95

Gre borstel comfort 45 cm met
rubber
Borstel met rubberrand rondom voor het
handmatig reinigen van het zwembad.
Voor gebruik in combinatie met een
telescoopsteel (excl.). Afm. borstel: 45 cm.
V Mbh: 12
70.250.41.093

€ 8,95

Gre bodemnet comfort groot
Groot formaat bodemnet, voor het
verwijderen van bladeren en grove
verontreiniging. Gemakkelijk in de hand.
Afmeting: 50x28 cm. Ø frame: 2,8 cm.

V Mbh: 12
70.250.41.129

€ 11,95

Gre waterlijn borstel comfort
zwaar model
Deze handborstel is voor het reinigen van
de liner bij de waterlijn. Zwaar model.
Afmeting: 18 cm.

V Mbh: 12
70.250.41.092

€ 5,95

Nieuw

2021
Flowclear oppervlaktenet budget
Oppervlaktenet voor het handmatig
verwijderen van bladeren enz. uit het
zwembad. Past op stelen met een Ø 30 mm
(inwendig). Afm.: 32x30,5cm

V Mbh: 12
70.250.41.072

€ 2,49

Flowclear bodemnet budget

Flowclear borstel 45 cm budget

Bodemnet voor het verwijderen van
vuildeeltjes van de bodem van het bad. Past
op stelen met een Ø 30 mm (inwendig).
Afm.: 43x21cm.

Gebogen borstel voor het gemakkelijk
verwijderen van algen en vuil van wand en
bodem. Door de gebogen lijn kunnen ook
de hoeken goed worden gereinigd. Past
op een steel met doorsnee van 30 mm
(inwendig). Afmeting: 45,7 cm.

V Mbh: 12
70.250.41.100

V Mbh: 12
70.250.41.102

€ 3,95

€ 5,49

Flowclear oppervlaktenet met
steel aquascoop
Oppervlaktenet met telescoopsteel voor
zwembaden. Lichtgewicht aluminium
steel in 3 segmenten en duurzaam
net. Eenvoudig op te bergen dankzij de
telescoopsteel. Afmeting: 163 cm.
V Mbh: 12
70.250.42.033

€ 9,95

Nieuw

2021

Summer fun telescoopsteel aluminium 120/360

Summer fun telescoopsteel max 120 cm

Telescoopsteel. Lichtgewicht aluminium steel. Lengte instelbaar van 120-360 cm door de
steel vast en los te draaien.

Telescoopsteel. Lichtgewicht aluminium steel. Lengte instelbaar van 60-120 cm door de
steel vast en los te draaien.

V Mbh: 6
70.250.41.143

€ 12,95

V Mbh: 6
70.250.41.144

€ 6,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Schoonmaak/thermometers

Nieuw

2021

Gre absorptiespons voor skimmer
Vet absorberende spons voor de skimmer.
Hiermee is eenvoudig het vet aan het
oppervlak te verwijderen. Verpakking bevat
6 stuks.
V Mbh: 6
70.100.10.052

€ 10,95

Gre handschoen voor reinigen
waterlijn

Gre haspel voor
bodemstofzuigerslang

Handschoen en reinigingsspons ineen.
Beschermt de hand tegen agressieve
reinigingsmiddelen en is gemakkelijk in
gebruik. Lange levensduur. 1 maat.

PVC haspel zonder slang voor het oprollen
van bodemstofzuigerslang van max. 15 mtr.
Afm.: Ø 48cm.

V Mbh: 6
70.100.10.051

V Mbh: 1
70.250.41.095

€ 7,95

Summer fun stofzuigerslang 38
mm 9 meter
Stofzuigerslang met 38 mm diameter.
Geschikt voor aansluiten op een
filtersysteem, bodemzuiger en verwarming.
Lengte: 9 m.
V Mbh: 1
70.250.31.110

€ 49,95

€ 31,95

Nieuw

2021

Summer fun thermometer boei RVS

Summer fun thermometer budget

Drijvende thermometer RVS. Grote, gemakkelijk af te lezen schaal. Robuuste behuizing van
roestvrijstaal. Met bevestigingslijn.

Met deze thermometer meet en lees je op elk moment snel en gemakkelijk de
watertemperatuur. Meet in zowel Celsius als Fahrenheit. Incl. bevestigingskoord. Afmeting:
17 cm.
V Mbh: 10
70.250.43.092 € 1,95

V Mbh: 6
70.250.43.002

€ 17,95

Nieuw

2021
Nieuw

2021

Summer fun thermometer deluxe

Summer fun thermometer digitaal

Drijvende luxe en gemakkelijk afleesbare thermometer. Display geeft zowel ° Celsius als
Fahrenheit weer. Met koordje om hem op z'n plaats te houden. Kleur: wit.

Digitale draadloze thermometer voor zwembad en vijver, incl. ontvangst unit. Geeft zowel de
watertemperatuur als de buitentemperatuur weer op thermometer en ontvanger. Draadloos
bereik tot ca. 60 m. (excl. 4xAAA batterijen)
V Mbh: 6
70.250.43.095 € 24,95

V Mbh: 12
70.250.43.093
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€ 3,47
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Een zwembad of spa is er voor uw plezier. En dat plezier begint met zuiver water. Hoe u dat water in een uitstekende conditie houdt?
Als importeur en grossier doen wij graag een boekje open over gezond zwemwater. Wij geven u niet alleen achtergrondinformatie, maar
ook tal van tips voor het onderhoud. Verder benoemen we de middelen die u daarvoor nodig hebt, inclusief de hulpmiddelen. Als u deze tips
in praktijk brengt, verzekert u zich van het zuiverste water. Een heel seizoen lang, jaar in jaar uit. Het gaat eenvoudiger dan u denkt.
Wat u zelf kunt doen
Zwemplezier van het zuiverste water begint bij een doordacht watercirculatiesysteem en een goed werkende filterinstallatie. Het bad is gevuld met
leidingwater. Hiermee legt u de basis voor schoon en helder water. Nu kunt u zelf ook een steentje bijdragen aan de kwaliteit van uw badwater.
Bladeren uit het water vissen en `s avonds uw bassin afdekken, uw bad een grote beurt geven met een bodemreiniger, de omgeving schoonhouden.
Het verhoogt uw zwemplezier en uw bad nodigt u uit voor een frisse duik. Bij gezond zwemwater komt echter meer kijken. Desinfecteren
bijvoorbeeld. En doordachte waterbehandeling. Laten we de feiten eens op een rij zetten.
Algen, bacteriën en verontreinigingen krijgen geen kans

Zeker een verwarmd, maar ook een koud buitenbad krijgt nogal wat te verwerken. Juist bij zomerse temperaturen. Bacteriën voelen zich dan als een vis in het water. Ze vermenigvuldigen
zich in rap tempo. Algen houden eveneens van zonnestralen. Ze zorgen voor een groen/bruine aanslag en verkleuren uw zwemwater. Bovendien veroorzaken algen de kans op gladheid. En
wat denkt u van haren, huidschilfers en zonnebrandcrème die in uw bad achterblijven? Of bladeren, stof en insecten?
Gelukkig hoeft u van dit ongemak geen hinder te ondervinden. Want met de juiste waterbehandeling worden verontreinigingen afgevoerd en krijgen algen en bacteriën geen kans. Sterker
nog, u bent zeker van een constante kwaliteit zwemwater. En van zwemplezier zonder zorgen.
Enkele begrippen
Hoe u uw zwemwater aantrekkelijk houdt? Een gezonde waterbalans is een eerste vereiste. Daar komen we straks op terug. Eerst willen we u vertrouwd maken met enkele begrippen. Ze
komen u ongetwijfeld bekend voor. “Meten is weten“ geldt in het bijzonder voor gezond zwemwater. Om uw meting uit te voeren gebruikt u testsets.
mg/l en parts pro million (p.p.m.)
In uw zwemwater bevinden zich stoffen als chloor en calcium. De concentratie van deze stoffen drukken we uit in mg/l of p.p.m.: eenduizendste gram per liter.
pH-waarde
Ook deze term klink u vast en zeker bekend in de oren. De pH-waarde geeft aan of uw water zuur, neutraal of alkalisch (basisch) is. Bij een waarde van 7,0 is het water neutraal. Bij
meer dan 7,0 pH is het water alkalisch (basisch), bij minder dan 7,0 pH zuur. De waarde mag schommelen tussen 7,0 en 7,6, de ideale waarde is 7,2. De pH-waarde is van belang
voor de desinfectie van uw bad. Ook bij kalkafzetting en algen is de pH-waarde van belang.
Calciumhardheid en kalkevenwicht
De calciumhardheid geeft het kalkgehalte in uw water aan. Hoe hoger deze waarde, hoe meer kalk in uw bad. En het omgekeerde. De normale waarde ligt tussen de 100 en 250
p.p.m. (5,5˚-14˚dH= Duitse graden hardheid). Zacht water heeft een hardheid van 0 – 145 p.p.m. ( 0˚- 8˚ dH ), middelhard water 145 -270 p.p.m. ( 8˚ -15˚ dH) en hard water 270 –
540 p.p.m. ( 15˚ - 30˚ dH). Hoeveel kalk mag er in het water zitten? Hoe krijgt u helder water en hoe voorkomt u kalkaanslag? Bij een kalkevenwicht is de kalk in het zwemwater voor
100% opgelost. Er is nu geen afzetting van kalk mogelijk. Van troebel water door “vlokken” is evenmin sprake. Bij dit evenwicht worden de materialen van uw bad niet aangetast.
Alkaliteit
PH-waarde, desinfectie en alkaliteit zijn nauw met elkaar verbonden. U krijgt namelijk alleen een goede desinfectie bij een stabiele pH-waarde.
Die stabiliteit wordt in grote mate bepaald door de alkaliteit. Deze laatste dient te liggen tussen de 100 en 150 p.p.m.
Chloorwaarde
Hoeveel chloor mag uw bad hebben? Laten we eerst ingaan op de volgende drie begrippen: totale, de vrije en de gebonden chloorwaarde.
De totale chloorwaarde geeft de hoeveelheid chloor in uw water weer, maar zegt niets over de werking ervan. Normale waarde 0,5 – 3,5 p.p.m.
De vrije chloorwaarde geeft aan hoeveel actief chloor uw water bevat. Dit gehalte bepaalt de desinfectie. Het ligt tussen de 0,5 – 2,5 p.p.m.(binnenbaden 1,0 p.p.m., buitenbaden
2,0 – 2,5 p.p.m.) Gebonden chloor is niet meer actief. Het heeft z`n desinfecterende werk gedaan en werkt zelfs de desinfectie tegen. Het ruikt sterk en kan ogen en slijmvliezen
irriteren. Hoe lager de gebonden chloorwaarde, hoe beter. Hanteer een maximumwaarde van 1,0 p.p.m. De gebonden chloor waarde mag overigens nooit hoger liggen dan de vrije
chloorwaarde.
Cyanuurzuur
Cyanuurzuur voorkomt dat uw chloor snel uitgast en daardoor niet meer desinfecteert. Het zit standaard in o.a. chloorgranulaat (Shock) en chloortabletten (mini en long).De normale
waarden zijn 20 – 35 p.p.m. Teveel cyanuurzuur betekent weer dat uw chloor niet kan desinfecteren.
Temperatuur
De temperatuur van uw zwemwater bepaalt voor een belangrijk deel de hoeveelheid desinfectiemiddelen. Hoe warmer het water, hoe meer algen en bacteriën. En hoe meer huidvetten
er loslaten. Cosmetica als bodylotion en gel komen eveneens in het water terecht. De temperatuur heeft gevolgen voor de ontsmetting, het kalkevenwicht, de verdamping en het
uitgassen van het chloor. Voor een privé zwembad ligt de ideale temperatuur tussen de 25 en 27˚C.
Zo maakt u de waterbalans op
Wanneer hebt u gezond zwemwater?
Het antwoord op die vraag is eenvoudig: als het water in balans is. Daarvoor dient u enig meetwerk te verrichten. Zoals de pH-waarde, de temperatuur, de calciumhardheid en de alkaliteit.
Aan de hand van uw metingen kent u ze een aantal punten toe (zie tabel). Die punten telt u bij elkaar op. Komt de uitkomst precies uit op 12,1? Dan is uw water in balans. Dit is meteen
uw streefwaarde. Zorg dat uw water dit getal zo dicht mogelijk benadert. Met de producten die u aantreft in deze catalogus kunt u de waarde corrigeren. Verder op deze pagina ziet u hoe u
eventuele problemen oplost.

Voor meer info: www.alpc.nl
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Temperatuur

6,8 = 6,8
6,9 = 6,9
7,0 = 7,0
7,1 = 7,1
7,2 = 7,2
7,3 = 7,3
7,4 = 7,4
7,5 = 7,5
7,6 = 7,6

20˚C = 0,50
22˚C = 0,55
24˚C = 0,60
26˚C = 0,65
28˚C = 0,70
30˚C = 0,73
32˚C = 0,76
34˚C = 0,80
36˚C = 0,82
38˚C = 0,85

Onderhoud zwembaden
Alkaliteit
p.p.m.
50 = 1,70
75 = 1,90
100 = 2,00
125 = 2,10
150 = 2,20
175 = 2,25
200 = 2,30

Calciumhardheid
p.p.m./˚dH
50/ 2,7 = 1,30
100/ 5,5 = 1,60
50/ 8,1 = 1,80
200/10,8 = 1,90
250/13,5 = 2,00
300/16,2 = 2,10
350/18,9 = 2,15

Voorbeeld:
pH:
Temperatuur
Alkaliteit:
Calciumhardheid
De uitkomst is dan als volgt:

7,2
28˚ C
150 p.p.m.
250 p.p.m.
7,2 + 0,7 + 2,2 + 2,0 =12,0

Stappenplan om uw zwembad in gebruik te nemen:
Vul het zwembad met leidingwater. Houdt er rekening mee, dat dit voor de grotere zwembaden een behoorlijke tijd gaat duren.
Meet de pH waarde van het water en stel deze zo nodig bij. Om het chloor optimaal zijn werk te laten doen dient de waarde te liggen tussen 7,2 en 7,6.
Begin met een shock behandeling. Hieronder wordt verstaan het toevoegen van een extra hoge dosering chloor (3x de gebruikelijke dosering), snel oplossend.
Voor onderhoud kunt u gebruik maken van de chloortabletten in de drijvers. Deze lossen langzaam op en zorgen voor een gereguleerde afgifte van het chloor.
Regelmatige controle van de pH waarde en het chloorgehalte is noodzakelijk.
Doseer wekelijks anti-alg.
Met deze basisregels is uw zwembad niet alleen klaar voor gebruik, ook de waterkwaliteit is veilig. De speciaal hiervoor ontwikkelde Summer Fun Startset bevat alle producten om een
perfecte start mogelijk te maken. Uiteraard vergt een zwembad onderhoud. Of dat veel of weinig werk vraagt, hebt u zelf in de hand. Denk bijvoorbeeld eens aan de locatie van het
zwembad. Staat het onder een boom of hebt u naast het zwembad een zandstrandje gecreëerd? Maakt u gebruik van een zomerkleed om dit vuil zo goed mogelijk uit het water te houden?
En als er toch vervuiling optreedt, verwijdert u dat dan handmatig? Allemaal zaken die van invloed zijn op de kwaliteit van het zwemwater en dus ook op de hoeveelheid chemicaliën die
nodig is. Door regelmatig een beetje aandacht aan uw zwembad te besteden, bereikt u met minimale inspanning het beste resultaat. Bijvoorbeeld: een voetenbadje doet al wonderen.
Verderop vindt u een overzicht van de meest voorkomende problemen en de maatregelen die u zelf kunt nemen, maar beter is het om deze problemen te voorkomen. Regelmatig meten en
op tijd corrigeren is het devies: meten is weten, gissen is missen!
Inhoud van het zwembad
De krachtige moderne zwembadproducten zorgen ervoor dat uw zwemwater eruit ziet zoals het hoort: kraakhelder en sprankelend genoeg om er een duik in te nemen. Voordat u deze
producten gaat doseren is het handig om de inhoud van uw zwembad in m³ te berekenen. In het kort:
Rechthoek: lengte x breedte x diepte
Rond: diameter x diameter x diepte x 0,78
Ovaal: grootste lengte x grootste breedte x diepte x 0,89
De op de verpakkingen aangegeven doseringen zijn gebaseerd op gemiddelde waarden. Het verbruik van de producten is sterk afhankelijk van de vervuiling, het gebruik en de temperatuur
en u zult dit dus soms moeten aanpassen. Weer geldt dat u door regelmatig te meten een goed idee krijgt of en wanneer er middelen nodig zijn. Ervaring leert ook in dit geval.
Zomerklaar maken van het zwembad
Lopen de temperaturen weer op tot aangename waarden? Dan wilt u natuurlijk weer zo snel mogelijk van uw zwembad genieten.
U begint dan ook met de nodige voorbereidingen. De controle van uw zwemwater is daarbij inbegrepen. Is het water tijdens de wintermaanden echt vervuild, dan vervangt u geleidelijk het
water, of u kunt, alleen als het bad zich hiervoor leent, het zwembad helemaal leegpompen. Een dompelpomp is een hulpmiddel bij uitstek. Met lauw water en een borstel verwijdert u vuil
en afzetting. Grof vuil zuigt u van de bodem. Een (eventuele) vetrand neemt u weg met een randreiniger. Daarna draait u de aftapkranen dicht en vult u het bad (verder) met leidingwater.
Vervolgens maakt u uw filterinstallatie klaar voor gebruik. Als de vulling vervuild is, vervangt u deze door nieuwe vulling. De filterinstallatie laat u continue lopen totdat het water weer helder
is. U controleert leidingen en ontluchters. Dan kunt u de zwembadverwarming in bedrijf nemen.
Ook accessoires als bodemreinigers, afsluiters en thermometers loopt u na. Uw testset vervangt u elk jaar.
Tot slot laat u uw winterkleed drogen voor u het gaat opbergen.
Bovenstaande allemaal uitgevoerd? Dan volgt alleen nog het wateronderhoud. Om dit in conditie te krijgen, volgt u de basisregels van het stappenplan en uw zwembad is klaar voor weer
een hele zomer lang zwemplezier.
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Wat doet u met uw bad als het seizoen er op zit? Ongetwijfeld loopt u het bassin nog eens na en controleert u de installatie. Werkt hij nog zoals
het moet? Nergens lekkage? Zijn alle bladeren uit het zwembad? Het spreekt voor zich dat u de installatie vorstvrij maakt. U voorkomt hiermee dat
de leidingen en de installatie stuk vriezen. Alle delen die boven de vorstgrens liggen (minder dan 70 cm onder het maaiveld) tapt u af, evenals het
filtersysteem.
Het bad zelf pompt u leeg totdat de skimmers en inspuiters “vrij” liggen. Deze dopt u met pluggen af. De buizen pompt u leeg. Het water in het bad
gaat overwinteren, staat zeker 6 maanden stil. Het loont de moeite om nu al dit water de nodige zorg te geven. Dat scheelt u in de lente extra werk.

Wij geven u de volgende tips. Zuig grof vuil van de bodem en loos het eventueel direct op het riool. Laat uw filter goed terug spoelen, minstens 10 minuten. Pomp het water uit het bad tot
ca. 20 cm onder de inlaat en verwijder de vetrand met een reiniger. Vervolgens tapt u het filter en de pomp af. De aftappers laat u open en u verwijdert het deksel. Pomp en ketel kunnen
drogen. Filterzand, ouder dan 5 jaar, kunt u vervangen. Heeft u een horizontaal gemonteerde drukmeter? Draai deze los en laat hem leeglopen. U voorkomt hiermee bevriezen. Leidingen
waarin water kan blijven staan tapt u eveneens af. Ook cv-leidingen en installaties voor zonne-energie. De aftappers laat u open staan.
Als u een zomerkleed heeft: laat het goed drogen, zet het in de talkpoeder en berg het op in zwart plastic. Een lamellenafdekking rolt u strak op. Dek uw bad bij voorkeur af met een
winterkleed. Zo houdt u het bad vrij van bladeren en andere ongewenste zaken. Controleer tussentijds het waterniveau. Door veel regenval kan dit te hoog worden. Overtollig water afvoeren
met een dompelpomp naar het riool.
IJsvorming
Om het water in de winter stabiel te houden, kan anti-alg worden toegevoegd. Het water blijft dan in goede conditie. Anti-alg is echter geen antivries: bij vorst bevriest het water wel degelijk.
Sla ijs nooit kapot, door het drukverschil kan dit problemen met uw liner veroorzaken. Rustig laten bevriezen dus.

Problemen en wat u er aan kunt doen
Winterklaar maken van het zwembad
Probleem:
Groenwater,
gladde bodem
en wanden

Troebel water,
kalkafzetting
Troebel water,
melkachtig

Zwevende
deeltjes

Mogelijke
oorzaak:
Algen / rode
wormpjes /
lichtinval
Slechte
desinfectie
Teveel
cyanuurzuur
Kalk laat los uit
water
Te veel
vlokmiddel in
het bad
Aluminium
product in het
badwater
Verontreiniging
wordt niet
afgevangen door
filter

Bruin water

IJzeroxide

pH instabiel

Bruine alg
Alkaliteit niet in
orde

Oplossing:

Probleem:

pH controleren / bijstellen
Shockchlorering toepassen
(pomp continue laten draaien).
Filter enkele keren terugspoelen.
Bad afdekken wanneer niet in gebruik.
Cyanuurzuurgehalte meten (eventueel water
verversen)
Water is uit balans
Meet de pH waarde, temperatuur.
Hardheid en alkaliteit eventueel corrigeren
pH waarde corrigeren

Troebel water,
gladde wanden,
chloorlucht, pijn
aan de ogen

Pomp / filterinstallatie continue laten draaien
ofwel de installatie stopzetten, vlokmiddel laten
bezinken, en dan opzuigen
De filterfijnheid verbeteren:
gebruik bijvoorbeeld een vlokmiddel.
Een of meerdere vloktabletten in de
Sikmmermand zal zorgen dat de fijne deeltjes
op het filterbed gevangen worden. Let op: filter
vervuilt sneller dan normaal. Op tijd terug- en
naspoelen.
Bad deels leegpompen (indien mogelijk)
schoonmaken en bijvullen met leidingwater
(drinkwaterkwaliteit). (Dus geleidelijk het
badwater vervangen).
Zie groenwater / alg.
Meet de alkaliteit, stel die d.m.v. alk+ of alkmet beetjes bij, NIET in één keer proberen te
doen, rustig veranderen is hier geboden.

Melkachtig /
troebel water,
ruwe wanden,
shockchlorering
geeft geen
resultaat.
Groen helder
water

Zwart, bruin,
troebel water

Water schuimt

Corrosie aan
metalen

Mogelijke
oorzaak:
Teveel belasting
en daardoor
teveel gebonden
chloor

Uitval van
kalkdeeltjes
door te hoge pH
waarde

Oplossing:
pH meten en corrigeren op streef waarde
7,2. Shockchlorering toepassen, zorg voor
een vrij chloorgehalte van 5 mg / l. Als er
teveel gebonden chloor is, filter ± 10 min.
terugspoelen, dan naspoelen. Waterpeil
aanvullen met vers leidingwater. Vloktablet(ten)
in skimmer leggen. Meet de alkaliteit en stel
die zo nodig bij d.m.v. alk+ of alk-, met beetjes
bijstellen, NIET in één keer proberen te doen.
Rustig veranderen is hier geboden.
pH meten en corrigeren
Vloktabletten in skimmermandje leggen,
continue filteren

IJzer /
koperoxide

pH meten en corrigeren
shockchlorering toepassen
vloktabletten in skimmermandje leggen,
continue filteren.
IJzer in het
pH meten en corrigeren
water (bronwater shockchlorering toepassen
gebruikt?)
vloktabletten in skimmermandje leggen,
continue filteren.
Teveel anti-alg
Bad gedeeltelijk leeg pompen, bijvullen met
gebruikt dan
vers water. Hierdoor zakt de schuimconcentratie
wel reinigings
producten
pH waarde te
pH en koper meten / corrigeren
laag, teveel
Shockchlorering toepassen en vloktabletten in
koper in het
het skimmermandje leggen.
water

Voor meer info: www.alpc.nl
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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 de bijgeleverde 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 zwembad startset chemie pro
Summer Fun startset chemie
Summer Fun startset chemie pro is een complete set voor
nieuwe zwembad eigenaren. Deze set bevat alle middelen
om het bad probleemloos in gebruik te nemen. 1,5 kg pH(minus), 1 kg pH+ (plus), 1kg Long (mini), 1 kg Shock , 1 ltr
Vlokfix vloeibaar, 3 zakjes pool buddy, 1 x testset (incl. 2x10
tabletten) voor het meten van pH en chloor, 1x chloordrijver
en een zwembad onderhoud handleiding, verpakt in een
handige doos. Gebruik biociden veilig. Lees vóór het gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.

Summer Fun 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 zwembaden met pomp en filter. 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.

Nieuw

2021
V Mbh: 6
V Mbh: 12

V Mbh: 6
70.100.12.233

70.100.12.149

€ 79,95

€ 24,95

70.100.12.211

€ 15,95

96 stuks

200 stuks

432 stuks

Summer fun pH - (min)

Summer fun pH+

Summer Fun PH- (min) is een middel om de pH-waarde van het zwembadwater te
verlagen. De pH-waarde is belangrijk voor een optimale werking van de chloorproducten
en dient tussen 7,2 en 7,6 te worden gehandhaafd. Nooit mengen met andere (zwembad)
chemicaliën, altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Bijzondere gevaren:
bijtend.

Summer Fun PH+ (plus) 1 kg is een middel om de pH-waarde van zwembadwater te
verhogen. De pH-waarde is belangrijk voor een optimale werking van de chloorproducten
en dient tussen 7,2 en 7,6 te worden gehandhaafd. Nooit mengen met andere (zwembad)
chemicaliën, altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Bijzondere gevaren:
bijtend.

1,5 kg

1 kg

V Mbh: 6
70.100.12.103

V Mbh: 6
70.100.12.101

€ 6,95

€ 5,95

576 stuks

576 stuks

5 kg
V Mbh: 1
70.100.12.104 €

5kg
V Mbh: 1
70.100.12.102 €

16,95
144 stuks

17,95
100 stuks

Summer Fun vlokmiddelen
pH waarde juist? Chloor juist? Maar nog steeds last van troebel water? Dit komt door miniscule deeltjes (zeepresten, make up, zonnebrand etc.) die niet door uw zand- of cartridgefilter
worden opgenomen. Om dit op te lossen raden wij het gebruik van een vlokmiddel aan (Vloeibaar, blok of cartouche). Deze middelen binden de minuscule vuildeeltjes tot een groter geheel,
wat door het filter kan worden afgevangen.
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Summer fun vlokfix
vloeibaar 1 ltr

Summer fun vlokfix
vloeibaar 5 ltr

Summer fun vlokfix bio 1 ltr Summer fun vlok blok 90
Biologisch afbreekbaar middel
gr.

V Mbh: 6
70.100.12.105

V Mbh: 2
70.100.12.106

V Mbh: 6
70.100.12.218

€ 5,95

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 20,95

€ 12,95

V Mbh: 6
70.100.12.107

€ 7,95

Summer fun vlok cartouche
1 kg (vlokcartouches) 8 x
125 gr.
V Mbh: 12
70.100.12.108

€ 14,95
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Summer fun TAC plus

Dit middel verhoogt de Alkaliniteit. De waarde dient tussen 100 en 150 ppm te liggen voor een stabiele pH. Let op. Veel te
lage TA waarde kan storend werken op de zg. teststrips voor het meten van de pH. Ook te hoge waarde heeft invloed, maar
deze hoge waarde verdwijnt in de regel vanzelf na een paar dagen. Als hij weer normaal is, even de pH opnieuw meten.

1kg

5kg

V Mbh: 6
70.100.12.208

V Mbh: 1
70.100.12.209

€ 5,95

€ 19,95

Summer fun reinigingsspons 2
stuks

De Summer Fun reinigingsspons is
essentieel voor het afschrobben van de
zwembadfolie. Vooral om de vette rand
op het waterniveau effectief te verwijderen, is een spons
onontbeerlijk. Te gebruiken samen met randreiniger of
basisreiniger.

V Mbh: 6
70.100.10.067

€ 4,95

Summer fun metaal en kalkstabilisator 1 ltr

Summer fun randreiniger (vet) 1 ltr

Summer fun basisreiniger (kalk)1 ltr

Metaal en kalkstabilisator, voorkomt uitkristalliseren
en afzetten van kalk. Beschermt
filterinstallaties, warmtewisselaars en
leidingen. Voorkomt verkleuring van het
water door metaalionen. Nooit mengen
met andere (zwembad)chemicaliën.
Verpakking van 1 liter

Summer fun Randreiniger. Voor het oplossen van olie-,
vet-, roet- en cosmetica-afzettingen op zwembadwanden.
Uitermate geschikt bij
verontreinigingen langs de waterlijn.
Verpakking van 1 liter

Summer fun basisreiniger. Sterk zure reiniger tegen
kalkafzetting en korsten. Vooral
geschikt voor het reinigen van
zwembadwanden en -bodem, in
het voorjaar en indien nodig in de
herfst. Tast kunststoffen niet aan.
Verpakking 1 liter.

V Mbh: 6
70.100.12.111

V Mbh: 6
70.100.12.112

€ 9,95

€ 6,95

V Mbh: 6
70.100.12.113

€ 6,95

Summer fun chloor stabilisator 1 kg

Summer fun gelrandreiniger 1 ltr

Summer fun metaal en kalkverwijderaar 1 ltr

Door permanente warme zonneschijn wordt het chloor
in het zwembadwater sterk opgebruikt
en verminderd. Dit effect kan aanzienlijk
worden verminderd met de Summer Fun
Chloorstabilisator. De chloorstabilisator
is pH-neutraal en heeft een langzaam
oplossende granule. Controleer voor
gebruik eerst de pH-waarde. Alleen bij
een optimale pH tussen 7,0 en 7,4 laten
de chloorproducten hun beste effect
zien. Gebruik biociden met zorg. Vóór
gebruik altijd label- en productinformatie
raadplegen. Inhoud: 1 ltr.

Summer Fun Gelrandreiniger is ideaal voor de verzorging
en het onderhoud van zwembaden.
Kalk, vuil en bodemaanslag
op de rand van het zwembad
worden grondig verwijderd met
Summer Fun gelrandreiniger. De
gel is druipvrij dankzij de dikke
consistentie met voordeel dat de
reiniger op de gewenste locatie
blijft en zich niet vermengt met het
zwembadwater. Bovendien is het
productiever dan conventionele
randreinigers. Inhoud: 1 ltr.

Deze metaal- en kalkverwijderaar
is 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. Inhoud: 1 ltr.

V Mbh: 6
70.100.12.217

V Mbh: 6
70.100.12.219

V Mbh: 6
70.100.12.220

€ 7,95

€ 9,95

€ 4,95

Summer fun pool buddy

Summer Fun filter care

Pool Buddy. Het enige middel dat de vorming van een gladde laag in het zwembad
voorkomt. Dit gepatenteerde wateronderhoudsmiddel houdt het zwembad in
samenwerking met chloor gegarandeerd 100% schoon en veilig. Pool Buddy zorgt er
ook voor dat het chloor langer meegaat, waardoor niet alleen het milieu wordt gespaard,
maar ook die bekende penetrante chloorlucht wordt voorkomen. Dus geen irritatie van
slijmvliezen en luchtwegen. Gemiddeld is 1 zakje per week voldoende voor 2,000 liter
water.

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.

V Mbh: 24
70.100.12.187

V Mbh: 8
70.100.12.210

€ 2,95

€ 12,95

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.
Voor meer info: www.alpc.nl
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Pool Power Long en Long Mini

De werkzame stof is hetzelfde, het verschil zit in de afmeting van de tabletten. Per tablet 200 gr voor Long en 20 gr voor Mini. Deze tabletten
lossen heel langzaam op, de werkzame stof wordt gereguleerd afgegeven. Dit betekent dat als de tablet geheel is opgelost, het tijd wordt voor een
nieuwe. Wel even checken hoe hoog het gehalte aan vrij chloor daadwerkelijk is. Misschien is eerst een Shock behandeling raadzaam. Voor de grote
zwembaden wordt Long samen met een grote chloordrijver aangeraden, voor de kleinere baden volstaat meestal Mini met een kleine chloordrijver.

Pool Power long 200 gr. 1 kg

Pool Power mini 20 gr. 1 kg

V Mbh: 6
70.100.12.124

V Mbh: 6
70.100.12.122

€ 19,95

€ 18,95

480 stuks

480 stuks

Pool Power long 200 gr. 5 kg

Pool Power mini 20 gr. 5 kg

V Mbh: 4
70.100.12.125

V Mbh: 4
70.100.12.123

€ 83,95

€ 80,95

Pool Power Shock

Pool Power Anti –alg

Deze chloor in korrelvorm wordt gebruikt om problemen aan te pakken: algengroei, te laag
vrij chloorgehalte, rode wormpjes en andere ongerechtigheden zijn vaak op te lossen met
Shock. Ook de doordringende en hinderlijke chloorlucht, die ontstaat als er teveel gebonden
chloor in het water zit, is aan te pakken met Shock. Korrels oplossen in een emmer water
en over het wateroppervlak verdelen.

Dit middel voorkomt de groei van algen. Is er al veel algengroei aanwezig (u krijgt bijv.
gladde wanden of een groene/bruine verkleuring van het water) 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.

1 kg

1 ltr

V Mbh: 6
70.100.12.119

V Mbh: 6
70.100.12.127

€ 18,95

€ 13,95
480 stuks

480 stuks

5 ltr

5 kg
V Mbh: 4
70.100.12.120

V Mbh: 2
70.100.12.128

€ 77,95

€ 55,95

10 kg
U Mbh: 2
70.100.12.121

€ 159,00

Pool Power mini quick 0,5 kg
Pool Power Mini Quick zijn snel oplossende desinfectie tabletten voor in het zwembad. Toe te passen bij het opstarten en voor
kleine zwembaden. Toelatingsnummer 11798 N. Altijd eerst de pH-waarde corrigeren tussen de 7,2 en 7,6. Nooit mengen met
andere(zwembad) chemicaliën. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een chloordrijver. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend.
Verpakking 0,5 kg.
V Mbh: 12
70.100.12.153 € 10,95
960 stuks
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Zwembadchemie uitsluitend voor België

I.v.m. het landelijk toelatingsnummer mogen deze artikelen niet voor de Nederlandse markt worden
verkocht. Ze hebben een ander bestelnummer en worden uitsluitend naar België verzonden.
Splash starter kit

Splash kid pool

Starterskit om het zwembad probleemloos
op te starten. De kit bevat alle producten
voor zuiver zwemwater: perfect Pool 1 kg,
pH-, Snelle chloor 1 kg en een testset.

Middel zonder chloor om de kinder- en babybaden zuiver
en gezond te houden. Geurloos, niet irriterend voor de huid
en niet schadelijk voor de flora. Geschikt voor zwembaden
zonder pomp of filter. Inhoud: 500 gr.

V Mbh: 3
70.100.12.223

V Mbh: 12
70.100.12.227

€ 28,95

€ 5,95

Splash superklor galet

Splash snelle chloor

Splash Perfect Pool

Langzaam oplossende chloor tabletten van 200 gr, die
zorgen voor continu desinfectie van zwembadwater. Altijd
eerst de pH-waarde corrigeren tussen 7,2 en 7,6. Nooit
mengen met andere (zwembad)chemicaliën. Bijzondere
gevaren: oxiderend, bijtend. Uitsluitend gebruiken in
combinatie met een (grote) chloordrijver. Voor zwembaden
met een zand- of cartridgefilter.

Splash snelle chloor is een snel oplossend
desinfectiemiddel in korrelvorm voor zwembaden. Toe te
passen bij het opstarten en als extra chloordosering bij
problemen als bijv. algengroei of rode wormpjes. Nooit
mengen met andere (zwembad) chemicaliën; altijd het
product aan water toevoegen, nooit andersom. Bijzondere
gevaren: oxiderend, bijtend.

Voor het zwembad. Door de werking van het chloor
ontstaan chloramines die irritaties aan de ogen en de
luchtwegen kunnen veroorzaken en verantwoordelijk zijn
voor de hinderlijke chloorlucht. Dit middel elimineert deze
chloramines, waardoor het chloor langer werkzaam blijft en
het chloorverbruik kan worden vermindert. Voor zwembaden
met een zand- of cartridgefilter.

500 gr

500 g

V Mbh: 6
70.100.12.222

€ 9,95

V Mbh: 6
70.100.12.224

€ 8,95

1 kg
1 kg

1 kg

V Mbh: 6
70.100.12.225

V Mbh: 6
70.100.12.228

€ 11,95

€ 15,95

€ 10,95

5 kg

5 kg
V Mbh: 18
70.100.12.230

V Mbh: 6
70.100.12.229

€ 51,95

V Mbh: 4
70.100.12.232

€ 46,95
2,5 kg
V Mbh: 4
70.100.12.231

€ 34,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Het zoutelektrolysesysteem zorgt voor een desinfectiebehandeling van het zwembadwater, dat samen gaat met elk type
accessoire (warmtepomp of zonne- verwarmingssysteem). Het fungeert in samenspel met de fysieke behandeling (filtratie +
reiniging) en chemische behandeling (pH, anti-algenmiddel, vlokkenmiddel). Het zwembad wordt voorzien van zout water (25
kg zout op 5 m³ water). Door elektrolyse wordt dit zout omgezet in chloor, wat zorgt voor desinfectie. Dit werkt alleen bij een
pH-waarde tussen 7.0 en 7.2. pH minimaal eens per twee weken controleren afhankelijk van het resultaat. Eenvoudiger is het
om naast de chlorinator een pH regeling aan te schaffen.
U voegt een bepaalde hoeveelheid zout toe in het zwembadwater en het apparaat zet dit d.m.v. elektrolyse om in chloor.
Let op! Volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Het apparaat is uiterst gevoelig en dient exact op de juiste wijze te worden
geïnstalleerd en gebruikt. Uiteraard moet er voldoende zout in het bad aanwezig zijn om het proces in gang te houden.
Daarom is het regelmatig meten van de hoeveelheid zout noodzakelijk. Ook dient de pH en het chloorgehalte regelmatig te
worden gecontroleerd om eventuele storingen vroegtijdig te herkennen.
Nieuw

2021

Pool improve teststrips zout

Pool Improve zoutmeter

Teststrips speciaal voor baden met een zoutelektrolyse
systeem. Meet of de beschikbare hoeveelheid in het water
opgelost zout nog voldoende is voor een optimale werking.
Afhankelijk van het gekozen systeem dient er tussen de
3% en 5% zout gemeten te worden. 16 teststrips per
verpakking. Met duidelijke gebruiksaanwijzing.
V Mbh: 12
70.100.11.015 € 8,95

Digitale Zout meter voor het bepalen van het zoutgehalte
in zwembadwater. Inclusief kalibratievloeistof. Display voor
digitale aflezing. Voor temperaturen tot 50 ° C. Geschikt
voor zwembaden en spa’s. Inclusief batterijen en etui.
V Mbh: 1
70.100.11.026

€ 35,95

Summer fun chloordispenser voor tussen de
leiding
Kunststof chloordispenser voor tussen de leiding. Geschikt
voor alle formaten chloortabletten. Hierdoor is geen
drijvende chloordispenser meer nodig. Beschikt over
een 38 mm aansluiting. Inclusief 2 slangadapters met
slangklemmen voor een 32 mm aansluiting.
V Mbh: 6
70.100.10.066

€ 37,95

Nieuw

2021
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Summer fun chloor dispenser 200gr
inschuifbaar

Summer fun chloor dispenser 20gr met
thermometer

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.
V Mbh: 6
70.100.10.063 € 6,95

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 plaatsen wordt aantasting van de liner voorkomen,
maar blijft de desinfectie optimaal.

Voor meer info: www.alpc.nl

V Mbh: 12
70.100.10.065

€ 4,95

Soft-sel pluss zouttabletten 10 kg
Zout t.b.v. zoutelektrolyse. Ronde zouttabletten van
ongeveer 25x25x12 mm. Conform EN 973 type A. Geschikt
voor membraanelektrolyse. Afhankelijk van het type/
merk elektrolyse systeem dient er tussen 3% en 5% zout
aanwezig te zijn in het zwembadwater. Verpakking 10 kg.

V Mbh: 100
70.100.12.234

€ 8,95

ONDERHOUD

Testen en meten

Meten is weten. Voor een goed onderhoud van het zwembad is het uiteraard belangrijk dat van de juiste waardes wordt uitgegaan. Daarom moet
er gemeten worden. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden beschikbaar. Er zijn teststrips, testsets, digitale meters voor zout of pH en fotometers. Allen
hebben ze hun voor- en nadelen.
Teststrips. Heel gemakkelijk in gebruik maar minder nauwkeurig. Bij afwijkende TA waardes niet 100% betrouwbaar voor de pH waarde. Eerst de TA
waarde op orde brengen voor de pH wordt gecorrigeerd. Chloorwaarde, hoeveelheid cyanuurzuur en zout zijn wel altijd accuraat.
Testsets. Wat omslachtiger in gebruik, maar wel veel nauwkeuriger. Ook is de TA waarde niet van invloed op het meetresultaat. Losse tabletten apart
verkrijgbaar.
Photometers. Meters voor het bepalen van de waardes aan chloor, pH en soms cyanuurzuur. Ze werken op batterijen (niet meegeleverd) en zijn
digitaal af te lezen. Er wordt gebruik gemaakt van tabletten en ijkvloeistoffen. Iets meer werk, maar exacte informatie. Voor de Photometer zijn
vervangingstabletten apart verkrijgbaar.
Digitale meters voor pH en zout. Digitaal afleesbaar, gemakkelijk in gebruik, redelijk nauwkeurig. Met kalibratie vloeistof en incl. etui en batterij.

Summer fun testset chloor en pH

Pool improve vervangingstabs

Pool improve teststrips 3 in 1

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.
V Mbh: 12
70.100.11.036 € 8,95

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

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.

V Mbh: 12
70.100.11.010

V Mbh: 12
70.100.11.013

Pool improve teststrips 5 in 1

Pool improve digitale pH meter

Pool improve vervangingstabs voor photometer

Strips voor het testen van zwembadwater. Eenvoudig het
teststripje onder water dompelen en de kleuren vergelijken.
5 in 1: meet vrij chloor, totaal chloor, pH waarde, alkaliteit
en cyanuurzuur. 50 teststrips per verpakking, per 10 stuks
verpakt in aluminiumfolie voor betere testresultaten. Voor
gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
V Mbh: 12
70.100.11.014 € 12,95

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.
V Mbh: 1
70.100.11.020 € 39,95

Bevat DPD1 en Phenol red, (elk 20 tabletten), DPD3 en
cyanuurzuur (elk 10 tabletten).

€ 7,95

V Mbh: 12
70.100.11.016

€ 8,95

€ 8,95

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.
V Mbh: 1
70.100.11.039

€ 139,00

Zwembadchemie
helpt bij het gezond houden
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Introductie

Een korte introductie in de geschiedenis van hydrotherapie
Het woord hydro-massage bestaat uit twee delen, hydro (Grieks voor water) en massage. Hydro-massages bestaan dus uit twee elementen welke goed
zijn voor het lichaam en het algemeen welzijn. Het therapeutische gebruik van water heeft een lange geschiedenis. Diverse vormen van hydrotherapie
zijn terug gevonden in de oude Egyptische, Griekse en Romeinse beschavingen. De Egyptische adel baadden in water met essentiële oliën en bloemen,
terwijl de Romeinen openbare badhuizen hadden voor het volk. Andere culturen met een lange geschiedenis op het gebied van hydrotherapie zijn de
Chinese en de Japanse, waarbij de Japanse zich vooral richtte op de warmwaterbronnen.
Wat is hydrotherapie
Hydrotherapie, of water therapie, is het gebruik maken van water (heet, koud, stoom of ijs) om zo ongemakken te verlichten en het lichamelijke welzijn
te bevorderen. Hydro-massage maakt gebruik van water- en/ of luchtdruk op de huid. Het water en de luchtdruk zorgen voor een directe massage
welke de doorstroming van het bloed door het gehele lichaam stimuleert. De positieve effecten van de hydro-massages ontstaan door de fysieke
massage door de airjets, in combinatie met het warme water en/ of het speciaal gebruikte zout.
Voordelen en effecten
Hydro-massage is een vorm van massage gebaseerd op waterdruk. De essentie van hydro-massage is het toepassen van massage technieken
op het lichaam via water. Hydro-massage helpt bij het ontspannen van de spieren, het bevorderen van de bloedsomloop en het verlichten van de
spierspanning. Hydrotherapie is ook uitstekend te gebruiken bij stress.
Bijwerkingen
Hydro-massage wordt niet aanbevolen voor ouderen, kinderen en zwangere vrouwen. Ook als u last heeft van bepaalde longaandoeningen, hoge
bloeddruk of huidziekten wordt geadviseerd om op te passen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw huisarts.
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Infinity Spa's

SPA

Na jaren van onderzoek en de ontwikkeling van honderden spa’s voor de wereldwijde markt is de spabeleving van de Infinity Spa’s geperfectioneerd.

Uniek ontwerp
Alle Infinity Spa’s beschikken over een ergonomisch, simpel en modern ontwerp. Elk model Infinity Spa heeft zijn eigen ontwerp gericht op maximaal
ergonomisch comfort. Verschillende massage jets zijn zorgvuldig gekozen en geplaatst om de gebruiker de beste hydrotherapie te geven. Ook over
onderhoud is er nagedacht. Het grootste deel van de electronica is geplaatst aan één zijde voor gemakkelijke toegang. Het bad heeft een effectief
drainage systeem waardoor het bad zoveel mogelijk leegloopt voor snel onderhoud.

Energie bewust
Elke Infinity Spa is ontworpen voor maximale energiebesparing. Dit kan gaan van beperken van warmte verlies tot minder energie consumerende
circulatiepomp. De heater van de Infinity spa is gericht op efficiëntie. Daarnaast bezit het een lucht verwarmend pompsysteem zodat het water op een
constante temperatuur blijft.

Nieuwste technologieën
Voor de Infinity Spa’s worden de nieuwste technologieën gebruikt zoals:
• Sequencer massage systeem: Voor een unieke massage ervaring.
• Inverter VSD systeem: Maakt het mogelijk om je eigen massage style te ontwerpen en energie te besparen met jouw pompen.
• UV sanitair system: Verzekerd van fris, schoon en helder water. Verminder hiermee het gebruik van chemicaliën en hou het zo natuurlijk mogelijk.

Hoge kwaliteit
Onderdelen van de beste kwaliteit worden gebruikt voor deze Infinity Spa’s.

Voor meer info: www.alpc.nl
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230 V

Infinity Spa's
Infinity spa vierkant Ledro
3-5 personen
48 jets
Waterval
Balboa aansturing
LED verlichting
Luxe ozonnator
Cover

380 V

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.

V Mbh: 1
70.800.30.069

€ 6.699,00

Infinity spa vierkant Bolsena
230 V

380 V

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.
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3-5 personen
31 jets
Waterval
Balboa aansturing
LED verlichting
Ozonnator
Cover

V Mbh: 1
70.800.30.064

€ 4.789,00

SPA

Infinity Spa's
Infinity spa rechthoek Lugano
2-3 personen
22 jets
Balboa aansturing
LED verlichting
Ozonnator
Cover

230 V

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.

V Mbh: 1
70.800.30.063

€ 3.819,00

Infinity spa leuning

Infinity spa trap

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.
V Mbh: 1
70.800.31.072 € 249,00

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.
V Mbh: 1
70.800.31.073 € 169,00

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 cartridgefilter

Infinity spa cartridgefilter II ( top)

Infinity spa coverlift

Voor de Infinity Spa Bolsena. Deze wordt aan de zijkant
vervangen. Materiaal is bestendig tegen rafelen, scheuren en
beschermd tegen chloor d.m.v. hoog kwaliteit polyester. Een
band in het midden van het filter houdt de plooien van het
filter uit elkaar voor maximale efficiëntie. Binnenkant gemaakt
van ABS kunststof met NSF keurmerk voor een veilige en
stevige doorloop. De kappen aan de boven- en onderkant zijn
verstevigd voor duurzaam gebruik. Diameter buiten: 14 cm,
hoogte: 21 cm, onderkant is 3,7 cm.
V Mbh: 1
70.800.31.074 € 26,95

Voor de Infinity Spa Lugano en Garda. Deze wordt aan de
bovenkant vervangen. Materiaal is bestendig tegen rafelen,
scheuren en beschermd tegen chloor d.m.v. hoog kwaliteit
polyester. Band in het midden van de filter houdt de plooien
van het filter uit elkaar voor maximale efficiëntie. Binnenkant
gemaakt van ABS kunststof met NSF keurmerk voor een
veilige en stevige doorloop. De kappen aan de boven- en
onderkant zijn verstevigd voor duurzaam gebruik. Diameter
buiten: 12,5 cm, hoogte: 33 cm, schroef onderkant is 3.8 cm.
V Mbh: 1
70.800.31.079 € 33,95

V Mbh: 1
70.800.31.071

€ 119,00

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.

V Mbh: 1
70.800.31.070

€ 63,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Portable spa's

De Lay-Z-Spa™ van Bestway is de eerste premium opblaas-spa ter wereld. Bijna tien jaar aan geavanceerde bouwinnovaties
hebben een merknaam opgebouwd waarop de consumenten over de hele wereld vertrouwen. Niets is fijner dan de warmte
en het gevoel van rust dat u ervaart als u na een lange, zware dag in een bubbelende massagespa laat glijden. Het Lay-ZMassagesysteem combineert warmte en massagestralen voor de ultieme ontspanning.

76

AirJet

Drijf weg op een wolk van bubbels met een AirJet massage! Kalmeer uw huid en ontspan uw geest met één
druk op de knop. Druk simpelweg op de Lay-Z-Massage knop op het bedieningspaneel en de AirJets zullen
u omringen met bruisend genot.

AirJet Plus

Bij het AirJet Plus systeem komen de bubbels uit zowel de bodem als de zijkant. Zo is het mogelijk om de
benen en de rug tegelijkertijd te masseren.

HydroJet Pro

AirJets PLUS HydroJets! U krijgt het beste van twee werelden met de HydroJet Pro. Acht richting- en
doorstroom instelbare HydroJets gecombineerd met AirJets bieden de ultieme spa ontspanning. Selecteer
alleen de AirJets, alleen de HydroJets of beide tegelijk - de keuze is aan u met de HydroJet Pro!

Stevige I-beam
constructie

Stevige constructie bestaande uit zowel horizontale als verticale I-beams. Dit ontwerp biedt een superieure
stabiliteit met behoud van een comfortabel oppervlak voor een luxe en verfrissende spa ervaring. Deze
constructie zorgt er voor dat de spa's hun vorm behouden, hoe vaak ze ook worden opgeblazen of
leeglopen.

Y-beam

PVC stroken in de spa die de boven- en onderkant met elkaar verbinden in een Y-vorm voor meer stabiliteit
en steun.

DuraPlus materiaal

DuraPlus materiaal bestaat uit 3 lagen: Twee lagen gelamineerd PVC met daar tussenin een polyester kern.
Dit zorgt voor een superieure sterkte en duurzaamheid.

Dropstitch

Het dankt zijn opmerkelijke eigenschappen van extreme stijfheid in combinatie met verbluffende lichtheid
aan een netwerk van duizenden polyester draden. Deze draden verbinden de materiaaloppervlakken
inwendig stevig aan elkaar, terwijl zorgvuldig aangebrachte zijwanden de afgewerkte opgeblazen holte
afdichten om een paneel te creëren dat effectief een aanzienlijk gewicht ondersteunt terwijl het toch heel
licht is.

Freeze shield

Voor gebruik gedurende het hele jaar is er de Freeze-shield technologie. Dit automatische
verwarmingssysteem zorgt ervoor 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.

App besturing

Zorg ervoor dat de Lay-Z-Spa goed op temperatuur is zodra u thuiskomt. Zet de Lay-Z-Spa aan, uit, bepaal
de temperatuur, bubbels of stel een timer in met de app. De app is te downloaden via de Google Play Store
(Android) en de Apple Store (Apple).

Voor meer info: www.alpc.nl
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Reparatiekit/patch

Cartridgefilter

Power saving timer

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 899,00

Airjet plus

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 639,00

140

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 549,00

Airjet

Ø180x66

180

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 739,00

5 tot 7 1190

Ø216x71

180

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 599,00

Y-beam

4 tot 6 840

180x180x71

140

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 529,00

DuraPlus

Y-beam

4 tot 6 916

Ø196x71

140

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 529,00

DuraPlus

I-beam

4 tot 6 806

Ø196x66

140

-

-

Multicolor

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 529,00

Palm springs DuraPlus

Y-beam

4 tot 6 916

Ø196x71

140

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 499,00

Bali

DuraPlus

I-beam

2 tot 4 669

Ø180x66

120

-

-

Multicolor

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 499,00

Ibiza

DuraPlus

I-beam

4 tot 6 778

180x180x66

140

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 459,00

Havana

DuraPlus

I-beam

2 tot 4 669

Ø180x66

120

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 449,00

Bahama

DuraPlus

I-beam

2 tot 4 669

Ø180x66

120

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 429,00

Tahiti

DuraPlus

I-beam

2 tot 4 669

Ø180x66

120

-

7-color

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 419,00

Miami

DuraPlus

I-beam

2 tot 4 669

Ø180x66

120

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

€ 399,00

Y-beam

5 tot 7 1.050

201x201x80

180

8

Hawaii

DuraPlus

Y-beam

4 tot 6 795

180x180x71

140

8

Vancouver

Dropstitch

Dropstitch 3 tot 5 804

Ø155x60

140

Milan

DuraPlus

Y-beam

Ø196x71

Helsinki

Dropstitch

Dropstitch 5 tot 7 1123

St moritz

DuraPlus

Y-beam

Hawaii
standaard

DuraPlus

Honolulu

Paris

4 tot 6 916

App

Spa

DuraPlus

Prijs

Chemconnect

€ 1.099,00

Maldives

LED verlichting

✓

Aantal hydrojets

✓

Aantal airjets

✓

Afmetingen in cm

✓

Capaciteit (liters)

✓

Aantal personen

✓

Constructie

Cover

Hydrojet

Materiaal

Colorjet

Type

Freeze shield

Wat is er nou fijner om na een drukke dag heerlijk te ontspannen in uw eigen spa! Wij bieden een ruim assortiment opblaasbare spa’s aan die in geen
enkele tuin zullen misstaan. Of u nu lekker alleen wilt genieten of juist gezellig met het gezin, er is voor elk wat wils. Bekijk de onderstaande tabel voor
een snel overzicht van ons assortiment.

Voor meer info: www.alpc.nl
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Portable spa's
Lay-Z-spa Maldives hydrojet pro

5-7 Personen
8 Hydrojets
180 airjets
DuraPlus materiaal
Y-beam constructie
ColorJet LED verlichting
Freezeshield
Opblaasbare lounges
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiekit

Nieuw

2021

Opblaasbare vierkante spa voor 5-7 personen. Aubergine buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner in gebroken wit. Incl. zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip
up controle paneel met modern touchscreen met daarachter klein plateautje. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat
automatisch aan onder 6° C). Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen. Opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiekit, Chemconnect, ColorJet LED lichten (7 kleuren) en opblaasbare
loungestoelen. Verhoogt de temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 1.050 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten:
201x201x80 cm, binnen: 151x151 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

1050 liter
201x201x80 cm
151x151 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1- 1,5ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE

V Mbh: 1
70.800.30.085

€ 1.099,00

Lay-Z-spa Hawaii hydrojet pro
4-6 Personen
8 Hydrojets
140 airjets
DuraPlus materiaal
Y-beam constructie
Freezeshield
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiekit

Nieuw

2021
Opblaasbare vierkante spa voor 4-6 personen. Donkergroene buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner in gebroken wit. Incl. zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip
up controle paneel met modern touchscreen met daarachter klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield
(gaat automatisch aan onder 6° C), dus het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen. opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiekit en een Chemconnect.
Verhoogt de temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 795 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø 180x180x71 cm, binnen:
130x130 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
795 liter
Afmetingen buiten
180x180x71 cm
Afmetingen binnen
130x130x71 cm
V Mbh: 1
Vermogen
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
Opwarmingsvermogen
1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC
70.800.30.084 € 899,00
Filterpomp
1,3m³/u
Certificatie
CE/TÜV
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Portable spa's
Lay-Z-spa Vancouver plus

3-5 Personen
140 airjets
Dropstitch materiaal
Dropstitch constructie
App besturing
Freezeshield
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiekit

Nieuw

2021

Opblaasbare ronde spa voor 3-5 personen. Buitenkant in steenstripslook van Dropstitch en een liner in gebroken wit. Incl. zachte, isolerende bodem. Airjet plus pomp in 2 standen
instelbaar. Pomp heeft een nieuw flip up controle paneel met modern touchscreen, met daarachter klein plateautje en beschikt over Power Saving System (automatische start/stop timer),
Freeze shield (gaat automatisch aan onder 6° C) en smart besturing. Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge,
reparatiekit en Chemconnect. Verhoogt de temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 804 ltr. CE/GS gekeurd. Afm. buiten: Ø
155x60 cm, binnen: 145 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

804 liter
Ø 155x60 cm
Ø 145 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5-2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.082

€ 639,00

Lay-Z-spa Milan plus
4-6 Personen
140 airjets
DuraPlus materiaal
Y-beam constructie
App besturing
Freezeshield
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiekit

Nieuw

2021
Opblaasbare ronde spa voor 4-6 personen. Buitenkant van DuraPlus en een liner met mozaïek print op de zachte, isolerende bodem. Airjet plus pomp in 2 standen instelbaar. Pomp heeft
een nieuw flip up controle paneel met modern touchscreen en klein plateautje en beschikt over Power Saving System (automatische start/stop timer), Freeze shield (gaat automatisch
aan onder 6° C) en smart besturing. Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiekit en een Chemconnect.
Verhoogt de temperatuur met 1,5-2,0° C /u. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 916 ltr. CE/GS gekeurd. Afm. buiten: Ø 196x71 cm, binnen: 146 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

916 liter
Ø 196x71 cm
Ø 146 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.083

€ 549,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Portable spa's
Lay-Z-spa Helsinki

5-7 Personen
180 airjets
Dropstitch materiaal
Dropstitch constructie
Freezeshield
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiekit

Nieuw

2021

Opblaasbare ronde spa voor 5-7 personen. Houtlook buitenkant van Dropstitch materiaal en een liner in gebroken wit. Incl. zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip up
controle paneel met modern touchscreen en daarachter klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat
automatisch aan onder 6° C). Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiekit en een Chemconnect. Verhoogt
de temperatuur met 1,0-1,5° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 1.123 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø 180x66 cm, binnen: 170 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

1123 liter
Ø 180x66 cm
Ø 170 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1- 1,5ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.081

€ 739,00

Lay-Z-spa St.Moritz
5-7 Personen
180 airjets
DuraPlus materiaal
Y-beam constructie
Freezeshield
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiekit

Nieuw

2021
Opblaasbare ronde spa voor 5-7 personen. Bruine rotanlook buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip
up controle paneel met modern touchscreen en daarachter klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield
(gaat automatisch aan onder 6° C). Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen. opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiekit en een Chemconnect.
Verhoogt de temperatuur met 1,0-1,5° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 1.190 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø 216x71 cm, binnen:
166 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
1.190 liter
Afmetingen buiten
Ø 216x71 cm
Afmetingen binnen
Ø 166 cm
V Mbh: 1
Vermogen
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
Opwarmingsvermogen
1,0–1,5ºC/uur, max 40ºC
70.800.30.080 € 599,00
Filterpomp
1,3m³/u
Certificatie
CE/TÜV
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Portable spa's
Lay-Z-spa Hawaii

4-6 Personen
140 airjets
DuraPlus materiaal
Y-beam constructie
Freezeshield
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiekit

Nieuw

2021

Opblaasbare vierkante spa voor 4-6 personen. Blauwe buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip up
controle paneel met modern touchscreen en daarachter klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat
automatisch aan onder 6° C). Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiekit en een Chemconnect. Verhoogt
de temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 840 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: 180x180x71 cm, binnen: 130x130
cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

840 liter
180x180x71 cm
130x130 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5-2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.079

€ 529,00

Lay-Z-spa Honolulu
4-6 Personen
140 airjets
DuraPlus materiaal
Y-beam constructie
Freezeshield
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiekit

Nieuw

2021
Opblaasbare ronde spa voor 4-6 personen. Grijze rotanlook buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip up
controle paneel met modern touchscreen en daarachter klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat
automatisch aan onder 6° C. Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen. opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiekit en een Chemconnect. Verhoogt
de temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 916 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø 196x71 cm, binnen: 146 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

916 liter
Ø 196x71 cm
Ø 146 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.078

€ 529,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Portable spa's
Lay-Z-spa Paris

4-6 Personen
140 airjets
DuraPlus materiaal
I-beam constructie
LED verlichting
Freezeshield
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Nieuw

2021
Opblaasbare ronde spa voor 4-6 personen. Witte buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip up controle
paneel met modern touchscreen en klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat automatisch aan
onder 6° C).Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiepatch, Chemconnect en multicolor LED licht strip.
Verhoogt de temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit 806 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø 196x66 cm, binnen: 146
cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

806 liter
Ø 196x66 cm
Ø 146 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5- 2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.075

€ 529,00

Lay-Z-spa Palm Springs
4-6 Personen
140 airjets
DuraPlus materiaal
Y-beam constructie
Freezeshield
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Nieuw

2021
Opblaasbare ronde spa voor 4-6 personen. Bruine buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip up
controle paneel met modern touchscreen en daarachter klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat
automatisch aan onder 6° C). Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiepatch en een Chemconnect.
Verhoogt de temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 916 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø 196x71 cm, binnen: 146
cm.
Specificaties
Watercapaciteit
916 liter
Afmetingen buiten
Ø 196x71 cm
Afmetingen binnen
Ø 146 cm
V Mbh: 1
Vermogen
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
Opwarmingsvermogen
1,5–2,0ºC/uur, max 40ºC
70.800.30.077 € 499,00
Filterpomp
1,3m³/u
Certificatie
CE/TÜV
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Portable spa's
Lay-Z-spa Bali

2-4 Personen
120 airjets
DuraPlus materiaal
I-beam constructie
LED verlichting
Freezeshield
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Nieuw

2021
Opblaasbare ronde spa voor 2-4 personen. Zwarte buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip up controle
paneel met modern touchscreen en klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat automatisch aan
onder 6° C). Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiepatch en een Chemconnect en multicolor LED
lichtstrip. Verhoogt de temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 669 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø 180x66 cm,
binnen: 132 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

669 liter
Ø 180x66 cm
Ø 132 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5-2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.074

€ 499,00

Lay-Z-spa Ibiza
4-6 Personen
140 airjets
DuraPlus materiaal
I-beam constructie
Freezeshield
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Nieuw

2021
Opblaasbare vierkante spa voor 4-6 personen. Donkere buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip up
controle paneel met modern touchscreen en klein plateau voor bekers. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat automatisch
aan onder 6° C). Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiepatch en een Chemconnect. Verhoogt de
temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 778 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: 180x180x66 cm, binnen: 132x132 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

778 liter
180x180x66 cm
132x132 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.076

€ 459,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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2-4 Personen
120 airjets
DuraPlus materiaal
I-beam constructie
App besturing
Freezeshield
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Portable spa's
Lay-Z-spa Havana

Nieuw

2021

Opblaasbare ronde spa voor 2-4 personen. Buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de zachte, isolerende bodem. Pomp heeft een nieuw flip up controle paneel
met modern touchscreen, met daarachter klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat automatisch
aan onder 6° C), dus het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiepatch en een Chemconnect. Verhoogt de
temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 669 ltr. CE/GS gekeurd. Afm. buiten: Ø 180x66 cm, binnen: 132 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

669 liter
Ø 180x66 cm
Ø 132 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5- 2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.086

€ 449,00

Lay-Z-spa Bahama
2-4 Personen
120 airjets
DuraPlus materiaal
I-beam constructie
Freezeshield
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Nieuw

2021

Opblaasbare ronde spa voor 2-4 personen. Donkere houtlook buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de bodem. Pomp heeft een nieuw flip up controle paneel
met modern touchscreen en klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat automatisch aan onder 6°
C). Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen. Opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiepatch en een Chemconnect. Verhoogt de temperatuur met
1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 669 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø 180x66 cm, binnen: Ø 132 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie
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669 liter
Ø 180x66 cm
Ø 132 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5–2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.072

€ 429,00

SPA

Portable spa's
Lay-Z-spa Tahiti

2-4 Personen
120 airjets
DuraPlus materiaal
I-beam constructie
LED verlichting
Freezeshield
Digitaal controle paneel
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Nieuw

2021
Opblaasbare ronde spa voor 2-4 personen. Buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de bodem. Pomp heeft een nieuw flip up controle paneel met modern
touchscreen en klein plateautje. Pomp heeft een Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat automatisch aan onder 6° C). Het hele jaar door te gebruiken.
Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiepatch, Chemconnect en7 kleuren led verlichting ( op 3 AAA batterijen, niet inbegrepen). Verhoogt
de temperatuur met 1,5-2,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 669 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø 180x66 cm, binnen: Ø 132 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

669 liter
Ø 180x66 cm
Ø 132 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5-2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.073

€ 419,00

Lay-Z-spa Miami
2-4 Personen
120 airjets
DuraPlus materiaal
I-beam constructie
Freezeshield
Power Saving timer
Cover
ChemConnect
Cartridgefilter
Reparatiepatch

Nieuw

2021

Opblaasbare ronde spa voor 2-4 personen. Zwarte buitenkant van DuraPlus materiaal en een liner met mozaïek print op de bodem. Pomp heeft een nieuw flip up controle paneel met
modern touchscreen en klein plateau voor bekers enz. Pomp beschikt ook over Power Saving System (automatische start/stop timer) en Freeze shield (gaat automatisch aan onder 6° C).
Het hele jaar door te gebruiken. Met ingebouwde drainagepijp en 2 handgrepen, opblaasbare cover, filtercartridge, reparatiepatch en een Chemconnect. Verhoogt de temperatuur met 1,52,0° C per uur. Max. temperatuur 40° C. Filtercapaciteit: 1,3 m³/u. Watercapaciteit: 669 ltr. CE/GS gekeurd. Afmeting buiten: Ø 180x66 cm, binnen: Ø 132 cm.
Specificaties
Watercapaciteit
Afmetingen buiten
Afmetingen binnen
Vermogen
Opwarmingsvermogen
Filterpomp
Certificatie

669 liter
Ø 180x66 cm
Ø 132 cm
220-240V 50 Hz, 2050W bij 20ºC
1,5– 2,0ºC/uur, max 40ºC
1,3m³/u
CE/TÜV

V Mbh: 1
70.800.30.070

€ 399,00

4 stuks
Voor meer info: www.alpc.nl
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SPA

Spa accessoires

Lay-Z-spa floor Protector

Summer fun spa bar

Beschermende ondervloer voor een portable spa. De set bestaat uit 9 delen die aan elkaar
kunnen worden bevestigd en zo een vierkant met ronde hoeken vormen, en een apart deel
voor onder de heater. Geschikt voor alle Bestway spa's met uitzondering van type Maldives.
Van duurzaam polyethyleen. Afmeting mat voor heater: 40x50 cm, afmeting spa mat:
216x216 cm.

Drijvend dienblad voor in spa of hottub.

V Mbh: 6
70.800.31.080

Lay-Z-spa bekerhouder
Bekerhouder, past op alle Lay-z-spa's met uitzondering van
Monaco, Vancouver en Helsinki. 2 houders met daartussen
een bakje. Voor bevestiging aan de bovenrand. Houders
kunnen ook apart gebruikt worden.
V Mbh: 12
70.800.31.094

€ 7,95

€ 37,95

Lay-Z-spa hoofdkussen
Hoofdkussen voor in de spa. Dit comfortabele kussen
ondersteunt hoofd en nek. Passend voor alle lay-Z-Spa's,
met uitzondering van Vancouver en Helsinki. Het organische
PU foam is waterdicht en bestand tegen chemicaliën en
geuren. Gemakkelijk te reinigen. Elke verpakking bevat 2
stuks. 25x19.5x17.5 cm.
V Mbh: 4
70.800.31.095 € 34,95

Lay-Z-spa cartridgefilter Bestway (VI) voor
Lay-Z-spa
Cartridgefilter type VI. Voor alle Lay-Z-Spa filterpompen. Per
2 stuks verpakt. Diameter 10,6, hoogte 8,0 cm.

V Mbh: 12
70.800.31.099

€ 5,95

Summer fun spa disc

Summer fun spa cartouche reiniger

Deze disc absorbeert olie en vetten vanaf het wateroppervlak.

Handige cartouche reiniger voor de handmatige reiniging

V Mbh: 6
70.800.31.085
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V Mbh: 4
70.800.31.097

€ 16,95

€ 7,95

V Mbh: 6
70.800.31.087

€ 19,95

Flowclear drijvende LED verlichting

Lay-Z-spa 7-color LED verlichting

Drijvende LED verlichting voor het zwembad. 4 kleuren: geel, rood, blauw en groen en
knipperlicht. Werkt op 3AAA batterijen (excl). Lichtcirkel van 243 cm wijd en 152 cm diep.
Het apparaat schakelt zichzelf uit na 1 uur.

Zeven kleuren LED lamp voor in de spa. Het licht verloopt tussen de 7 kleuren. Eenvoudig
te bedienen, simpel op de knop drukken is genoeg. Gebruikt 3 AAA batterijen (niet
inbegrepen). Brandduur: 2 uur, daarna schakelt het automatisch uit.

V Mbh: 1
70.250.43.063

V Mbh: 6
70.800.31.091

€ 15,95

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 12,95

SPA

Spa accessoires

Flowclear bodemstofzuiger batterij aquaScan

Lay-Z-spa bodemstofzuiger oplaadbaar

Bodemstofzuiger op batterijen. Werkt onafhankelijk van de filterpomp,
geen slang of elektrische kabel nodig. Telescoopsteel met ergonomische
greep en een lengte van 150 cm. De wieltjes onderaan zorgen voor goede
geleiding. Ook geschikt om de wanden tereinigen. AA batterijen (8 st.) niet
inbegrepen. Werktijd ongeveer anderhalf uur. Met borstels en herbruikbaar
opvangzakje.
V Mbh: 6
70.800.31.049 € 44,95

Oplaadbare bodemstofzuiger voor spa's of kleine zwembaden. De lithium batterij is oplaadbaar en
heeft een duurvermogen van een half uur. De scharnierende zuigkop is voorzien van wieltjes en
borstels en de uit 2 delen bestaande telescoopsteel heeft een maximale lengte van ca. 150 cm.
Het vuil wordt opgevangen in een gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig te ledigen rvs filter met
een transparant omhulsel om de mate van vervuiling te zien. Incl. USB oplaadkabel.
V Mbh: 4
70.800.31.089

€ 56,95

Lay-Z-spa bodemstofzuiger oplaadbaar

Lay-Z-spa schoonmaakset all in one

Summer Fun spa startset mini

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

Complete schoonmaakset spa all-in-one. De set bestaat
uit: 1 netje met handgreep voor het verwijderen van
grove vuildeeltjes, 1 ronde borstel met handgreep,
deze uitgekiende vorm volgt de contouren van het bad,
terwijl de nylon borstels het oppervlak beschermen, en
1 scrubhandschoen, dat is een latex handschoen met
scrubpad. Borstel en netje zijn ook aan te sluiten op een
telescoopsteel (niet inbegrepen).

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.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór het gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.

V Mbh: 4
70.800.30.060

V Mbh: 8
70.800.31.098

V Mbh: 12
70.100.12.214

€ 56,95

€ 19,95

DEFOAMER

SPA
AROMA
DENNEN

Voor het verwijderen
van schuim

Summer fun spa defoamer 500ml
Om schuimvorming in de spa te verwijderen.
Afhankelijk van de hoeveelheid water, direct over het
wateroppervlak verdelen. Indien nodig behandeling
herhalen. Wanneer schuimvorming continue toeneemt
het water verversen. Inhoud: 500 ml.

V Mbh: 6
70.800.31.088

€ 10,95

SPA
AROMA
KOKOSVANILLE

SPA
AROMA

BOSAARDBEI

€ 16,95

SPA
AROMA

CITROENGRAS

Summer fun spa aroma 250 ml
Aroma voor in de spa. Hoogconcentraat, vrij van alcohol. Het water krijgt een weldadige geur. Beïnvloedt de waterbehandeling
niet en schuimt niet. Dosering: 3-5 ml op 1000 ltr water. Eventueel met lagere dosering herhalen. Inhoud:250 ml.

Kokos-vanille

Bosaardbei

Citroengras

V Mbh: 4
70.800.31.075

V Mbh: 4
70.800.31.076

V Mbh: 4
70.800.31.077

€ 13,95

€ 13,95

Dennen

€ 13,95

V Mbh: 4
70.800.31.078

€ 13,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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SPA

Overkappingen

Lay-Z-spa dome
Lay-z-spa overkapping voor alle Bestway Spa's. Ook geschikt voor zwembaden tot max. Ø
366 cm. Met 2 personen in ca. 15 minuten op te zetten. Door de verwijderbare deuren en
gaasdeuren zowel voor zomer als winter te gebruiken. Royale ruimte. 4 grote opbergvakken
binnen. Van 190T gecoat polyester. Afmeting 390x390x255 cm.
V Mbh: 2
70.800.31.093 € 209,00
Nieuw

2021

Lay-Z-spa canopy zonnescherm
Zonnescherm. Hoge dichtheid met ventilerende ramen met insectennet. UV index: 30+. Van
190T gecoat Polyester. Past op alle Lay-Z-Spa's behalve de St. Lucia en Vancouver. Het
scherm wordt overeind gehouden d.m.v. 3 stokken en 2 lijnen voor bevestiging. Afmeting:
183x94x109 cm.
V Mbh: 3
70.800.31.092 € 37,95

Blue bay spa tent
Tent voor spa’s tot ca. Ø 200 cm. Voorzien van 2 deuren
en 4 gazen panelen met oprolbare privacy screens met
ritssluiting. 4 luiken van 40x50 cm geven de mogelijkheid om
het filter er buiten te plaatsen. Incl. beschermend grondkleed
en tentpinnen. Als beveiliging tegen harde wind worden 6
‘gewichten’ meegeleverd, die gevuld met zand de tent stevig
op zijn plaats houden. Gevuld gewicht: max. 20 kg per unit.
Hoogte van de openingen: 170 cm. Totale hoogte: 220 cm.
Afmetingen: 350x290 cm.
V Mbh: 1
70.800.31.069
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€ 179,00

Voor meer info: www.alpc.nl

Waterparken

INFLATABLES

Bestway H2OGO! waterpark tidal tower mega
ER

F BLOW

INCLUSIE

Nieuw

2021

5+

jaar
Leuk waterpark met splash zwembad voor max. 6 kinderen. Gemaakt van kleurrijk PVC gecoat polyester materiaal. Sluit de tuinslang aan op het
waterpark voor de kiepemmer bij de glijbaan en sprinkler muur. Met tunnel die zo onder de glijbaan doorgaat. Blower blaast het hele waterpark op in
2 minuten. Inclusief glijbaan, blower (met haringen), reparatie kit, bewaartas en 13 haringen. Inhoud splash zwembad: 1.999 liter. Top platform max.
gewicht: 54 kg. Afmeting: 565x373x265 cm.

V Mbh: 1
70.350.62.074

€ 429,00

Bestway H2OGO! waterpark turbo splash water zone
ER

F BLOW

INCLUSIE

5+

jaar

Simpel, in minder dan 2 minuten op te zetten waterspeeltoestel voor uitsluitend outdoor gebruik. Klim via de klimwand met voetsteunen en
handgrepen naar de met gaas omheinde top van de glijbaan, vanwaar je heerlijk naar beneden glijdt. De kiepemmer zorgt voor pret en een natte,
gladde baan en de rit eindigt in het ruime bassin. Dit compacte toestel wordt geleverd incl. blower, waterkanon en 8 grondpinnen. Een schoenen vak
aan de zijkant houdt de schoenen droog en ook ontbreekt de reparatie patch niet. Leeftijd: 5-10 jaar. LET OP! Max. gewicht: 270 kg. Platform: 68 kg
en individueel gewicht max. 54 kg. Altijd maar 1 kind tegelijk op de glijbaan of klimwand. Totaal geschikt voor 5 kinderen. De max. valhoogte is: 142
cm. Afmeting: 365x320x270 cm.

V Mbh: 1
70.350.60.147

€ 399,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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INFLATABLES

Waterparken

Bestway H2OGO! waterpark mount splashmore
ER

F BLOW

INCLUSIE

5+

jaar
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.

V Mbh: 1
70.350.62.063

€ 369,00

Bestway H2OGO! waterpark beach bounce

ER
F BLOW

INCLUSIE

Nieuw

2021

5+

jaar

Een waterpark en bouncer in één. Met glijbaantje om van de bouncer zo het bad in te plonzen en sprinkler muur. Gemaakt van kleurrijk PVC gecoat
polyester materiaal, met gazen wanden voor veiligheid en toezicht. Sluit de tuinslang aan op het waterpark voor de sprinkler muur. Blower blaast het
hele waterpark op in 2 minuten. Inclusief blower (met haringen), reparatie kit, bewaartas en 11 haringen. Inhoud splash zwembad: 1.128 liter. Max.
gewicht: 227 kg ( 5 kinderen). Afmeting: 365x340x152 cm.
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Voor meer info: www.alpc.nl

V Mbh: 1
70.350.62.072

€ 249,00

INFLATABLES

Hydro-force

Hydro force tropical breeze island

Hydro force lazy dayz island

Hydro force X3 island

Luxe, drijvend, supergroot eiland voor maar liefst 6
volwassenen. Met afneembaar zonnescherm. Heerlijk om
langere tijd op het water te blijven. Voorzien van extra brede
rugkussens, een losse koeltas, 6 bekerhouders en een
grijpkoord aan beide zijden. Van weersbestendig 0,45 mm
vinyl. Ook met stevige handgrepen en een reparatiepatch.
Max. draagvermogen: 540 kg. Afmeting: 373x264x73 cm.

Royaal drijvend eiland voor max. 6 personen. De 3
extra brede en hoge rugleuningen zorgen voor een
ontspannen zit en de netbodem voor de nodige afkoeling.
Incl. 6 bekerhouders, 3 veiligheidskoorden en sterke
handgrepen om het geheel eenvoudig te verplaatsen.
Van robuust voorgetest vinyl van maar liefst 0,60 mm.
Incl. reparatiepatch. Max. gewicht: 540 kg. Afmeting:
316x316x76 cm.
V Mbh: 1
70.350.73.003 € 109,00

Drijvend zeshoekig eiland. Geheel droog blijven, of alleen
met de voeten in het water, alles is mogelijk op dit eiland
voor 3 volwassenen (max. gewicht 270 kg). 2 Luchtkamers,
een stevige coil beam constructie en sterke handgrepen
staan garant voor probleemloos genieten en de 3
opblaasbare kussens zorgen voor ondersteuning van de
rug. Incl. reparatiepatch. 0,30 mm weersbestendig vinyl in
blauw/wit. Afm.: 191x173x41 cm.
V Mbh: 2
70.350.66.414 € 32,95

Hydro force rapid rider quad X4

Hydro force rapid rider tube X2

Hydro force rapid rider tube X1

Drijvend eiland voor 4 personen. Comfortabele constructie
met rugleuning en verkoelende netbodem voor een
langdurig en aangenaam verblijf. Met 2 ingebouwde
koelboxen en 4 bekerhouders. Rondom een koord door
ingenaaide ringen. Voor 4 volwassenen met een max.
gewicht van 360 kg. Incl. reparatiepatch. Van sterk,
weersbestendig materiaal van 0,45/0,40 mm vinyl.
Afmeting: 241x241x51 cm.

Drijvend eiland voor 2 personen. Comfortabele constructie
met 2 handgrepen, rugleuning en verkoelende netbodem
voor een langdurig en aangenaam verblijf. Met uitneembare
koelboxen en 2 bekerhouders. Rondom een koord door
ingenaaide ringen. Voor 2 volwassenen met een max.
gewicht van 180 kg. Incl. reparatiepatch. Van sterk,
weersbestendig materiaal van 0,45/0,40 mm vinyl.
Afmeting: 240x122x50 cm.

Drijvend eiland voor 1 persoon. Comfortabele constructie
met 2 handgrepen, rugleuning en verkoelende netbodem
voor een langdurig en aangenaam verblijf. Met 2
bekerhouders. Rondom een koord door ingenaaide ringen.
Voor 1 volwassene met een max. gewicht van 90 kg. Incl.
reparatiepatch. Van sterk, weersbestendig materiaal van
0,45 mm vinyl. Afmeting: 122x122x48,5 cm.

V Mbh: 1
70.350.66.407

V Mbh: 2
70.350.66.409

V Mbh: 6
70.350.66.408

V Mbh: 1
70.350.66.415

€ 209,00

€ 109,00

€ 42,95

€ 20,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Hydro force side 2 side floating lounge

Hydro-force

Hydro force rugged rider X1

Hydro force drijvend opblaasbaar eiland, royaal 2 persoons
bed van voorgetest vinyl van 0,45 mm. Incl. 2 comfortabele
kussens, 2 bekerhouders en een koord aan beide
einden. Incl. koeltas. Ook met reparatiepatch. Geschikt
voor 2 personen. Max. totaal gewicht: 180 kg. Afmeting:
208x168x39 cm.

Hydro force kick back lounge
Groot drijvend eiland met een extra brede en grote
rugleuning en een apart zwemplateau. Rondom
een grijpkoord, 5 bekerhouders en geschikt voor 5
personen met een totaal gewicht van max. 450 kg. Incl.
reparatiepatch. Afmeting: 275x255x65 cm.

Loungestoel op het water, gemaakt van Tough Guard
Tritech: licht, sterk en duurzaam. Met 2 handgrepen,
een bekerhouder en rondom een grijpkoord. Uitgekiend
ontwerp met rugleuning en een netbodem voor de nodige
verkoeling. Geschikt voor 1 persoon met een max. gewicht
van 90 kg. Afmeting: Ø121x47 cm.

U Mbh: 2
70.350.73.001

U Mbh: 1
70.350.66.550

U Mbh: 4
70.350.66.558

€ 85,95

€ 99,95

€ 28,95

Nieuw

2021

Hydro force chill splash lounge
Drijvend loungebed met 2 luchtkamers voor 2 personen
met aan beide zijden een comfortabele rugleuning. Voorzien
van 2 sterke handgrepen, 2 bekerhouders en een leegloop
ventiel. Incl. reparatiepatch. Max. gewicht 180 kg. Afmeting:
221x173x67 cm.

U Mbh: 1
70.350.73.030
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€ 69,95

Voor meer info: www.alpc.nl

Hydro force aqua breeze float
Drijvende lounge in aantrekkelijke kleurstelling. Gemaakt
van voorgetest vinyl van 0,30 mm. Geschikt voor 1 persoon,
max. gewicht: 90 kg. Incl. reparatiepatch. Afmeting (LxBxH):
157x100x35 cm.

V Mbh: 6
70.350.73.008

€ 9,95

Hydro force sunny lounge eiland
Groot drijvend lounge eiland voor 5 volwassenen. Gemaakt
van stevig vinyl met Inflata-Shield technologie, dikker
materiaal dat beter resistent is tegen gaten en uitrekken.
Beschikt over een ruim loungegedeelte, 3 zitplaatsen met
rugsteunen en een gazen bodem in het midden om het
water te voelen. Heeft 2 stevige handgrepen om makkelijk
op het eiland te komen en aan elke zijde een grijpkoord.
Inclusief schaduwdoek en reparatie patch. Max. gewicht:
450 kg. Afmeting: 291x265x83 cm.
V Mbh: 1
70.350.66.592

€ 159,00

INFLATABLES

Fashion

16+

16+

jaar

jaar

Bestway rider zwaan XXL

Bestway rider unicorn XXL

Gigantische zwaan om heerlijk op het water te relaxen. De zwaan heeft 6 bekerhouders,
4 sterke handgrepen en een grijpkoord rondom. De opblaasbare staart fungeert als
afneembaar zwemplateau. Geschikt voor maar liefst 6 personen, met een totaal max.
gewicht van 540 kg. Incl. reparatiepatch. Afmeting: 399x378x246 cm.

Dit reuzeneiland met zwemplateau is gemaakt van sterk vinyl. Veilig grijpkoord rondom, 6
bekerhouders 1 jumbo bekerhouder en 4 handgrepen. Incl. zwemplatform. Met netbodem
voor verkoeling en 2 brede rugsteunen. Reparatiepatch. Afm.: 603x419x277 cm.

U Mbh: 1
70.350.73.029

V Mbh: 1
70.350.73.020

€ 139,00

Bestway rider fantasie eenhoorn
Grote opblaasbare eenhoorn, met 2 luchtkamers, sterke handgrepen en een reparatiepatch.
Geschikt voor 1 kind, max. gewicht 45 kg. Van 0,22 mm vinyl. Leeftijd: 3+. Afmeting
(LxBxH): 163x112x95,5 cm.
V Mbh: 8
70.350.72.006

€ 11,95

Bestway rider luxe zwaan ride-on jumbo
Luxe zwaan in wit met goud, grote uitvoering voor volwassenen. Met 3 luchtkamers voor de
veiligheid en sterke handgrepen voor houvast. Voor 1 persoon met een max. gewicht van 90
kg, van 0,32 mm vinyl. Incl. reparatiepatch. Afm.:171x147x145 cm.
U Mbh: 3
70.350.73.015

3+

Voor de kleintjes een opblaasbare zwaan, wit met goud en een vriendelijke snoet. Met 2
luchtkamers voor de veiligheid en uitgerust met 2 sterke handgrepen. Van 0,22 mm vinyl.
Incl. reparatiepatch. Voor 1 kind met een max. gewicht van 45 kg. Afm.: 128x103x105 cm.
U Mbh: 8
70.350.66.529

€ 11,95
3+

jaar

€ 24,95
16+

jaar

Bestway rider luxe zwaan

€ 219,00

jaar

Bestway rider Zaina zwaan ride-on jumbo
Rider Jumbo Zwaan. Extra grote opblaasbare zwaan van voorgetest 0,32 mm vinyl. Incl.
2 sterke handgrepen, een bekerhouder en praktische reparatiepatch. Afmeting (LxBxH):
168x155x145 cm.
U Mbh: 3
70.350.66.496

€ 17,95
16+
jaar

Voor meer info: www.alpc.nl
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Fashion
Nieuw

2021

Bestway rider luxe flamingo ride-on jumbo

Bestway rider luxe flamingo

Bestway rider gouden cobra ride-on jumbo

Roze flamingo jumbo. 3 luchtkamers en sterke handgrepen
zorgen voor veiligheid en houvast en de paarse glitter
accentjes geven een luxe uitstraling. Voor 1 volwassene
met een max. gewicht van 90 kg. Van 0,32 mm vinyl. Incl.
reparatiepatch. Afm.: 174x140x141 cm.

Roze flamingo voor de kleintjes. 2 luchtkamers en sterke
handgrepen zorgen voor veiligheid en houvast en de paarse
glitter accentjes geven een luxe uitstraling. Bedoeld voor
1 kind met een max. gewicht van 45 kg. Van 0,22 mm
vinyl. Incl. reparatie patch. Leeftijd: 3+. Afmeting(LxBxH):
122x99x105 cm.

Ga voor een luxe en hippe uitstraling met deze gouden
cobra rider. Van stevig vinyl materiaal. Met 2 stevige
handgrepen voor extra grip. Inclusief reparatie patch. Max.
gewicht: 90 kg. Afmeting: 149x128x103 cm.

U Mbh: 3
70.350.73.016

V Mbh: 8
70.350.66.530

V Mbh: 4
70.350.73.032

€ 24,95

€ 11,95

16+
jaar

jaar

jaar

Bestway rider luxe pegasus ride-on jumbo

Bestway rider luxe pegasus

Bestway zwemring glitter 91

De pegasus is er ook voor volwassenen. Dezelfde luxe
uitstraling door de goud accenten en uitgerust met 3
luchtkamers voor de veiligheid. Voorzien van sterke
handgrepen en incl. reparatiepatch. De rider is bedoeld voor
1 volwassene met een max. gewicht van 90 kg. Van 0,32
mm vinyl. Afmeting: 223x140x127 cm.
V Mbh: 3
70.350.73.014 € 23,95

Leuke opblaasbare pegasus 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. reparatiepatch. Afmeting:
152x95x93 cm.

Glitter zwemring. Zwemring met glitters aan de binnenzijde.
Veiligheidsventiel voor snelle in- en output. In 2 designs:
gouden ster en roze hart. Afmeting: Ø 91 cm.

U Mbh: 8
70.350.66.528

V Mbh: 12
70.350.66.539

€ 10,95

16+

Bestway zwemring regenboog 80
Grote zwemring in overlopende
regenboogkleuren. De band is voorzien van
2 sterke handgrepen en is verkrijgbaar in 2
kleuren. Leeftijd: 10+. Afmeting: Ø 80 cm.

U Mbh: 12
70.350.66.518

€ 3,49
10+
jaar

Voor meer info: www.alpc.nl

jaar

Bestway zwemring zwaan 128
Grote aantrekkelijke zwaan in parelwit
of metallic roze. Voor 1 persoon met een
max. gewicht van 90 kg. De zwaan heeft
2 stevige handgrepen en is gemaakt van
0,20 mm vinyl. Incl. reparatiepatch. Afm:
103x103x128 cm.
U Mbh: 6
70.350.66.512

€ 5,95
8+

jaar

€ 6,95
10+

3+

jaar

94

€ 24,95
16+

3+

jaar

Bestway rider Petra pauw ride-on
jumbo

Bestway rider papegaai ride-on
jumbo

Jumbo rider in de vorm van een pauw.
Comfortabele rider met sterke handgrepen,
1 bekerhouder en incl. reparatiepatch.
Geschikt voor 1 volwassene, max. gewicht
90 kg. Van 0,45 mm vinyl. Afm. (LxBxH):
173x135x112 cm.
U Mbh: 3
70.350.72.003 € 29,95

Grote opblaasbare papegaai, voor
volwassenen. Voorzien van sterke
handgrepen en gemaakt van 0,32 mm
vinyl. Voor 1 persoon met een max. gewicht
van 90 kg. Incl. reparatiepatch. Afmeting:
200x155x109 cm.
U Mbh: 3
70.350.73.012 € 28,95

16+
jaar

16+
jaar

INFLATABLES

Art collection

Bestway rider lama pop ride-on jumbo

Bestway rider struisvogel pop art 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.

Opblaasbare struisvogel in opvallende kleuren. Deze grote rider, geïnspireerd op de werken
van Gaudi is geschikt voor volwassenen. Er zijn 3 luchtkamers en de vogel is uitgerust met
stevige handgrepen. Voor 1 persoon met een max. gewicht van 90 kg. Incl. reparatiepatch.
Gemaakt van 0,32 mm vinyl. Afmeting: 174x130x141 cm.

V Mbh: 3
70.350.73.021

U Mbh: 3
70.350.66.510

€ 26,95

€ 27,95
16+

16+

jaar

jaar

Bestway rider neushoorn pop art ride-on jumbo
Groot opblaasbaar nijlpaard in popart kleuren, geïnspireerd door Gaudi.
Opvallende verschijning met 6 luchtkamers en sterke handgrepen.
De rider is geschikt voor volwassenen en bedoeld voor 1 persoon met
een max. gewicht van 90 kg. Gemaakt van 0,32 mm vinyl en incl.
reparatiepatch. Afmeting: 198x117x84 cm.
U Mbh: 3
70.350.66.509 € 23,95
16+
jaar

Bestway zwemring alpaca 104

Bestway luchtbed eiland pop art 188

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.

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. Afm.: Ø 173x25 cm.

V Mbh: 12
70.350.66.545

V Mbh: 3
70.350.66.565

€ 6,95
10+
jaar

€ 24,95
14+
jaar

Voor meer info: www.alpc.nl
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Food
Nieuw

Nieuw

2021

2021

Bestway luchtbed scentsational lemon

Bestway zwemring scentsational citroen 106

Een verfrissing in het zwembad, het scentsational lemon luchtbed. Naast het realistische en
trendy citroen design is het luchtbed verrijkt met een tropische citroengeur. De geur is in het
PVC verwerkt voor langdurig effect en gaat het hele seizoen mee. Van stevig vinyl materiaal.
Geursticker op de verpakking. Inclusief reparatie patch. Afmeting: 176x27x122 cm.

Een verfrissing in het zwembad, de scentsational lemon zwemring. Naast het realistische
en trendy citroen design is de zwemring verrijkt met een tropische citroengeur. De geur is
door het PVC verwerkt voor langdurig effect en gaat een heel seizoen mee. Van stevig vinyl
materiaal. Met geursticker op de verpakking. Inclusief reparatie patch. Afmeting: Ø 106 cm.

V Mbh: 6
70.350.66.604

V Mbh: 12
70.350.66.581

€ 14,95

€ 7,95

16+

16+

jaar

jaar

Bestway luchtbed ijslolly

Bestway luchtbed pizza punt

Bestway luchtbed spekje

Kleurig luchtbed in de vorm van een ijslolly. Stevige I-beam
constructie. Met 2 luchtkamers, veiligheidsventiel en van
0,24 mm vinyl. Incl. reparatie patch. Max. gewicht: 90 kg.
Afmeting: 180x75x17,5 cm.

Onderaan het smalle deel zit een aangehechte lus,
waardoor er een andere pizza punt kan worden
vastgemaakt. Door meerdere van die punten te
verbinden, kan een rond eiland worden gemaakt. Met 2
luchtkamers en 1 bekerhouder. Van 0,24 mm vinyl en
incl. reparatiepatch. Voor 1 persoon, max. 90 kg. Afm.:
180x122x24 cm.

De gedraaide zoete kleuren van dit luchtbed maken het
tot een opvallend item. Het is een extra breed bed, met
een stevige I-beam constructie, gemaakt van 0,24 mm
vinyl en wordt geleverd incl. reparatie patch. Bedoeld voor
1 persoon met een max. gewicht van 90 kg. Afmeting:
190x105 cm.

V Mbh: 12
70.350.66.501

U Mbh: 8
70.350.60.143

V Mbh: 8
70.350.66.515

€ 7,95
16+

€ 13,95
16+

jaar

€ 11,95
16+

jaar

jaar

Nieuw

2021

Bestway bekerhouder cactus

Grappige strandbal deels transparant en de andere helft als
halve sinaasappel, aardbei of kiwi. Leeftijd: 2+. Afmeting:
Ø 46 cm.

Opblaasbare drankenhouder met bijzonder cactusontwerp.
De drijvende houder heeft maar liefst 6 bekerhouders en 2
grotere vakken voor flesjes of om accessoires te bewaren.
Incl. reparatiepatch. Afmeting: Ø 67x76 cm.

Deze opblaasbare bekerhouders zijn een toevoeging voor
elk feest. In assorti verkrijgbaar als milkshake design of
bierglas design. Ideaal voor de meeste maten glazen, blikjes
of flesjes. Van stevig vinyl materiaal. Afmeting milkshake:
31x21.5x7 cm. Afmeting bierglas: 27.5x23x7 cm.

V Mbh: 24
70.350.66.504

V Mbh: 12
70.350.66.551

V Mbh: 12
70.350.66.579

€ 2,95
2+

jaar
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Bestway bekerhouder sips

Bestway strandbal fruit 46

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 11,95

€ 3,49

INFLATABLES

Riders/lounges

Bestway luchtbed extrava fabric float

Bestway rider golf haai ride-on jumbo

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.

Bijzondere 1-pers. rider, met een max. gewicht van 90 kg.
Opblaasbaar bassin met haai. Met 2 luchtkamers en 6
sterke handgrepen voor extra houvast. 0,32 mm vinyl. Incl.
reparatiepatch. Afm.: 297x188x71 cm.

V Mbh: 4
70.350.66.569

U Mbh: 2
70.350.66.535

€ 38,95
16+

€ 39,95

Bestway rider Pluto
Deze vrolijke Pluto is uitgerust met een stevige handgreep
en gemaakt van 0,25 mm vinyl. Een reparatiepatch wordt
eveneens meegeleverd. Leeftijd: 3+. Afmeting (LxBxH):
114x86x68 cm.
V Mbh: 8
70.350.61.132

16+

jaar

€ 12,95
3+

jaar

jaar

Nieuw

2021
Bestway rider Kimi krokodil small

Bestway rider Wendy witte haai

Kimi Krokodil is het kleine broertje van Kail. Deze rider is
een aardige groene krokodil met een stevige handgreep op
zijn kop. Handzaam en royaal van maat. Van 0,24 mm vinyl
en met reparatiepatch. Leeftijd: 3+. Afm: 163x72x30 cm.

Deze rider is een gevaarlijk uitziende blauw/witte haai.
Met 2 stevige handgrepen en een reparatie patch. Max.
gewicht: 45 kg. Van 0,25 mm vinyl. Leeftijd: 3+. Afmeting:
178x98x53 cm.

V Mbh: 12
70.350.66.322

V Mbh: 12
70.350.66.397

€ 7,95

€ 8,95

Bestway rider toekan ride-on
Kleurige toekan voor relaxen/spelen in het water. 2
sterke handgrepen en uitgevoerd in frisse kleuren. Met 3
luchtkamers. Eenvoudig op te pompen en op te bergen.
Voor kinderen vanaf 3 jaar Incl. reparatie patch. Max.
gewicht: 45 kg. Afmeting: 157x74x97 cm.
V Mbh: 6
70.350.66.588

3+

3+

3+

jaar

jaar

€ 14,95
jaar

Bestway lounge high fashion folding chair

Bestway luchtbed deluxe relaxing

Bestway lounge aqua hammock

Loungebed van vinyl 0,22 mm. 2 Luchtkamers,
veiligheidsventiel en reparatiepatch. Transparante top met
gekleurde I-beam constructie binnenin. Voor 1 persoon met
een max. gewicht van 90 kg. Afmeting: 165x63x17 cm.

Relaxen op het water met dit drijvende loungebed. Het
heeft een prettig zittende rugleuning, 2 luchtkamers
en een netbodem voor verkoeling. Incl. reparatiepatch.
Voor 1 persoon met een max. gewicht van 90 kg.
Afmeting:153x74x28 cm.

Lounge bed. Eenvoudig om te vormen tot een gemakkelijke
stoel. Met 3 luchtkamers en zeer comfortabele rug-, armen hoofdsteunen. De top is transparant, met een zichtbare
I beam constructie in vrolijke kleuren. Incl. reparatiepatch.
Max. gewicht van 90 kg. Van 0,24 mm vinyl. Afm:
178x80x49 cm.

V Mbh: 12
70.350.60.134

V Mbh: 8
70.350.66.573

V Mbh: 6
70.350.66.421

€ 8,95
16+
jaar

€ 8,95
16+
jaar

€ 14,95
16+
jaar

Voor meer info: www.alpc.nl
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Familiebaden
Nieuw

2021

Bestway familiebad rechthoek deluxe 305
Extra groot 3-rings rechthoekig opblaasbaar zwembad. Populair bad met extra brede
wanden, voldoende ruimte voor het hele gezin. Incl. aftapplug en reparatie patch.
Watercapaciteit: 1.161 ltr. Van 0,32 mm vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting: 305x183x56 cm.
U Mbh: 2
70.350.64.008

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.
V Mbh: 2
70.350.64.147

€ 31,95
6+

6+

jaar

jaar

Bestway cover familiezwembad rechthoek
Cover (afdekkleed) voor rechthoekig familie zwembad. Incl. rubberbandjes ter bevestiging en
afvoergaten om overtollig water te lozen. Van blauw PE.

Voor 262

Afmeting: 295x220 cm.
V Mbh: 8
70.350.64.153 € 7,49

€ 29,95

Voor 305

Afmeting: 340x230 cm.
V Mbh: 8
70.250.36.012 € 7,95

Bestway familiebad rechthoek tropical paradise met zitje 231
Tropisch kinderbad met luxe palmboom print. Beschikt over een loungestuk met
opblaasbaar zitje en bekerhouder. Inclusief reparatie patch. Watercapaciteit: 282 liter.
Leeftijd: 6+. Afmeting: 231x231x51 cm.
V Mbh: 2
70.350.64.185

€ 41,95
6+

jaar

Bestway familiebad rechthoek 211

Bestway familiebad rechthoek 201

Blauw, rechthoekig, 2-rings opblaasbaar zwembad. Dit praktische en populaire bad heeft
extra brede wanden en is uitgerust met een aftapplug. Incl. reparatie patch. Watercapaciteit:
400 ltr. Van 0,27 mm vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting: 211x132x46 cm.

Blauw, rechthoekig, 2-rings opblaasbaar zwembad. Dit praktische en populaire bad heeft
extra brede wanden en is uitgerust met een aftapplug. Incl. reparatie patch. Watercapaciteit:
450 ltr. Van 0,27 mm vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting: 201x150x51 cm.

V Mbh: 3
70.350.64.172

V Mbh: 3
70.350.64.006

€ 16,95
6+

jaar
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€ 18,95
6+

120 stuks

jaar

90 stuks

INFLATABLES

Kinderbaden

Bestway kinderbad rond summer 70

Bestway kinderbad rond play pool set 112

Bestway kinderbad rond summer 102

Speelzwembad medium. Complete speelset met
vrolijke prints van het leven in zee. De set bestaat uit: 2
rings zwembad, een zwemring en een strandbal. Incl.
reparatiepatch. Watercapaciteit bad: 137 ltr. Het bad en
de bal zijn bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar, de ring is
geschikt voor 3-6 jaar. Afmeting bad: Ø 122x20 cm, ring: Ø
46x11 cm en de bal: Ø 27 cm.

Kinder zwembad medium met 3 ringen in verschillende
kleuren. Met opblaasbare bodem en incl. reparatiepatch.
Watercapaciteit: 62 ltr. Van 0,19 mm vinyl. Leeftijd: 2+.
Afmeting: Ø 102x25 cm.

Kinder zwembad klein met 3 ringen in verschillende
kleuren. Met zachte, opblaasbare bodem en incl. reparatie
patch. Watercapaciteit: 41 ltr. Van 0,18/0,19 mm vinyl.
Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 70x24 cm.

V Mbh: 12
70.350.64.004

V Mbh: 8
70.350.64.118

V Mbh: 12
70.350.64.117

€ 7,95
3-6

Kinderbad met vaste zijwanden van PVC met "seaworld"
print en aangehechte sterke vinyl bodem. Incl. reparatie
patch. Watercapaciteit: 2074 ltr. Leeftijd: 3+. Afmeting: Ø
244x46 cm.
V Mbh: 4
70.350.64.159

€ 25,95

Kinderbad met vaste zijwanden van PVC met kleurige
dinosaurus print en aangehechte sterke vinyl bodem. Incl.
reparatie patch. Watercapaciteit: 946 ltr. Leeftijd: 2+.
Afmeting: Ø 183x38 cm.
V Mbh: 6
70.350.64.160

3+

€ 14,95

Bestway kinderbad rond space ship 152
Rond kinderbad met aparte wandconstructie. 3
Luchtkamers in koel grijs. Incl. aftapplug en reparatie patch.
Watercapaciteit: 512 ltr. Van 0,22 mm vinyl. Leeftijd: 3+.
Afmeting: Ø 152x43 cm.

V Mbh: 6
70.350.64.154

V Mbh: 6
70.350.64.115

2+

jaar

Kinderbad met vaste zijwanden van PVC met "oceaan" print
en aangehechte sterke vinyl bodem. Incl. reparatie patch.
Watercapaciteit: 435 ltr. Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 152x25
cm.
V Mbh: 6
70.350.64.155

€ 14,95
3+

jaar

€ 8,95
2+

jaar

jaar

Kinderbad met vaste zijwanden van PVC met “oceaan” print
en aangehechte sterke vinyl bodem. Incl. reparatiepatch.
Watercapaciteit: 219 ltr. Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 122x25
cm.

€ 7,95

Bestway kinderbad rond fill `n fun 152

2+

jaar

Bestway kinderbad rond fill `n fun 122

jaar

jaar

Bestway kinderbad rond dinosaurus fill `n fun
183

€ 4,95
2+

2+

jaar

Bestway kinderbad rond seaworld fill `n fun
244

€ 7,95

Bestway kinderbad rond ocean life 122
Rond 3-rings kinderbad met afbeeldingen van het leven in
de oceaan. De bovenrand is uni blauw. Incl. reparatie patch.
Watercapaciteit: 140 ltr. Van 0,19 mm vinyl. Leeftijd: 2+.
Afmeting: 122x25 cm.
V Mbh: 6
70.350.64.127

€ 6,95
2+

jaar

Voor meer info: www.alpc.nl
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Kinder- en babybaden

Bestway kinderbad rond deep dive 3 ring 183

Bestway kinderbad rond big metallic 201
Rond kinderzwembad met 3 gelijke ringen. Transparante blauwe buitenzijde en metallic
zilver aan de binnenzijde. Incl. reparatiepatch. Watercapaciteit: 937 ltr. Van 0,27 mm vinyl.
Leeftijd: 6+. Afmeting: 201x53 cm.

Kinderzwembad met een print van diepzeeleven op de 3 transparante ringen. Incl.
reparatiepatch. Watercapaciteit: 480 ltr. Van 0,19 mm vinyl. Leeftijd: 2+. Afmeting: 183x33
cm.

V Mbh: 3
70.350.64.136

V Mbh: 6
70.350.64.125

€ 29,95

€ 14,95
2+

2+

jaar

jaar

Nieuw

2021

Bestway babybad ovaal splash & learn 120
Klein ovaal babybad met een leerzaam aspect door een
opblaasbaar vormenspel incl. 5 foamen vormen. Voor het
verbeteren van de oog-hand coördinatie, balans en kennis
van vormen en kleuren. De verwijderbare splash mat op de
bodem is te vullen met water voor extra comfort. Eenvoudig
op te zetten en op te bergen. Inclusief splash mat bodem,
5 foam speeltjes en reparatie patch. Inhoud: 45 liter.
Afmeting: 120x117x46 cm. Leeftijd: 4 maanden.
V Mbh: 6
70.350.64.181

€ 13,95

Bestway Up, in & over babybad vierkant tub 86
Vierkant babybadje met zachte, opblaasbare bodem voor
heerlijk comfort. Zeer eenvoudig op te blazen en ideaal
voor op reis. Het formaat past in de standaard vierkante
douchebakken, dus extra gemak. Incl. reparatie patch. Van
0,27 mm vinyl. Leeftijd: 0-3 jaar. Afmeting: 86x86x25 cm.

V Mbh: 8
70.350.64.102

4+

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.

V Mbh: 1
70.200.26.031

€ 96,95

0-3

maand

jaar

Bestway my first frame pool rechthoek 122

Bestway my first fast set 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.

Vierkant stalen frame kinderbad. Eenvoudig op te zetten
en ook simpel op te bergen voor de winter. Roestbestendig
stalen frame. Met reparatiepatch, Vanaf 2 jaar.
Watercapaciteit (90%): 365 ltr. Afmeting: 122x122x30,5
cm.

Rond kinderbad met opblaasrand. Zeer eenvoudig op te
zetten. Alleen de rand opblazen en het bad komt omhoog
als het met water wordt gevuld. Rand van PVC, wanden van
Tritech. Met handige reparatiepatch. Watercapaciteit (90%):
477 ltr. Afmeting: 152x38 cm.

V Mbh: 6
70.200.26.028

V Mbh: 3
70.200.26.030

V Mbh: 6
70.200.26.002

Bestway my first frame pool rond 152

€ 27,95
2+

jaar

100

€ 8,95

Bestway my first frame pool splash-in-shade
play rond 244

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 23,95
2+

jaar

€ 15,95
2+

jaar

INFLATABLES

Babybaden/spellen

Bestway babybad rond kiddie tekening 61

Bestway babybad vierkant aquababes 165

2 Rings kinderbadje in assorti van 2 kleuren: blauw en
roze. Het bad bestaat uit 2 ringen van gelijke grootte en
een bodem met kleurige tekening. Watercapaciteit: 21 ltr.
Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 61x15 cm.

Rechthoekig kinderbad met zachte, opblaasbare bodem.
In 2 kleuren assorti: blauw en roze en met reparatiepatch.
Watercapaciteit: 102 ltr. Van 0,24 mm vinyl. Leeftijd: 2+.
Afmeting: 165x104x25 cm.

V Mbh: 12
70.350.64.002

V Mbh: 8
70.350.64.114

€ 2,95

€ 11,95

Bestway babybad rond schaduw fruit 94
Leuk peuterbadje met een print om van te watertanden.
Het aangehechte zonnescherm zorgt voor bescherming
en verkoeling. Incl. reparatiepatch. Watercapaciteit: 26 ltr.
Leeftijd: 2+. Afm.: 91x91x89 cm.
V Mbh: 8
70.350.64.176

2+

2+

2+

jaar

jaar

€ 10,95
jaar

Bestway waterspellen stinkdier

Bestway spraypool groovy giraffe

Bestway waterspellen dinomite

Dit grote stinkdier spuit gelukkig alleen water. Aansluiten op
een tuinslang en op de gele knop drukken. Verder kun je er
ook leuk mee spelen natuurlijk. Gemaakt van 0,30 mm vinyl
en reparatiepatch. Leeftijd: 3+. Afm: 119x81x137 cm.

Aantrekkelijk speelbad in frisse kleuren. De vriendelijk
ogende giraffe en de verkoelende sproeier zullen de
kleintjes zeker aanspreken. Aan te sluiten op een tuinslang.
Incl. reparatiepatch. Leeftijd: 2+. Afm.: 266x157x127 cm.

Opblaasbare dino met ingebouwde sprinkler in de neus.
Incl. reparatie patch. Leeftijd: 3+. Afmeting: 99x76x122 cm.

U Mbh: 4
70.350.60.152

U Mbh: 4
70.350.64.178

V Mbh: 12
70.350.60.165

€ 23,95

€ 23,95
2+

3

3+

jaar

jaar

€ 16,95
jaar

Nieuw

2021
Nieuw

2021
Bestway waterspellen giraffe jumbo met
sproeier 168
Deze giraffe gaat de hoogte in. Waterspel met ingebouwde
sprayer bij de snuit. Van stevig vinyl materiaal. Eenvoudig
aan te sluiten op de tuinslang. Met grondpinnen voor extra
stevigheid. Geschikt voor kinderen ouder dan 2 jaar. Incl.
reparatie patch. Afmeting: 142x104x198 cm.
V Mbh: 4
70.350.60.169

€ 32,95
2+

jaar

Bestway waterspellen volleybal set

Bestway waterspellen splash n hoop

Volleybal set voor op het water. Opblaasbaar, drijvend frame
met nylon net. Incl. 1 volleybal. Van 0,24 mm vinyl. Ook met
reparatie patch. Leeftijd: 3+. Afmeting: 244x59x76 cm.

Opblaasbare basketbalring voor op het water. Stevige basis
zodat deze stevig op het water blijft. Inclusief 1 bal. Ø
59x49 cm.

V Mbh: 12
70.350.66.032

V Mbh: 12
70.350.66.607

€ 9,95
3+

jaar

€ 4,95
2+

jaar

Voor meer info: www.alpc.nl
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Leren zwemmen

Bestway baby zwemseat swim safe 0-1 jaar

Bestway zwemvest swim safe support step B

Bestway Fisher-Price zwemarmbandjes step C

Baby zwemzitje, rond. Om baby aan het water te leren
wennen. Veilig en comfortabel. Zitgedeelte in de stijl van
een luier. 4 Luchtkamers, van 0,25 mm vinyl. Kleur: geel.
Voor 0-1 jaar. Afmeting: Ø 64x24 cm.

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.

Zwemarmbandjes step C met 2 luchtkamers. Van 0.25 mm
vinyl. Leeftijd: 3-6 jaar. Afmeting: 17x13x16 cm.

V Mbh: 12
70.350.66.004

V Mbh: 24
70.350.65.055

U Mbh: 36
70.350.61.128

€ 5,95
0-1

€ 3,49
3-6

jaar

3-6

jaar

jaar

Bestway zwemarmbandjes swim safe stof 1-3
jaar

Bestway zwemarmbandjes Swim save step C
3-6 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.

Zwemarmbandjes step C. Voor de beginnende
zwemmertjes. 2 luchtkamers, van 0,25 mm vinyl. Kleur:
geel. Voor 3-6 jaar. Afmeting: 17x13x16 cm.

U Mbh: 24
70.350.65.081

V Mbh: 36
70.350.65.057

€ 9,95
1-3
jaar

€ 2,49

Bestway Fisher-Price zwemvest
Zwemvest met aangenaaide zwemarmbandjes. Nieuw
innovatief ontwerp. De verstelbare gespen en kruisband
houden het vest keurig op zijn plaats. Met ingenaaide
schuimpads, aantrekkelijke prints en gemaakt van
duurzame Oxford vezels. Met getest drijfvermoge n.
Leeftijd:3-6 jaar, gewicht: 18-30 kg.Afmeting (LxBxH):
57x28x14 cm.
U Mbh: 8
70.350.61.136

€ 1,49

€ 18,95
3-6

3-6

jaar

jaar

Nieuw

2021

Bestway zwemarmbandjes zeedieren
Oranje zwemarmbandjes met een vrolijke print van zeedieren. 2 Luchtkamers. Leeftijd: 3-6
jr. Afmeting: 17x12,5x15 cm.
V Mbh: 24
70.350.66.351

€ 1,29
3-6
jaar
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Bestway zwemarmbandjes little llama
Leuke zwemarmbandjes met een cartoon lama print. Met 2 luchtkamers. Leeftijd: 3-6 jaar.
Afmeting: 19x14,5x15 cm.
V Mbh: 24
70.350.66.576

€ 1,49
3-6
jaar

INFLATABLES

Playcenters

Bestway playcenter sleepboot

Bestway playcenter rainbow n’ shine 237

Bestway playcenter zeedieren 280

Speelbad in de vorm van een sleepboot. Kleurig, met apart
stuurwiel en speelgoed. Watercapaciteit: 84 ltr. Incl. aftap
plug, veiligheidsventiel en reparatiepatch. Van stevig, getest
vinyl 0,26/0,22 mm. Leeftijd: 2+. Afmeting: 140x130x104
cm.

Speelbad voor de kleintjes. Extra groot spetter gedeelte.
De ingebouwde watersproeier kan worden aangesloten
op een tuinslang. De glijbaan is wegneembaar en de
bodemkussens zorgen voor een zachte landing. Voorzien
van een regenboog en een vriendelijk zonnetje. Incl.
reparatiepatch en aftapplug. Watercapaciteit: 170 ltr.
leeftijd: 2+. Afmeting: 257x145x91 cm.

Speelbad met palmbomen, waarvan er 1 kan sproeien,
mits aangesloten op een tuinslang. De bodem heeft een
aangenaam zacht opblaasbaar kussen. Met 4 speelballen,
een opblaasbare en afneembare glijbaan en een ring voor
het werpspel met de hamerhaai. Incl. 3 vissen. Inhoud: 273
l. Van 0,27 mm vinyl en met reparatiepatch. Leeftijd: 2+.
Afm.: 280x257x87 cm.

V Mbh: 6
70.350.63.012

V Mbh: 3
70.350.63.061

V Mbh: 2
70.350.63.047

€ 27,95
2+

2+

jaar

Bestway playcenter fabtastic aquarium

€ 36,95

Bestway playcenter kampioen 435
Wie wordt de overall kampioen in dit multifunctionele
speelcenter? Laat je natsproeien door de draaiende bal, glij
van de glijbaan en werp de kegels omver als een menselijke
bowlingbal of ga basketballen. De zachte, opblaasbare
bodem zorgt ervoor dat je heerlijk kunt spelen. De glijbaan
is afneembaar. Watercapaciteit: 314 ltr. Van 0,27/0,26
mm vinyl. Incl. reparatie patch en aftapplug. Leeftijd: 2+.
Afmeting: 435x213x117 cm.

V Mbh: 3
70.350.63.035

V Mbh: 2
70.350.63.048

€ 42,95

2+

jaar

Aquarium speelbad. Rechthoekig, opblaasbaar speelbad
met diverse speeltjes: een dolfijn, 2 clownsvisjes en een
octopus met 2 opblaasbare ringen voor een ringwerpspel.
De glijbaan wordt vastgezet op de pakkingringen en is
eveneens opblaasbaar. Aangesloten op een tuinslang
sproeit de boom. Veelzijdig speelbad met aftapplug en
reparatiepatch. Watercapaciteit: 308 ltr. Max. gewicht: 45
kg. Van 0,27 mm vinyl. Afm: 239x206x86 cm.

€ 65,95

jaar

Bestway playcenter lagune 265
Tropisch eiland met een vulkaan die water sproeit. Heerlijk
spelen in dit leuke speelcenter met opblaasbare bodem. Je
kunt glijden van de afneembare glijbaan, relaxen op de ook
al afneembare waterbubbel naast het bad of lekker spelen
met het bal- of werpspel. Watercapaciteit: 208 ltr. Van 0,27
mm vinyl en incl. reparatie patch en aftapplug. Leeftijd: 2+.
Afmeting: 265x265x104 cm.
V Mbh: 2
70.350.63.049

2+

2+

€ 56,95
2+

jaar

jaar

€ 54,95

jaar

Nieuw

2021

Bestway playcenter springkussen Jumptopia
Een playcenter met een badje/ballenbak. Bouncer heeft
opblaasbare muren voor veiligheid met doorzichtig gaas
voor makkelijk toezicht. Van stevig vinyl materiaal. Het bad
kan ook gebruikt worden als ballenbak. Aanbevolen leeftijd:
3-6 jaar. Inclusief 4haringen en reparatie patch. Max.
gewicht: 55 kg. Inhoud: 70 liter. Afmeting: 239x142x102
cm.
V Mbh: 2
70.350.63.069

€ 56,95
3-6
jaar

Bestway Up, in & over playcenter bouncejam
180
Springkussen met stevige wanden en 2 openingen. De
transparante wanden met vrolijk gekleurde verticale
vlakken bieden een goed zicht en verhogen de veiligheid.
Gewichtscapaciteit: max. 85 kg. Het kussen is gemaakt
van 0,35/0,30 mm vinyl. Incl. reparatiepatch voor kleine
probleempjes. Leeftijd: 3-6 jaar. Afmeting: 180x86 cm.
V Mbh: 2
70.350.63.055

€ 54,95
3-6
jaar

Bestway Up, in & over babybox playpen
Opblaasbare speelbox voor de kleintjes. met 4 speeltjes en
aan de bogen kunnen bollen worden gehangen. De bodem
is opblaasbaar voor en de wanden zijn deels van gaas,
zodat u uw kindje altijd kunt zien. Met veiligheidsventiel
en reparatiepatch en van sterk 0,26/0,24 mm vinyl. Max.
gewicht 30 kg. Afm.: Ø 109 cm, hoogte: 104 cm.
U Mbh: 4
70.350.63.009

€ 28,95
1+

jaar

Voor meer info: www.alpc.nl
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Diversen

Bestway Up, in & over ball pit splash & play 91

Bestway Up, in & over bonk outs
2 verschillend gekleurde “bumpers” in 1 doos. Opblaasbare bumpers, met verstelbare
schouderbanden, 1 luchtkamer, veiligheidsventiel en reparatiepatch. Van getest, stevig vinyl
van 0,24 mm. Leeftijd: 3+.Afmeting: Ø91 cm, hoogte: 51 cm.

Tas met 100 gekleurde ballen. Lucht gevuld, van duurzaam materiaal, met gladde naden en
in een mix van 4 verschillende kleuren: roze, blauw, geel en groen. De ballen kunnen i.c.m.
heel veel andere inflatables worden gebruikt. Leeftijd: 1+. Afm. bal: Ø 6,5 cm.

U Mbh: 6
70.350.63.011

V Mbh: 4
70.350.60.122

€ 17,95

€ 13,95

3+

1+

jaar

jaar

Nieuw

2021
Bestway waterglijbaan single
1 persoons waterglijbaan, aan te sluiten op een tuinslang
en zonder hulpmiddelen te gebruiken. De baan leidt naar
een waterbassin voor een spetterende landing aan de
finish. De ingebouwde sprinklers houden de baan glad en
zorgen voor een frisse douche.Incl. reparatiepatch. Leeftijd:
3+. Lengte baan: 488 cm.

V Mbh: 8
70.350.62.050

€ 10,95

Bestway H2OGO! waterglijbaan single slide
helling
1 Persoons waterglijbaan. De helling aan het begin zorgt
voor een zachte en snelle rit, die eindigt in het waterbassin.
Supersimpel: alleen aasluiten op een tuinslang en glijden
maar. Incl. reparatie patch. Van 0,22/0,20 mm vinyl.
Leeftijd: 3+. Afmeting: 533x82x30,5 cm.

U Mbh: 8
70.350.62.038

Maak er een competitie van op deze driedubbele
waterglijbaan in cool haai design, aan te sluiten op een
tuinslang en zonder hulpmiddelen te gebruiken. De baan
leidt naar een waterbassin voor een spetterende landing
aan de finish. De ingebouwde sprinklers houden de baan
glad en zorgen voor een frisse douche. Incl. reparatie patch.
Leeftijd: 3+. Lengte baan: 488 cm.
V Mbh: 4
70.350.62.067

€ 15,95

3+

Bestway H2OGO! waterglijbaan splashy shark
triple

3+

jaar

€ 24,95
3+

jaar

jaar

ER

EF BLOW

INCLUSI

Bestway playcenter triple play sports board

Opblaasbaar doel met net. Incl. 2 ballen Ø 36 cm, reparatiepatch. 0,27 mm vinyl. Afm.:
213x122x137 cm.

U Mbh: 1
70.350.62.061

V Mbh: 6
70.350.63.028

€ 149,00
6+

jaar

104

Bestway playcenter voetbalset klein

Opblaasbaar speelbord, dubbelzijdig te gebruiken, voor basketbal, voetbal of honkbal.
De laatste 2 ballen kleven aan het bord, zodat de score kan worden afgelezen. Het
dubbel gestikte bord is duurzaam en kan gemakkelijk met de bijgeleverd blower worden
opgeblazen in minder dan 2 minuten. Incl. ankerpennen. Voor outdoor gebruik, Afm.:
225x100x185 cm.

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 27,95
3+

jaar

INFLATABLES

Diversen

Bestway strandbal beach 41

Bestway H2OGO! aqua bone

Bestway H2OGO! suikerzoete zwemnoodles

Flexibele foam buis voor watersport en -spel. In diverse
kleuren (geel, roze, groen en oranje). Onder de armen
geplaatst geeft het extra drijfvermogen, maar ook
uitstekend geschikt voor aquarobic oefeningen of spelletjes.
Maakt krakende geluiden bij het buigen. Behoudt zijn
gewenste vorm. Elke buis bestaat uit 58 in elkaar grijpende
verbindingen. Doos bevat 24 stuks. Afmeting: Ø 6,5x122
cm.
V Mbh: 24
70.350.66.357 € 7,95
6-12

Noodles met realistische afbeeldingen van allerlei lekkers
in vrolijke kleuren. Kies uit vier smakelijke variaties ontbijtgranen, gummyberen, cake en zoethout - of een
van elk! De kern van EPE schuim wordt omhuld door
zachte, rekbare stof. Duurzaam en sterk. Getest op het
drijfvermogen. Afm.: Ø 6,4 x122 cm.

Grote klassieke strandbal, in rood, wit, blauw en geel.
Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 41 cm.

V Mbh: 24
70.350.62.049

V Mbh: 36
70.350.66.333

€ 7,95

jaar

jaar

jaar

€ 1,29
2+

6-12

Nieuw

2021
Bestway strandbal sport 27

Bestway strandbal retro fashion 122

Bestway kinderbootje narwal

Strandbal sport. Assorti van: basketbal, honkbal, voetbal en
volleybal. Leeftijd: 2+. Afmeting: Ø 27 cm.

Extra grote strandbal in retro stijl. Leeftijd: 3+. Afmeting: Ø
122 cm.

Kinderbootje in de vorm van een narwal. Uitgerust met
een grappige kleurrijke stekel op de neus. Leeftijd: 3-6 jr.
Afmeting: 108x82x39 cm.

V Mbh: 36
70.350.66.348

V Mbh: 12
70.350.66.574

V Mbh: 1v2
70.350.66.541

€ 1,29
2+

€ 6,95
3+

jaar

€ 6,95
3+

jaar

jaar

Bestway zwemring mud master 80

Bestway zwemring river gator 106

Bestway zwemring unicorn 110

Supergrote zwemring in de vorm van een autoband. Vanaf
10 jaar. Afmeting: Ø 80 cm.

Super sterke giga zwemring “alligator”. Met 2 luchtkamers,
rondom een koord en reparatiepatch. Van 0,40/0,35 mm
vinyl. Vanaf 12 jaar. Afmeting: Ø 106 cm.

Zwemring in de vorm van een mythische veelkleurige
eenhoorn. De lange nek geeft houvast of fungeert als
rugsteuntje. Incl. reparatiepatch. Leeftijd: 10+. Afmeting:
110x80x71 cm.

V Mbh: 12
70.350.66.385

V Mbh: 6
70.350.66.390

V Mbh: 12
70.350.66.546

€ 2,95
10+
jaar

€ 9,95
12+
jaar

€ 6,95
10+
jaar

Voor meer info: www.alpc.nl
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Bestway zwemring regenboog lint 96

Bestway zwemring designer 68

Deze bijzondere regenboog zwemring heeft niet alleen de
vrolijke regenboogkleuren, maar ook is de vorm gegolfd.
Incl. een reparatiepatch. Leeftijd: 12+. Afmeting: Ø 96 cm.

Extra grote zwemring met zomers motief. Leeftijd: 3-6 jaar.
Afmeting: Ø 68 cm.

V Mbh: 12
70.350.66.547

V Mbh: 24
70.350.66.007

€ 5,95
12+

€ 2,49

Bestway zwemring dieren 75
Zwemringen dieren in een assorti van 3 verschillende
designs: walvis, papegaai en eenhoorn. Leeftijd: 3-6 jr.
Afmetingen: walvis:72x65x22 cm, papegaai: 73x71x36 cm,
eenhoorn: 78x54x50 cm
U Mbh: 24
70.350.66.526

3-6

jaar

€ 2,95
3-6

jaar

jaar

Bestway zwemring big eyes 53
Kinder zwemring met grote ogen, in assorti van 3 kleuren.
Hersluitbare verpakking. Leeftijd: 3-6 jaar. Ø 53 cm.
U Mbh: 12
70.350.66.236

€ 3,95
3-6
jaar

Bestway zwemring transparent tire 46
Transparante zwemring in 2 kleuren assorti: oranje en
blauw. Leeftijd: 3-6 jr. Afmeting: Ø 46 cm.
V Mbh: 36
70.350.66.378

€ 0,95

Bestway zwemring frosted neon 80
Supergrote zwemring in metallic kleuren assorti: groen en
oranje, met een witte transparante onderkant. Leeftijd: 10+.
Afmeting: Ø 80 cm.
V Mbh: 12
70.350.66.382

3-6

10+

jaar

Bestway zwemring color blast 106

Hydro swim dive rings lil fish 3 jr +

Jumbo zwemring met koord rondom en incl. reparatie
patch. In 2 uni kleuren assorti. Van 0,20 mm vinyl. Leeftijd:
12+. Afmeting: Ø 106 cm.

Vissen om op te duiken. Staan rechtop in het water en
ideaal om de duikvaardigheden te verbeteren. Set met 4
vissen in verschillende kleuren. Per set verpakt. Leeftijd:
3+.

U Mbh: 12
70.350.66.499

V Mbh: 12
70.350.66.482

€ 6,95
12+
jaar

106
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€ 3,95
3+

jaar

€ 2,95
jaar

Hydro swim zwemmuts lil buddy 3 jr +
Zachte siliconen kinderbadmuts. De opvallende tekening
maakt herkenning in het water gemakkelijk. In 3 kleuren
assorti: oranje, rood en blauw. Per stuk verpakt. Leeftijd:
3+.
V Mbh: 36
70.350.66.185

€ 2,95
3+

jaar

INFLATABLES

Diversen

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

V Mbh: 12
70.350.60.003

€ 3,95
14+
jaar

Bestway luchtbed float `n roll

Bestway luchtbed double beach 173

Gemakkelijk, zeer royaal luchtbed voor bij of op het water.
Flexibel, dus eenvoudig op te rollen. 2 Luchtkamers en in
3 kleuren assorti: groen, geel en roze. Incl. reparatiepatch.
Voor 1 persoon met een max. gewicht van 90kg. Van 0,21
mm vinyl. Afm: 159x77x19 cm.

Dubbel strandbed met 2 luchtkamers. Bed is in coil beam
constructie met pockets en het aparte hoofdkussen
heeft een comfortabele I beam constructie. Door de witte
pockets in een transparante top op een blauwe ondergrond
een leuke, frisse uitstraling. Met stevige handgrepen en
reparatie patch. Voor 2 personen met een totaal max.
gewicht van 180 kg. Van 0,29 mm vinyl. Afmetingen:
193x142 cm.

V Mbh: 12
70.350.60.042

U Mbh: 4
70.350.60.041

€ 7,95
14+
jaar

€ 21,95
14+
jaar

Bestway point of sale display opblaasbaar
Stevige en supermakkelijke display met een assortiment opblaasbaar speelgoed van 9 verschillende artikelen. Voor
zowel kinderen als. volwassenen. Display bevat: strandbal, zwemarmbandjes fruit, kleurige zwemring, luchtbed in 4
uni kleuren, lounge bed met kijkvenster in 3 kleuren, rider Krokodil, 3-rings zwembad uni Ø 122x25 cm en 3 rings
zwembad met diepzee print Ø 152x30 cm. Afmeting display: 55x354,5x152 cm.
V Mbh: 1

70.350.66.376

Voor meer info: www.alpc.nl
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Hydro pro snorkelset seaclear flowtech s/m
14 jr +
Een volledig snorkelmasker met dual air flow technologie
en getinte glazen. Het masker bedekt het hele gezicht en
heeft 2 ingebouwde snorkels. De dual air flow technologie
zorgt ervoor dat je gemakkelijk kan in- en uitademen via
de neus en mond, je ademt namelijk via de ene snorkel in
en via de andere snorkel uit. Daarnaast zorgt de full dry top
technologie zorgt ervoor dat er geen water via de snorkel
naar binnen kan komen. Met verstelbare nylon band voor
de perfecte fit. Maten: Small/medium.
V Mbh: 4
70.350.74.078 € 39,95

Hydro swim snorkelset lil Flapper 3 jr +

Hydro swim flipper set fire fish 7 jr +

Complete set met een lekbestendige bril met polycarbonaat
lenzen, UV bescherming, anti-condens en een dubbele,
verstelbare hoofdband. Snorkel met vormvast mondstuk en
floppers met verstelbare hielband. 100% latex vrij. Maat
flippers: 24-27. Leeftijd: 3+.

Stoere duikset, incl. flippers met ruimzicht lenzen van
polycarbonaat met UV beschermende coating en dubbele
doezelrand voor lekbestendige pasvorm. Verstelbare,
dubbele hoofdband en dry-top snorkeltechnologie om
waterinfiltratie te voorkomen. Zachte flippers, passend voor
maat37-41, met verstelbare hielband. in 2 kleuren assorti,
per set verpakt. Leeftijd: 7+.

V Mbh: 6
70.350.74.063

€ 8,95

Hydro swim snorkelset secret bay 14 jr +
Snorkel set. Masker met ruimzicht lenzen van polycarbonaat
met UV bestendige coating, zachte, lekbestendige randen
en verstelbare, dubbele hoofdband. 100% latex vrij.
Speciale, droge top snorkel, met vormvast, aangenaam
passend mondstuk. Verstelbare hoofdbandbevestiging. In 2
kleuren assorti: blauw en wit. Per set verpakt. Leeftijd: 14+.

€ 9,95

Snorkelset in pilotenstijl met lenzen van polycarbonaat.
De dubbele doezelrand zorgt voor een sluitende en
lekbestendige pasvorm. Verstelbare, dubbele hoofdband.
De dry-top technologie voorkomt waterinfiltratie. Zacht
en comfortabel mondstuk. Met geïntegreerd ventiel voor
gemakkelijke clearing en verstelbare snorkelclip. 100 %
latex vrij. In 2 kleuren assorti, per set verpakt.

Snorkelset in piloten stijl. Polycarbonaat lenzen met UV
beschermende coating. Dubbele doezelrand voor sluitende,
lekbestendige pasvorm. Verstelbare, dubbele hoofdband.
Zacht, comfortabel zittend mondstuk. Bij de snorkel zorgt de
dry-top technologie ervoor dat er geen water inkomt. 100%
latex vrij. In 2 kleuren assorti, per set verpakt. Leeftijd: 3+.

V Mbh: 6
70.350.74.026

V Mbh: 12
70.350.74.017

€ 9,95

€ 5,95
14+
jaar
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jaar

jaar

Hydro swim zwembril summer
swirl 3 jr +

Hydro swim zwembril ocean crest
7 jr +

Zwembril voor kinderen. De veelkleurige
bril heeft UV beschermende coating
voor bescherming van de ogen en heeft
bescherming tegen beslaan van het glas.
Ook aan comfort is gedacht, de band
voor de bril is verstelbaar. In 2 designs
verkrijgbaar namelijk roze of blauw..
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Zachte oog cups van siliconen, heldere
lenzen van polycarbonaat en met UV
beschermende coating. Ook anti condens
coating. Verstelbare siliconen hoofdband,
100 % latex vrij. In assorti van 3 kleuren.
Per stuk verpakt. Leeftijd: 7+

V Mbh: 24
70.350.74.072

V Mbh: 24
70.350.74.004

€ 5,49
3+

jaar

€ 5,95
3+

7+

jaar

V Mbh: 24
70.350.74.057

Hydro swim snorkelset lil glider 3 jr +

Hydro swim snorkelset pike 7 jr +

14+

Zwembril met zacht, prettig zittend
siliconen montuur met spiegelende lenzen
van polycarbonaat met UV bescherming.
Ook met anti-condens coating. Volledig
verstelbare siliconen hoofdband. 100%
latex vrij. In 3 kleuren assorti. Leeftijd: 14+.

7+

jaar

jaar

Hydro swim zwembril IX-1000
ocean swell 14 jr +

€ 14,95
jaar

3+

14+

V Mbh: 6
70.350.66.456

V Mbh: 6
70.350.74.028

€ 4,49
7+

jaar

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. 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.
V Mbh: 24
70.350.66.483 € 6,95

3+

jaar

INFLATABLES

Winter

Bestway H2OGO! snow artic rush
snow tube

Bestway H2OGO! snow double
thundersnow snow tube

Bestway H2OGO! snow bailey de
beer snow tube

Bestway H2OGO! snow unicorn
snow tube

Grote en vrolijke opblaasbare slee met
winterse opdruk. Gemaakt van Freeze
resistant Polar-shield materiaal, bestand
tegen lage temperaturen en blijft dan
soepel. De handgrepen zijn extra groot,
zodat ze gemakkelijk kunnen worden
vastgepakt ook met handschoenen. Incl.
reparatie patch. Leeftijd: 6+, max. gewicht:
90 kg. Afmeting: Ø 122 cm.

Opblaasbare slee voor 2 personen met een
opvallende opdruk. Gemaakt van Freeze
resistant Polar-shield materiaal, bestand
tegen lage temperaturen en blijft dan
soepel. De handgrepen zijn extra groot,
zodat ze gemakkelijk kunnen worden
vastgepakt ook methandschoenen. Incl.
reparatie patch. Leeftijd: 6+, max. gewicht:
180 kg. Afmeting: 170x86 cm.

Sleetje rijden op deze vriendelijke beer.
Gemaakt van Freeze resistant Polar-shield
materiaal, bestand tegen lage temperaturen
en blijft dan soepel. De handgrepen zijn
extra groot, zodat ze gemakkelijk kunnen
worden vastgepakt ook met handschoenen.
Incl. reparatie patch. Leeftijd: 6+, max.
gewicht: 90 kg. Afmeting: 120x121 cm.

Glijden door de sneeuw op een kleurige
eenhoorn. Gemaakt van Freeze resistant
Polar-shield materiaal, bestand tegen
lage temperaturen en blijft dan soepel.
De handgrepen zijn extra groot, zodat ze
gemakkelijk kunnen worden vastgepakt ook
met handschoenen. Incl. reparatie patch.
Leeftijd: 6+, max. gewicht: 90 kg. Afmeting:
Ø 101x176 cm.

V Mbh: 6
70.900.80.014

V Mbh: 4
70.900.80.015

V Mbh: 6
70.900.80.018

V Mbh: 6
70.900.80.020

€ 15,95
6+

€ 22,95
6+

jaar

€ 16,95
6+

jaar

Bestway H2OGO! winter Rush
covered tube single

Bestway H2OGO! winter rush tube
triple

Met deze aantrekkelijke slee zoef je zo
de helling af. Gemaakt met het duurzame
voorgetest Polar Shield en vinyl 0,40
mm, voorzien van sterke handgrepen en
in verrassende kleurstelling. Leeftijd: 6+.
Max. laadgewicht: 90 kg. Afmeting: Ø 99
cm.

Opblaasbare wintertube met maar liefst 3
zitplaatsen, elk met 2 handgrepen. Deze
sterke tube is gemaakt van 0,50 mm vinyl
en is voorzien van een Polar Shield coating,
dus bestand tegen lage temperaturen. Het
max. gewicht is: 270 kg. Leeftijd: 6+. Afm.:
152x152 cm.

Opblaasbare wintertube met een cover
van textiel met een leuke, kleurige print.
Deze eenpersoons tube is voorzien van
4 stevige handgrepen, een grijptouw en
gemaakt van sterk voorgetest Polar Shield
materiaal. Dat is 0,40 mm vinyl met een
speciale coating die hem beschermd tegen
lage temperaturen. Max. gewicht: 90 kg.
Leeftijd: 6+. Afmeting: 142 cm.

U Mbh: 8
70.900.80.001

U Mbh: 4
70.900.80.003

U Mbh: 3
70.900.80.004

€ 13,95
6+

6+

jaar

Bestway H2OGO! flurryz slee
Opblaasbare slee in felle kleuren. De slee is
gemaakt van 0,40 mm vinyl met voorgetest
Polar Shield. Dit materiaal is bestand tegen
lage temperaturen en blijft ook dan soepel.
Eén persoons slee met een max. gewicht
van 90 kg. Leeftijd: 6+. Uitgerust met
stevige handgrepen. Afmeting: 107x48 cm.
U Mbh: 12
70.900.80.006

€ 8,95
6+

jaar

€ 31,95

Glij snel van de helling op deze pizza
tube. Voorzien van sterke handgrepen en
met realistische pizza print. Leeftijd: 6+.
Afmeting: Ø 99x35 cm.

U Mbh: 8
70.900.80.009

€ 12,95
6+

jaar

€ 42,95

jaar

Bestway H2OGO! polar Edge tube
Heerlijke roetsj band voor in de sneeuw.
Gemaakt van voorgetest Polar Shield
materiaal. D.w.z. het 0,40 mm dikke vinyl
heeft een extra coating zodat het bestand
is tegen lage temperaturen, niet hard wordt
of afbrokkelt. De tube heeft 2 handgrepen
is uitgevoerd in frisse, opvallende kleuren.
Max. gewicht van 90 kg. Afm.: Ø 127 cm.

U Mbh: 6
70.900.80.005

6+

jaar

Bestway H2OGO! pizza Mar-GOrita snow tube

6+

jaar

Bestway H2OGO! frost blitz tube
single

€ 21,95

€ 17,95
6+

jaar

jaar

Bestway H2OGO! tire snow tube

Bestway H2OGO! flurryz slee kids

Met deze stoere slede zoef je zo de helling
af. Voorzien van sterke handgrepen.
Leeftijd: 6+. Afmeting: Ø 99x35 cm.

Opblaasbare slee, speciaal voor de
kleintjes. Met een veilige, extra rugleuning,
een trekkoord en natuurlijk gemaakt met
voorgetest Polar Shield materiaal. Blijft
soepel, ook bij lage temperaturen. Van 0,40
mm vinyl. Voor kinderen van 1-3 jaar, max.
gewicht: 20 kg. Afmeting: 84x46 cm.

U Mbh: 8
70.900.80.010

U Mbh: 12
70.900.80.007

€ 12,95
6+

jaar

€ 9,95
1-3
jaar

Voor meer info: www.alpc.nl

109

OUTDOOR

Kajaks
Hydro force kajak Ventura

Belangrijkste kenmerken:
1. Bestand tegen zon, olie en zeewater
2. Steunen voor peddels
3. 2 peddels van 218cm en handpomp
Hydro force kajak Ventura X2
Sportieve, opblaasbare kajak voor 2 personen. Met opblaasbare bodem en 2 afneembare
zijkamers van zwaar PVC. 2 verstelbare zitjes met opbergvakken, los opbergvak, gecoate
nylon romp, bestand tegen zon, olie en zeewater. Verder met afneembare vin en reparatie
patch. Incl. 2 aluminium peddels van 218 cm en handpomp. Max. gewicht 200 kg.
Afmeting: 330x86x44 cm.
V Mbh: 1
70.350.67.113 € 279,00

2

200 KG
440 LB

Hydro force kajak Ventura
Sportieve, opblaasbare kajak voor 1 persoon. Met opblaasbare I-beam bodem en 2
afneembare zijkamers van zwaar PVC. Klemmen voor de peddel aan de zijkant van de
kajak. Verstelbaar zitje met opbergvakken, los opbergvak, gecoate nylon romp, bestand
tegenzon, olie en zeewater. Verder met afneembare vinnen en reparatie patch. Incl.
aluminium peddel van 218 cm en handpomp. Max. gewicht 100 kg. Afmeting: 280x86x40
cm.
V Mbh: 1
70.350.67.151 € 219,00

1

130 KG
286 LB
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Hydro force kajak lite-rapid x2

2

160 KG
350 LB

Belangrijkste kenmerken:
1.
2.
3.
4.

2 persoons kajak
2 aluminium peddels met kunststof bladen
van 218 cm en reparatiepatch
Maximaal gewicht: 160 kg
Afmeting: 321x88x44 cm

2 persoons kajak. De vormvaste constructie voorkomt dat er water
in het ruim komt, de twee opblaasbare zitjes zijn wegneembaar en
ook de middenvin, die zorgt voor stabiliteit, kan verwijderd worden.
Incl. 2 aluminium peddels met kunststof bladen van 218 cm en
reparatiepatch. Max. gewicht 160 kg. Afmeting: 321x88x44 cm.

Hydro force kajak lite-rapid x2
V Mbh: 1
70.350.67.089

€ 119,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Hydro force kajak cove champion

1

100 KG
220 LB

Belangrijkste kenmerken:
1. Stevige opblaasbare bodem en een opblaasbaar
zitje
2. Complete set inclusief peddels en een pomp
3. Geschikt voor 1 persoon, maximaal gewicht 100 kg
1 Persoons kajak met 3 luchtkamers, gemaakt van duurzaam PVC. Stevige en strakke opblaasbare bodem,
afneembare vin en een comfortabele cockpit met opblaasbaar zitje. Koord voor het stouwen van spullen voor en
achter en een grijpkoord rondom. Incl. handpomp, peddel en reparatiepatch. Max. gewicht: 100 kg. Afmeting:
275x81x45 cm.

Hydro force kajak cove champion
V Mbh: 1
70.350.67.148

112

€ 84,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Bestway boot Kondor

OUTDOOR

Bestway boot Kondor 1000 set
De Hydro-Force Raft Set type 61078 is een 1 persoons boot en wordt geleverd met peddels (62015). Met opblaasbare
bodem voor meer comfort. Incl. grijpkoord rondom, een stevig handvat voor extra veiligheid en een sleepring. Verder is
de boot voorzien vanstevige dollen en klemmen om de riemen vast te zetten. Gemaakt van Vinyl 0,25 mm. Afmeting:
155x93x30 cm. Geschikte leeftijd is 6+.
V Mbh: 3
70.350.66.065

€ 24,95

1

80 KG
176 LB

Bestway boot Kondor 2000 set
Boot met 3 luchtkamers voor 1 volwassene en 1 kind. Max. gewicht: 120 kg. Snel op te blazen. Rondom een koord,
opblaasbare bodem voor extra comfort, sterke handgreep, vaste dollen, een sleepring met sleeplijn en een reparatiepatch.
Incl. 1 paar riemen(124 cm) en een voetpomp (13 cm). Afmeting: 188x98x30 cm. Geschikte leeftijd is 6+.
V Mbh: 3
70.350.67.123

€ 34,95

1

1

120 KG
264 LB

Bestway boot Kondor 3000 set
Boot met 3 luchtkamers voor 2 volwassenen en 1 kind. Max. gewicht: 190 kg. Snel op te blazen, van 0,42 mm vinyl.
Rondom een koord, opblaasbare bodem voor extra comfort, sterke handgreep, stevige dollen en een sleepring. Incl. 1 paar
riemen (124 cm), een handpomp en een reparatie patch. Afmeting: 232x115x36 cm. Geschikte leeftijd is 6+.
V Mbh: 3
70.350.67.134

€ 45,95

2

1

190 KG
419 LB

Voor meer info: www.alpc.nl
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Boten
Hydro force boot treck

Opblaasbare boot met 3 luchtkamers, eveneens opblaasbare bodem en opblaasbare kussens voor nog meer comfort. Met een koord rondom, sterke handgreep, stevige dollen, een
sleepring en een reparatiepatch. Incl. 1 paar riemen (124 cm) en 1 voetpomp.

X3 set
Geschikt voor 3 à 4 personen met een totaal gewicht van max. 270 kg. Afmeting: 307x126x39 cm.
V Mbh: 2
70.350.67.129 € 75,95

3

1

270 KG
595 LB

X2 set
Voor 2 volwassenen en 1 kind, max. gewicht 225 kg
Afmeting: 255x127x36 cm
V Mbh: 2
70.350.67.128 € 67,95

2

1

225 KG
496 LB

30 stuks

X1 set
Voor 2 volwassenen, max. gewicht:170 kg
Afmeting: 228x121x32 cm
V Mbh: 2
70.350.67.130 € 46,95

2

170 KG
374 LB

30 stuks
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Boten

Hydro force boot Voyager set

Ruime, opblaasbare visboot. Met eveneens opblaasbare bodem. Hengelhouders, rondom een koord, handige opbergruime, sterke dollen en een stevig
handvat. Incl. 1 paar aluminium riemen en reparatie patch.

300 set

500 set
Geschikt voor 3 personen. Max. 260 kg. Afmeting: 348x141x48 cm. Incl. opblaasbare
kussens.
V Mbh: 1
70.350.67.102

€ 109,00

3

260 KG
573 LB

Geschikt voor 2 personen. Max. gewicht 170 kg. Afmeting: 243x102x31 cm.
V Mbh: 2
70.350.67.112

€ 52,95

2

170 KG
374 LB

Voor meer info: www.alpc.nl
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Boten

Hydro force boot Caspian set
Belangrijkste kenmerken:
1.
2.
3.
4.
5.

2 persoons
3 luchtkamers
extra stootlijst
vaste spiegel met motorsteun
opblaasbare bodem van Dropstitch
materiaal
6. beweegbare dollen
7. 1 paar riemen van 145cm
8. handpomp, sleepring en reparatiekit.
9. Voor 2 volwassenen
10. Afmeting: 230x130x33 cm.

2

258 KG
568.8 LB

STEEL TOW
HOOK

Opblaasbare boot met 3 luchtkamers van supersterk,
zonlichtbestendig PVC. Rondom extra stootlijst voor
bescherming, vaste spiegel met motorsteun, opblaasbare
bodem van Dropstitch materiaal, beweegbare dollen en
een metalen sleepring. Incl. 1 paar riemen van 145cm,
handpomp, sleepring en reparatiekit. Voor 2 volwassenen,
max. gewicht 258 kg. Afmeting: 230x130x33 cm.

Hydro force boot Caspian set
V Mbh: 1
70.350.67.107

€ 369,00

Pakket bevat:
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Boten

Hydro force boot Caspian pro set
Belangrijkste kenmerken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3 luchtkamers met opblaasbare kiel
extra stootlijst
vaste spiegel met motorsteun
opblaasbare vloer van Dropstitch
beweegbare dollen en 2 handgrepen
Incl. 1 paar riemen van 162 cm
handpomp, sleepring en reparatiekit
Voor 3 volwassenen en 1 kind
Afmeting: 280x152x42 cm.

3

1

480KG
1058.2LB

SIDE
GRIPS

STEEL TOW
HOOK

Opblaasbare boot met 3 luchtkamers en opblaasbare kiel
van supersterk, zonlichtbestendig PVC. Rondom extra
stootlijst voor bescherming, vaste Multiplex spiegel met
motorsteun, opblaasbare vloer van drop stich materiaal,
beweegbare dollen en 2 handgrepen. De vloerborden en
het bankje zijn eenvoudig te monteren zonder gereedschap.
Incl. 1 paar riemen van 162 cm, veiligheidskoord rondom,
handpomp, sleepring, 10 m trekkoord en reparatiekit. Voor
3 volwassenen en 1 kind, max. gewicht 480 kg. Afmeting:
280x152x42 cm.
Hydro force boot Caspian pro set
V Mbh: 1
70.350.67.108

€ 599,00

Pakket bevat:

Voor meer info: www.alpc.nl
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Boten

Hydro force boot Mirovia pro set
4

1

640KG
1411LB

SIDE
GRIPS

STEEL TOW
HOOK

Belangrijkste kenmerken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Voorgetest materiaal en kwaliteitsconstructie
Supersterk met hoge dichtheid, zonbestendig
3-kamer constructie met opblaasbare kiel
opblaasbare vloer van Dropstitch
multiplex spiegel
Metalen sleepring
Handgrepen om gemakkelijk op te tillen
Sterke stootlijst
Motorsteun (motor niet inbegrepen)
Beweegbare dollen
Max. gewicht: 640 kg
Afmeting: 330x162x44 cm

Opblaasbare boot, 3 luchtkamers met opblaasbare kiel van
supersterk, zonlichtbestendig PVC. Vaste Multiplex spiegel
met motorsteun, beweegbare dollen, rondom stootlijst voor
extra bescherming en een veiligheidskoord. De opblaasbare
vloer van drop stichmateriaal biedt uitmuntende stijfheid
en duurzaamheid en is, evenals de bankjes, eenvoudig
te monteren, zonder gereedschap. Met 2 handgrepen,
sleepring en een reparatiekit en verder met een gesp voor
het fixeren van een jerrycan. Incl. 1 paar riemen van 162 cm
en handpomp. Geschikt voor 4 volwassenen en 1 kind, max.
gewicht: 640 kg. Afmeting: 330x162x44 cm.

Hydro force boot Mirovia pro set
V Mbh: 1
70.350.67.110

€ 799,00

Pakket bevat:
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Riemen/pompen

Hydro force kunststof riemen 124 cm

Hydro force deelbare aluminium riemen 145 cm

Hydro force SUP elektrische luchtpomp 12V

Riemen voor roeiboot. 3-delig, gemakkelijk in elkaar
te zetten, van licht en sterk kunststof. Geribbeld blad.
Afmeting: 124 cm.

Aluminium riemen 145 cm, 2-delig. Ook te gebruiken als
peddel van 218 cm. Stevige draaislot bevestiging en sterke
kunststof bladen.

V Mbh: 12
70.350.67.140

V Mbh: 6
70.350.67.142

Electrische luchtpomp voor het opblazen van SUP boards
of andere opblaasbare artikelen met een hogedruk ventiel.
Aan te sluiten op de 12V aansluiting van auto of boot.
Lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen. Incl. 275 cm
kabel. Afmeting: 23,5x14x13 cm.
V Mbh: 3
70.350.67.149 € 49,95

€ 7,95

€ 15,95

Nieuw

2021

Bestway luchtpomp sidewinder
oplaadbaar USB
Electrische luchtpomp op batterijen.
Gemakkelijk oplaadbaar vis USB
telefoonoplader of powerbank. Geschikt
voor de meest luchtbedden, zwemringen,
strandballen en ander opblaasbaar
speelgoed. Weegt slechts 417 gr. Voorzien
van 3 verschillende aansluitstukken. Zowel
voor pompen als voor leeg laten lopen. Incl.
4x1500 mA oplaadbare batterijen.
U Mbh: 12
70.350.60.166

Bestway luchtpomp powergrip AC
Electrische luchtpomp op 220 V. voor
gebruik binnenshuis. Voor zowel opblazen
als leeglopen. CE/EAC/GS gecertificeerd.
Met 3 verschillende aansluitstukken.

U Mbh: 12
70.350.60.078

€ 30,95

€ 20,95

Bestway luchtpomp sidewinder
AC/DC

Bestway luchtpomp sidewinder AC

Luchtpomp 220/240 V of 12 V. Ook
geschikt voor buiten. 2 weg ventiel en 3
ventielpluggen. CE/EAC/GS en E-merk
gecertificeerd.

Luchtpomp 220-240 V 110 W voor binnen
d.m.v. netsnoer. Airflow: 680 liter per
minuut. Max. druk: 390 mmH2O. 2 weg
ventiel en 3 ventielpluggen. CE/EAC/GS
gecertificeerd.

U Mbh: 12
70.350.60.114

V Mbh: 12
70.350.60.173

€ 18,95

€ 11,95

Nieuw

2021

Bestway luchtpomp sidewinder 12V AC/DC
Luchtpomp 12 V 30 W geschikt voor zowel binnen als
buiten. Airflow: 490 liter per minuut. Max. druk: 355
mmH2O. 2 weg ventiel en 3 ventielpluggen. Inclusief 12 V
plug en netsnoer. CE/EAC/GS gecertificeerd.

V Mbh: 12
70.350.60.175

€ 19,95

Bestway luchtpomp airhammer 37 cm **

Bestway voetpomp air step 1400 cc

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

Voetpedaalluchtpomp. Gemakkelijk te switchen van in- naar
output. Flexibele slang en 3 ventielpluggen. Maximale
luchtstroom. Volume: 1,4 l. GS gecertificeerd. Afmeting:
28x19 cm.

V Mbh: 6
70.350.60.103

V Mbh: 12
70.350.60.118

€ 6,95

€ 6,95

144 stuks
Voor meer info: www.alpc.nl
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SUP's

Hydro force SUP board Freesoul tech set

1

Nieuw

2021
160KG
352LB

2

vinnen

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Multifunctioneel, volledig compleet SUP board. Gemaakt van Tritech materiaal, voor extra sterkte, stabiliteit en duurzaamheid. Het board heeft alles wat je van zo’n multi-board mag
verwachten: een anti-slip mat, een zitje met rug- en voetsteun, een elastisch koord voor de bagage en handige handgrepen voor het vervoer. Verder de voorbereiding voor het plaatsen van
een mastvoet (niet inbegrepen) en een verwijderbaar zwaard voor als je wilt windsurfen. Kortom, perfect voor lange en veilige toertochten als SUP, geschikt om mee te surfen en ook yoga of
kajakken is mogelijk met dit board. Wordt geleverd incl. een handpomp, een peddel, een surf leash, zitje, voetsteun, een luxe rugzak en een reparatie kit. Afmeting: 340x89x15 cm.

V Mbh: 1
70.360.68.009

120

€ 399,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Hydro force SUP board Fastblast tech set
1

Nieuw

2021

120KG
265LB

1

vin

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Opblaasbaar SUP, fijn board voor meerdere doeleinden: lang en snel om mee te racen, maar ook stabiel en geschikt voor de middellange toertochten. Van drop stitch en TriTech materiaal,
dus uitmuntende stijfheid en duurzaamheid. Anti-slip dek, elastischkoord om bagage mee te nemen en praktische handgreep om het gemakkelijk te dragen. Voorzien van 1 verwijderbare
vin voor makkelijk vervoer. De set bevat: een SUP board, vin, handpomp, surf leash, een luxe rugtas en een reparatie kit. Voor 1 persoon. Max. gewicht: 120 kg. Afmeting: 381x76x15 cm.

V Mbh: 1
70.360.68.016

€ 339,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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SUP's

Hydro force SUP board Huaka'i set

1

Nieuw

2021
130KG
287LB

1

vin

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Dubbele luchtkamer

Huaka'i tech is een allrounder onder de SUP's. Met dubbele luchtkamer. Gemaakt van drop stitch en Tritech materiaal voor extra sterkte, stevigheid en duurzaamheid en voorzien van antislip mat, een elastisch koord om bagage te stouwen, een praktische dekhandgreep om hem gemakkelijk te verplaatsen. Voorzien van 1 verwijderbare vin voor makkelijk vervoer. Door de
extra breedte van de anti-slip mat zelfs geschikt om je huisdier mee te nemen (als die dat durft, tenminste). Het pakket bevat: een board, vin, handpomp, luxe draagrugzak, surf leash en
reparatie kit. 1 persoon. Max.gewicht 130 kg. Afmeting: 305x84x15 cm.

V Mbh: 1
70.360.68.017

122

€ 329,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Hydro force SUP board Kahawai set
1

Nieuw

2021
140KG
309LB

3

vinnen

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Kahawai is zowel geschikt voor vlak water als op wat ruigere rivieren. Gemaakt van drop stich materiaal voor extra sterkte, stabiliteit en duurzaamheid. Geschikt voor langere toertochten op
het water. Voorzien van anti-slip mat en bagagekoord en meerdere handgrepen om hem probleemloos over obstakels te tillen. Het board is gemakkelijk manoeuvreerbaar. Wordt geleverd
incl. peddel, handpomp, reistas, surf leash en reparatie kit. Afmeting: 310x86x15 cm.

V Mbh: 1
70.360.68.007

€ 319,00

Voor meer info: www.alpc.nl

123

OUTDOOR

SUP's

Hydro force SUP board Oceana convertible set

1

Nieuw

2021
120KG
265LB

1

vin

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Opblaasbare SUP incl. zitje met rugsteun. Door zijn uitstekende vormgeving veilig en gemakkelijk te gebruiken bij elke waterconditie. Anti-slip dek, een elastisch koord voor het meenemen
van bagage en het zitje met voetsteun maken deze SUP bij uitstek geschikt voor de langere (toer)tochten. Voorzien van 1 afneembare vin voor makkelijk vervoer. Incl. handpomp, verstelbare
peddel (217 cm), vin, surf leash, reistas en reparatie kit. Van drop stitch materiaal voor uitmuntende stijfheid, stabiliteit en duurzaamheid. Voor 1 persoon, max. gewicht: 120 kg. Afmeting:
305x84x12 cm.

V Mbh: 1
70.360.68.021

124

€ 279,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Hydro force SUP board White cap convertible set
1

Nieuw

2021
120KG
265LB

1

vin

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Allround SUP met zitje en voetsteun, geschikt voor rustig water tot en met kleine golven. Van drop stitch en TriTech materiaal, dus uitmuntende stijfheid en duurzaamheid. Anti-slip dek,
elastisch koord om bagage mee te nemen en praktische handgreep om het gemakkelijk te dragen. Voorzien van 1 verwijderbare vin voor makkelijk vervoer. De set bevat: een SUP board,
zitje, voetsteun, vin, handpomp, surf leash, een luxe rugtas en een reparatie kit. Voor 1 persoon. Max. gewicht: 120 kg. Afmeting: 305x84x12 cm.

V Mbh: 1
70.360.68.014

€ 279,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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SUP's

Hydro force SUP board Aqua glider set

1

Nieuw

2021
110KG
243LB

2

vinnen

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Aqua glider is de SUP voor het maken van langere toertochten op rustig water. Stabiel, maar snel. Met een handgreep om hem te dragen. Van drop stitch en TriTech materiaal en voorzien
van 2 verwijderbare vinnen voor makkelijk vervoer. Voorzien van speciale TravelTech constructie voor zowel horizontaal als verticaal vouwen is de SUP gemakkelijk te vervoeren. Met luxe en
kleinere rugzak, 2 afneembare vinnen, een handpomp, surf leash en reparatie kit. 1 persoon. Max. gewicht: 110 kg. Afmeting: 320x79x12 cm.

V Mbh: 1
70.360.68.018
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€ 279,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Hydro force SUP board Aqua cruise set
1

Nieuw

2021
110KG
243LB

1

vin

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Aqua Cruise Tech is de SUP bij uitstek voor het maken van langere toertochten op rustig water. Stabiel, maar snel. Met zowel voor als achter elastische koorden voor het stouwen van
bagage, anti-slipdek en een handgreep om hem te dragen. Van drop stitch en TriTech materiaal en voorzien van 1 afneembare vin voor makkelijk vervoer. Ook met handige luxe rugzak, vin,
een handpomp, surf leash en reparatie kit. 1 persoon. Max. gewicht: 110 kg. Afmeting: 320x76x12 cm.

V Mbh: 1
70.360.68.019

€ 269,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Hydro force SUP board Sea breeze set

1

Nieuw

2021
120KG
265LB

1

vin

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Allround SUP, geschikt voor rustig water tot en met kleine golven. Van drop stitch en TriTech materiaal, dus uitmuntende stijfheid en duurzaamheid. Anti-slip dek, elastisch koord om bagage
mee te nemen en praktische handgreep om het gemakkelijk te dragen. Voorzien van 1 verwijderbare vin voor makkelijk vervoer. De set bevat: een SUP board, peddel, verwijderbare vin,
handpomp, surf leash, een luxe rugtas en een reparatie kit. Voor 1 persoon. Max. gewicht: 120 kg. Afmeting: 305x84x12 cm.

V Mbh: 1
70.360.68.013
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€ 259,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Hydro force SUP board Aqua cruise set
1

Nieuw

2021
100KG
220LB

1

vin

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Opblaasbare SUP, allround. Het geringe gewicht en de hoge manoeuvreerbaarheid maken deze SUP geschikt voor zowel vlak water als ook bij surfen op geringe golven. Met anti-slip dek.
Van drop stitch materiaal voor uitmuntende stijfheid, stabiliteit en duurzaamheid en voorzien van 1 verwijderbare vin voor makkelijk vervoer. De set bestaat uit: het SUP board, vin, een
verstelbare 3-delige peddel (217 cm), een handpomp, een surf leash, een reistas en een reparatie kit. Voor 1 volwassene. Max. gewicht: 100 kg. Afmeting: 274x76x12 cm.

V Mbh: 1
70.360.68.020

€ 229,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Surfboard

Hydro force surfboard compact surf 8

1

90KG
265LB

1

vin

Dropstitch
MATERIAL

TRITECHTM
MATERIAL

Surfboard voor aspirant surfers, geschikt voor kleine tot middelhoge golven. Aan de achterzijde zit een rvs ring om de leash aan te bevestigen, met anti-slip laag. Gemaakt van Tritech
materiaal met een dropstitch constructie voor superieure sterkte, stabiliteit en duurzaamheid. Max. gewicht: 90 kg. Incl. surfleash, handpomp, reistas en reparatie kit. Afmeting: 243x57x7
cm.

V Mbh: 1
70.360.68.012

130

€ 199,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Tenten
Waterdichtheid tenten

Onze tenten zijn voorzien van een coating en kennen diverse gradaties als het gaat om waterdichtheid. Afhankelijk van waarvoor de tent
zal worden gebruikt, is deze waterdichtheid hoger of lager. Bent u op zoek naar een strandtentje of speeltentje voor de kinderen, dan zal
duidelijk zijn dat de behoefte aan een echt waterdichte tent niet groot is. Wilt u er mee op vakantie, dan zijn de eisen geheel anders en
wordt de waterdichtheid van belang.
De waterdichtheid van het materiaal wordt getest d.m.v. een waterkolom. Een waterkolom zegt iets over het aantal mm water wat een materiaal kan
verdragen per m². Het materiaal wordt als volgt getest: Een kolom wordt gevuld met water en op het materiaal geplaatst. Stel dat er 5000 mm water
in de buis zit en het materiaal houdt dit tegen, dan heeft het materiaal een waterkolom van 5000 mm. De meeste van onze tenten hebben een coating
van Polyurethaan (het sterkste en meest slijtvast materiaal) en de waterdichtheid wordt dan aangegeven als PU 5000 mm.
Bij een waterdichtheid van PU 1500 mm is het materiaal echt waterdicht (Europese norm) en bestand tegen een normale regenbui. Na verloop van tijd
slijt echter de coating en wilt u langdurig intensief gebruik van uw tent maken, dan is het beter om te kiezen voor een tent met een waterdichtheid van
PU 2500 – 5000 mm.
De gradaties van onze tenten lopen uiteen van PU 600 t/m PU 5000 mm. Voor het gemak hebben we ze onderverdeeld in 4 klassen, zie
onderstaand schema, om eenvoudig te bepalen welke tent voor u geschikt is.

Waterkolom test

30.000 mm

22.500 mm

15.000 mm

Neerwaartse druk

7.500 mm

Klasse
A
B

Waterkolom
PU 2500-5000 mm
PU 1000-2500 mm

C
D

PU 0-1000 mm
PA coating

Compleet waterdicht. Voor veelvuldig en langdurig gebruik.
Waterdicht (Europese norm: 1500 mm). Voorkom druk op de
tent (bijvoorbeeld zitten of liggen tegen het doek).
Waterafstotend.
Waterafstotend.

500 mm

Stof die de test ondergaat (per m2)

Betekenis icoontjes
Vuurvertragend
Muskietennet
Waterdichte naden
Pop up tent
Binnenvak
Verbeterde ventilatie
Fluoriserende stormlijn
Stormlijn organizer
Opbergvakjes

Pavillo tent activemount X3 voortent

Pavillo tent ocaso X3 luifel

Dubbellaags 3 persoons tent met 2 ingangen en een voortent voor
het stouwen van bagage. Op te zetten in ca. 15 min. Met insectennet,
binnen opbergvak, vuurvertragend, waterdichte naden en verbeterde
ventilatie. Gewicht: 4,77 kg. Ook de voortent is voorzien van een
grondkleed. Buitentent: 190 T Polyester, PU gecoat, binnentent:
ademende 190 T Polyester, grondkleed: 120 g/m² PE. Buizen: fiberglas
Ø 8,5/7,9 mm. Waterkolom: 2000 mm klasse B. Zie tabel op pagina
131. Incl. draagtas en pinnen. Afmeting: 350x240x130 cm.

Windvaste, 3-persoons tent van gecoat polyester en met grondzeil.
Waterdicht en vuur vertragend. De extra grote voortent biedt een derde
slaapplaats en meer opbergruimte. Praktisch Insectennet en binnenvak
ontbreken uiteraard ook niet. Doek 190T, PA2000 waterbestendig:
klasse B. Zie tabel op pagina 131. Grondkleed: 120G/m² PE. Afmeting:
225x248cm, voortent 150x260 cm en een hoogte van 155 cm.

V Mbh: 4
70.750.29.066

U Mbh: 4
70.750.29.044

€ 73,95

€ 77,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Pavillo tent glacier ridge X2
2-persoons iglo tent. Praktisch model met een extra voorflap. Windvast, insectennet bij
deuropening en ramen, waterdicht en vuur vertragend. Van gecoat polyester en grondzeil.
Binnenvak en draagtas. Doek 190T, PA2000: waterbestendig klasse B. Zie tabel op pagina
131. Grondkleed: 120G/m² PE. Afm.: 200x200 cm, voorstuk 70 cm, hoogte: 120 cm.

U Mbh: 4
70.750.29.042

Tenten

Pavillo tent navajo X2
2-persoons trekkerstent. Door zijn vorm windvast. Van gecoat polyester en met vliegennet
voor de deuropening en de ramen. Met grondzeil en waterdicht en vuur vertragend.
De voortent biedt extra ruimte. Met binnenvak en draagtas. Doek 190T, PA2000:
waterbestendig klasse B. Zie tabel op pagina 131. Grondkleed: 120G/m² PE. Afmeting:
200x165 cm, voortent 70 cm en de hoogte is 110 cm.

U Mbh: 4
70.750.29.040

€ 42,95

€ 50,95

Pavillo tent calvino X2

Pavillo tent nucamp X2
Praktische 2 persoons tent van gecoat polyester met grondkleed, iglo model. Staat in
seconden, waterdichte naden, vuur vertragende stof en insectennet voor deur en ramen. De
beide zijramen zorgen voor prima ventilatie. Opbergvak binnen en in draagtas. waterkolom:
2000 mm, klasse B (zie tabel op pagina 131).

Windvaste, 2-persoons tent voor kamperen op extreme locaties. Waterdichte naden, vuur
vertragende stof en vliegennet voor deur en ramen. Van gecoat polyester en met grondzeil
(120 g/m² PE. Incl binnenvak en draagtas. Doek 190T, PA2000: waterbestendig klasse B.
Zie tabel op pagina 131. Afm.: 140x220 cm met aan beide zijden een uitbouw van 60 cm
en 130 cm hoog.

U Mbh: 12
70.750.29.037

U Mbh: 6
70.750.29.041

€ 34,95

€ 44,95

72 stuks
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Pavillo tent coolmount X4
Eénlaags tent met 1 ingang en 2 zijramen. Leuk tentje voor
4 personen. Deze pop up tent is in ca. 3 min. op te zetten.
Voorzien van insectennet, binnen opbergvak, vuurvertragend,
waterdichte naden en verbeterde ventilatie. Gewicht: 2,35 kg.
Gemaakt van 190 T Polyester PU gecoat en een grondkleed
van 120 g/m² PE. Waterkolom: 2000 mm klasse B. Zie tabel
op pagina 131. Buizen: Ø 6 mm. Incl. draagtas en pinnen.
Afmeting: 210x240x100 cm.
V Mbh: 12
70.750.29.073 € 44,95

Pavillo tent coolground X3 luifel

Pavillo tent coolrock X2
Pop-up tent voor 2 personen. Vuurvertragend en met
opbergvak.1 laags, met fiberglas frame Ø 6 mm. Van 180
T Polyester, PU gecoat. Waterkolom 1500 mm, klasse B (zie
tabel op pagina 131), grondkleed: 110 g/m² PE. 1 ingang
en 3 ventilatie openingen. In ca. 3 minuten op te zetten.
Gewicht:1,42 kg. Afmeting: 220x120x90 cm.

Tent met luifeltje voor 3 personen. Enkellaags, 1 ingang. Met
insectennet en opbergvak. De luifel biedt wat extra ruimte.
Van 190 T polyester, PU gecoat, waterkolom: 600 mm,
klasse C (zie tabel op pagina 131), grondkleed: 110 g/m² PE.
Frame van fiberglas Ø 7,9 mm, stalen tentstokken Ø 16 mm.
Gewicht: 2,77 kg. Afmeting: 210x210x120 cm.

V Mbh: 12
70.750.29.075

V Mbh: 8
70.750.29.065

€ 29,95

Pavillo tent monodome X3
Tent met luifeltje voor 3 personen. Enkellaags, 1 ingang. Met insectennet en opbergvak. De
luifel biedt wat extra ruimte. Van 190 T polyester, PU gecoat, waterkolom: 300 mm, klasse C
(zie tabel op pagina 131), grondkleed: 100 g/m² PE. Frame van fiberglas Ø 7,9 mm, stalen
tentstokken Ø 16 mm. Gewicht: 2,77 kg. Afmeting: 210x210x120 cm.
U Mbh: 6
70.750.29.043 € 24,95

€ 33,95

Pavillo tent cooldome X2
Iglo tent voor 2 personen. Met opbergvak. 1 laags, met fiberglas frame Ø 6,9 mm. Van
190 T Polyester, PA gecoat. Waterkolom 300 mm, klasse C (zie tabel op pagina 131),
grondkleed: 110 g/m² PE. 1 ingang. In ca. 8 minuten op te zetten. Gewicht: 1,52 kg.
Afmeting: 205x145x100 cm.
V Mbh: 12
70.750.29.072 € 17,95

Nieuw

Nieuw

2021

2021

Pavillo strandtent ground 2

Pavillo strandtent quick 2

Pavillo strandtent voor 2 personen, in handige draagzak en snel op te zetten. Inclusief 2
zakjes aan de zijkanten om zand in te doen voor stabiliteit. Afmeting: 200x120x95 cm,
gewicht: 1,11 kg. Waterbestendig klasse D. Zie tabel op pagina 131. Wordt geleverd in
draagtas in displaydoos.

Pavillo strandtent voor 2 personen, in handige draagzak en snel op te zetten. Combinatie
van gaas en polyester voor optimale ventilatie. Inclusief 4 zakjes aan de zijkant om zand in
te doen voor stabiliteit. Afmeting: 200x120x90 cm, Gewicht: 1,12 kg. Waterbestendig klasse
D. Zie tabel op pagina 131.Wordt geleverd in draagtas displaydoos.

V Mbh: 16
70.750.29.078

V Mbh: 16
70.750.29.079

€ 13,95

Zie voor betekenis iconen op pagina 131

€ 24,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Pavillo tent hogan X5 voortent

Windvaste, grote familietent van gecoat polyester en met
grondzeil. D ruime voortent is 200 cm groot. Met insectennet
voor deur- en raamopeningen en binnen opbergvak en in
draagtas. Doek 190T, PU3000: waterbestendig klasse A. Zie
tabel op pagina 131. Grondkleed: 120G/m² PE. Geschikt voor 5
personen. Afmeting (excl. voortent): 305x305 cm, hoogte: 200
cm.
U Mbh: 1
70.750.29.050

Pavillo tent trip trek X4 voortent

134
134

€ 129,00

Pavillo tent family dome X4 voortent

Pavillo tent family ground X4

Ruime familietent. Van gecoat polyester, met grondzeil.
Voortent met venster en luifel achterzijde, die ook met de
auto kan worden verbonden. Waterdicht en vuurvertragend,
insectennet en binnenvak voor persoonlijke spullen. Voor 4
personen. Doek 190T, PA3000: waterbestendig klasse A.
Zie tabel op pagina 131. Grondkleed: 120G/m² PE. Afm.:
220x280 cm en voortent en luifel elk 135 cm. Hoogte: 200
cm.

Dubbellaags tent voor 4 personen. Met ruime voortent, 1
ingang en 1 raam. Vuurvertragend, insectennet, waterdichte
naden, wegneembare bodem en opbergvak. Buitentent:
190 T polyester, PU gecoat, waterkolom: 2000 mm,
klasse B (zie tabel op pagina 131). Binnentent: 190 T
Polyester, ademend, grondkleed: 120 g/m² PE. Frame van
fiberglas Ø9,5 en 8,5 mm. Gewicht: 7,39 kg. Afmeting:
400x225x180 cm.

Dubbellaags tent voor 4 personen met 1 ingang en 1 raam.
2 slaapcabines en een grote leefruimte. Incl. draagtas en
pinnen. Vuurvertragend, met insectennet, binnen opbergvak
en waterdichte zomen. Wegneembaar grondkleed.
Gewicht: 8,9 kg. In ca. 25 min. op te zetten. Het frame is
van fiberglas Ø 9,5/8,5 mm. Buitentent: 190 T Polyester
PU gecoat, binnentent: ademende 190 T Polyester en het
grondkleed is: 120 g/m² PE. Waterkolom: 2000 mm, klasse
B. Zie tabel op pagina 131. Afmeting: 460x230x185 cm.

U Mbh: 1
70.750.29.046

V Mbh: 1
70.750.29.064

U Mbh: 1
70.750.29.076

€ 159,00

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 119,00

€ 139,00

Zie voor betekenis iconen op pagina 131
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Slaapzakken

Kamperen betekent niet altijd: afzien. Een nacht onder de sterren zou een aangename, memorabele ervaring moeten zijn.
Bestway heeft een uitgelezen assortiment om u warm en comfortabel te houden. Of u nu kampeert in barre, koude streken of
te maken krijgt met zwoele nachten: er is altijd een passende slaapzak.
Betekenis icoontjes
Hollow fiber
1 wegsritssluiting
2 wegsritssluiting
Inclusief kussen

Pavillo slaapzak evade 10
Slaapzak voor de frisse nachten met hoofdkussen. Ideale
temperatuur: van 3-8° C. Buitenkant: 190 T Polyester,
Binnenzijde: 190 T Polyester Pongee en de vulling: 220 g/
m² Hollow fiber. Gewicht: 1,25 kg. Afmeting: 190x84 cm.

V Mbh: 6
70.750.35.050

€ 21,95

Pavillo slaapzak matric 2 laags

Pavillo slaapzak hiberhide 5

Pavillo slaapzak hiberhide 0

Taps toelopende slaapzak voor de frisse nachten. Met
speciale anti-kou schouderflap en halfronde capuchon. De
2-weg rits heeft een isolerende tochtbescherming. Ideale
temperatuur: van 3-8° C. Buitenkant: 210 T Polyester
rib-stop. Binnenzijde: 190 T Polyester Pongee en de
vulling: 250 g/m² Hollow fiber. Gewicht: 1,35 kg. Afmeting:
230x80/60 cm.

Taps toelopende slaapzak voor koude gebieden. Met
speciale anti-kou schouderflap en halfronde capuchon. De
2-weg rits heeft een isolerende tochtbescherming. Ideale
temperatuur: van -1 tot + 4° C. Buitenkant: 210 T Polyester
rib-stop. Binnenzijde: 190T Polyester Pongee en de vulling:
150 g/m² 2 laags Hollow fiber. Gewicht: 1,85 kg. Afmeting:
230x80/55 cm.

V Mbh: 6
70.750.35.051

V Mbh: 4
70.750.35.053

€ 26,95

Pavillo slaapzak escapade 200

€ 32,95

Pavillo slaapzak hibernator 200

2-laags slaapzak van polyester. Ideale temperatuur:
9-13° C. de 2 lagen kunnen of geheel gesloten bij lage
tempraturen, deels open bij gemiddelde temperaturen
en helemaal open als het nog warmer wordt. Recht
doorgestikt. In draagtas. Afmeting: 195x80 cm.

Slaapzak van polyester en hollow fiber vulling. Ideale
temperatuur: 5-9° C. Halfrond hoofdeinde. S-vorm gestikt
voor prima comfort. In draagtas. Kleur: groen. Afmeting:
185x75 cm.

Slaapzak van polyester met vulling van hollow fiber.
Ideale temperatuur: 9-13° C. Incl. opblaasbaar kussen en
elastische banden om de slaapzak gemakkelijk op te rollen
en mee te nemen. In draagtas. Afmeting: 190-84 cm.

U Mbh: 4
70.750.35.022

U Mbh: 6
70.750.35.019

U Mbh: 6
70.750.35.026

€ 26,95

€ 15,95

€ 18,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Luchtbedden

Camping luchtbedden voor elk avontuur, wat u ook zoekt, zonder dat u hoeft in te leveren op comfort. Of u nu kiest voor een kampeervakantie of gewoon een nachtje in een tent wilt slapen tijdens een feest of festival: er is altijd een passend luchtbed wat aan uw wensen
kan voldoen. De coil-beam constructie, het sterke vinyl en het zachte geruwde oppervlak staan garant voor een comfortabele nacht.

Pavillo luchtbed fortech trek 25 cm

Pavillo luchtbed flocked 28 cm

Royaal bed voor binnen en buiten. Fortech is de mix van compact Polyester weefsel
met duurzaam PVC, voor een hoge graad van stevigheid, duurzaamheid en comfort.
Trek heeft een sterke spiraal-balk constructie en een snel ontluchtingsventiel.

Full

Twin

Gerieflijk luchtbed met ingebouwd hoofdkussen en eveneens ingebouwde voetpomp.
Aangename flocked toplaag, ideaal voor zowel in- als outdoor. Met reparatiepatch. Kleur:
blauw.

Full

Twin

Jr Twin

Afmeting: 191x137x25 cm.
U Mbh: 4
70.750.22.008 € 29,95

Afmeting: 188x99x25 cm.
U Mbh: 6
70.750.22.007 € 22,95

Afm.: 191x137x28 cm.
V Mbh: 4
70.750.20.171 € 19,95

Afm.: 188x99x28 cm.
V Mbh: 6
70.750.20.198 € 16,95

Afm.: 185x76x28 cm.
V Mbh: 6
70.750.20.189 € 13,95

Pavillo luchtbed fortech 20 cm mattress

Pavillo luchtbed flocked 22 cm double incl. electrische pomp
Praktisch camping luchtbed, aangename flocked top, single. Stabiele coil beam constructie.
Ideaal voor zowel in- als outdoor. Incl. reparatiepatch. Kleur: groen.
Afmeting: 191x137x22 cm.
U Mbh: 3
70.750.20.233 € 25,95

2 persoons campingluchtbed. Met ingebouwd hoofdkussen. Kleur: beige/blauw. Incl.
veiligheidsventiel en reparatiepatch. De top is van 0,33 mm canvas-look weefsel en de
bodem van 0,30 mm vinyl. Afmeting: 193x135x20 cm.
U Mbh: 4
70.750.22.006 € 17,95

Pavillo luchtbed flocked 22 cm
Praktisch camping luchtbed, aangename flocked top.
Extra groot. Stabiele coil beam constructie. Ideaal voor
zowel in- als outdoor. Incl. reparatiepatch. Kleur: blauw.

King

Queen

Full

Twin

Jr Twin

Afmeting: 203x183x22 cm.
V Mbh: 2
70.750.20.168 € 20,95

Afmeting: 203x152x22 cm.
V Mbh: 3
70.750.20.010 € 17,95

Afmeting: 191x137x22 cm.
V Mbh: 4
70.750.20.009 € 14,95

Afmeting: 188x99x22 cm.
V Mbh: 6
70.750.20.008 € 11,95

Afmeting: 185x76x22 cm.
V Mbh: 6
70.750.20.163 € 8,95

120 stuks
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Luchtbedden/diversen

Pavillo luchtbed roll & relax 22
cm twin

Pavillo luchtbed flexchoice 10 cm
jr. twin

Bestway traveler luchtbed 18 cm
kinder

3-in-1 luchtbed, twin. Dit multifunctionele
bed bestaat uit 3 delen: een vlakke matras,
een hoofdkussen en een loungekussen.
Onder de matras geschoven wordt het bed
omgetoverd tot een uiterst comfortabele
relax stoel. Aangenaam geruwd oppervlak
en eenstevige I-beam constructie. Incl.
reparatie patch. Afmeting: 191x70xx10,5
cm.

kinderluchtbed, voorzien van armsteunen
voor extra zekerheid. Van sterk voorgetest
vinyl met een stevige I-balk constructie.
Comfortabele velours toplaag en snel
werkend ventielsysteem. Incl. aangehechte
draagtas. Leeftijd: 3-6 jaar. Afmeting:
145x76x18 cm.

Outdoor luchtbed met geruwd oppervlak en
een stevige coil-beam constructie. Bijzonder
is de vederlichte pomp/kussen/opbergzak.
Geen zware pomp mee sjouwen, maar
gewoon het kussen aansluiten op het bed
en in 50 seconden, al rollend, is het bed
opgeblazen. Van voorgetest vinyl, wordt
geleverd incl. reparatiepatch. Afmeting:
188x99x22 cm.

V Mbh: 4
70.750.35.046

V Mbh: 6
70.750.20.237

V Mbh: 4
70.750.35.047

€ 22,95

€ 21,95

€ 21,95

Pavillo luchtbed zelfopblazend
mondor junior
Kampeermat van polyester. Zelfopblazend
met foam kern. Eenvoudig uitrollen en
klaar!. Comfortabel door de foam kern,
lichtgewicht en simpel mee te nemen. In
draagtas. Afmeting: 180x50x2,5 cm.

V Mbh: 6
70.750.35.031

€ 17,95

Nieuw

2021

Pavillo slaapmat campbase
Slaapmat van polyethyleen foam.
Lichtgewicht en gemakkelijk op te rollen en
mee te nemen. Afmeting: 190x50x0,6 cm.

V Mbh: 12
70.750.35.033

€ 5,95

Pavillo campingbed fold ‘n rest
aluminium

Bestway nek kussen

Pavillo toughlite flex nekkussen

Kampeer vouwbed met aluminium frame:
licht maar toch sterk. Max. gewicht 110 kg.
Afmeting: 208x78x47 cm.

Comfortabel nekkussen met flocked
toplaag. Ook geschikt voor lange reizen. In
2 kleuren assorti: lichtgrijs en donkergroen.
Afmeting: 46x28 cm.

Comfortabel ergonomisch nekkussen van
anti knisperend materiaal voor een goede
nachtrust. Voor zowel in- als outdoor.
Eenvoudig op te blazen en lichtgewicht.
Afmeting: 36x31x11,5 cm.

U Mbh: 2
70.750.35.040

U Mbh: 36
70.750.20.227

V Mbh: 12
70.750.20.293

€ 62,95

€ 1,49

€ 4,95

Nieuw

2021

Bestway reiskussen gekleurd
Opblaasbaar reiskussen voor zowel binnen
als buiten. Aangename flocked toplaag en
stevige I beam constructie. Hoofdkussen en
zitkussen. Met reparatiepatch. In 3 kleuren
assorti. Afmeting: 44x28 cm.
U Mbh: 36
70.750.20.225

€ 1,49

Pavillo toughlite flex kussen

Bestway reiskussen fabric

Comfortabel en groot ergonomisch kussen
met anti knisperend materiaal voor een
goede nachtrust. Voor zowel in- ls outdoor.
Eenvoudig op te blazen en lichtgewicht.
Afmeting: 47x31x15 cm.

Opblaasbaar luchtkussen, door zijn stoffen
bovenkant (voelt aan als canvas) en de vinyl
bodem erg comfortabel en geschikt voor
zowel hoofdkussen als zitkussen. Kleur:
blauw/beige. Met reparatiepatch. Afm.:
42x26x9 cm.

V Mbh: 12
70.750.20.292

U Mbh: 36
70.750.20.228

€ 6,95

€ 2,49

Pavillo camping opblaasbaar
kussen
Grijs/groen met zacht canvas-look
bovenkant en onderzijde van voorgetest
vinyl. Met veiligheidsventiel. Zowel hoofdals zitkussen. Met reparatiepatch. Afm.:
42x26x10 cm.
U Mbh: 36
70.750.20.246

€ 2,49

Voor meer info: www.alpc.nl
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De luchtbedden van Bestway zijn geschikt voor verschillende omstandigheden. Waar u ze ook gebruikt, ze zijn altijd van hoge kwaliteit en zeer
comfortabel. De stabiliteit van de luchtbedden wordt gecreëerd door de beams welke de onder- en de bovenkant van het matras met elkaar verbinden.
De sterkte en duurzaamheid van de bedden is gewaarborgd door de gepatenteerde Tritech en Fortech materialen.
Tritech

Alwayzaire

Fortech

Ingebouwde
electrische
pomp
App

Kern van stevig polyester gaas die tussen twee
lagen gelamineerd PVC is geplaatst. Dit materiaal
zorgt voor superieure sterkte en duurzaamheid.
Deze bedden behouden hun vorm, ongeacht hoe
vaak ze zijn opgeblazen of leeggelopen.
Een gepatenteerde innovatie die er voor zorgt dat je
nooit meer op de grond wakker wordt. Het luchtbed
wordt automatisch en geruisloos opgeblazen indien
het bed zachter is geworden. Zo heeft u de gehele
nacht uw gewenste hardheid.
Zorgt voor het hoogste niveau van sterkte,
duurzaamheid en comfort. Velen malen lek- en
krasbestendiger dan de standaard vinyl bedden.
Bovendien voorkomt dit materiaal dat het luchtbed
leeg loopt.
Deze pomp zorgt ervoor dat u uw luchtbed
eenvoudig en snel op kunt blazen én leeg kunt laten
lopen. Het matras is zonder enkele moeite binnen
een paar minuten klaar voor gebruik.
Smart bestuurbaar. Met de app kan de gebruiker de
inflatie, deflatie en stevigheid van het bed instellen
met één druk op de knop.

I-beam
constructie

Een recht stuk PVC verbindt de boven- en
onderkant, wat zorgt voor een I-vormige verbinding.
Deze verbinding zorgt voor structurele stabiliteit en
een comfortabel slaapoppervlak.

Coil beam
constructie

Een cirkelvormige PVC verbinding. Deze verbinding
zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het
slaapoppervlak, wat zorgt voor stabiliteit en comfort.

Ingebouwd
hoofdkussen

Het ingebouwd hoofdkussen zorgt voor extra
ondersteuning van uw nek en hoofd.

Queen

2-persoons luchtbed

Twin

1-persoons luchtbed

Overzicht van de indoor luchtbedden in centimeters
Hoogte 30

Hoogte 33

Hoogte 36

Hoogte 38

Hoogte 42

Hoogte 43

Hoogte 46

Hoogte 51

Hoogte 56

Hoogte 61

Hoogte 80

7075020172

7075020239

7075020241

7075020250

7075020271

7075020082

7075020252

7075020249

7075020258

7075020274

7075020283

7075020199

7075020238

7075020251

7075020272

7075020178

7075020248

7075020254

7075020282

7025020253
7075020183
7075020203
7075020176
7075020275
7075020276
7075020280
7075020281

Bestway tritech luchtbed 61 cm queen
Extra hoog luchtbed met ingebouwd hoofdkussen. In 5 minuten op te blazen. De iets opstaande rand voorkomt het afrollen en het flocked oppervlak biedt
comfort. Gemaakt van Tritech materiaal (I-beam constructie) dus sterk en duurzaam. Met ingebouwde pomp, 220 V. Afmeting: 203x152x61 (incl. kussen).
V Mbh: 1
70.750.20.274

138

€ 58,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Luchtbedden
TriTech

3 laags versterkt materiaal met een kern van polyester met mazen, gevat in 2 lagen gelamineerd PVC. Het biedt superieure sterkte en duurzaamheid.
TriTech is bestand tegen de meest extreme omstandigheden, incl. het blootstellen aan oliehoudende producten en UV stralen. Getest op alle mogelijke
bewegingen en omstandigheden gedurende de slaap.
De bedden zijn bedoeld voor indoor gebruik, hebben een aangename geruwde toplaag, geïntegreerd hoofdkussen en een ingebouwde
luchtpomp. De opstaande rand voorkomt afrollen en wegglijden van de lakens. Wordt geleverd incl. opbergzak en reparatiepatch.

Bestway tritech luchtbed 56 cm queen
Dit extra hoge luchtbed voor indoor gebruik is gemaakt van voorgetest vinyl, uitgerust met een ingebouwde
luchtpomp (220 V) en voorzien van een aangename geruwde toplaag. Het bed heeft een comfortabele rand
rondom, zodat afrollen wordt voorkomen. De Tritech Ibeam constructie is opgebouwd uit 3 duurzame lagen,
zodat het bed zijn vorm behoud en de hele nacht stevig blijft. Ingebouwd hoofdkussen. Wordt geleverd incl.
reparatiepatch en met een opbergzak.

Queen

Single

Afmeting: 203x152x56 cm.
V Mbh: 1
70.750.20.258 € 55,95

Afmeting: 191x97x46 cm.
U Mbh: 2
70.750.20.254 € 39,95

Bestway tritech luchtbed premium 46 cm queen
Extra dik luchtbed voor binnen. Een stevige I beam constructie van TriTech materiaal. Door deze 3-laags
constructie behoudt het bed zijn vorm en blijft het gedurende de gehele nacht stevig. Comfortabele flocked toplaag
in lange banen. Met ingebouwd hoofdkussen en eveneens ingebouwde luchtpomp op 220-240 V. Incl. reistas en
reparatie patch. Kleur: antraciet.

Bestway tritech luchtbed 46 cm app queen
Sterk luchtbed van Tritech materiaal, duurzaam en comfortabel.
Het bed is in 4 minuten op te blazen, heeft een iets opstaande rand
om afrollen te voorkomen en een ingebouwd hoofdkussen. Stevige
I-beam constructie met een aangenaam flocked toplaag. Incl.
usb poort. Verder is het bed uitgerust met de Sleep Control App:
eenvoudig het opblazen, leeglopen of de hardheid controleren via
elk apparaat met WiFi. De pomp, die is ingebouwd, is voorzien van
een automatische stop. Afmeting: 203x152x46 cm.
V Mbh: 1
70.750.20.275

€ 84,95

Bestway tritech comfort foamtop luchtbed 46 cm
queen

Queen

Single

Uniek slaapgenot op dit extra dikke, royale luchtbed voor binnen.
De toplaag van memory foam voegt zich naar het lichaam en
biedt samen met de flocked afwerking een geweldig comfort.
De opstaande rand rondom voorkomt het afrollen. Sterke I beam
constructie. Incl. ingebouwde luchtpomp op 220-240 V en reistas.
Ook met reparatiepatch. Kleur: beige/grijs. Afmeting: 203x152x46
cm.

Afmeting: 203x152x46cm.
V Mbh: 2
70.750.20.183 € 39,95

191x97x46cm.
V Mbh: 2
70.750.20.178

V Mbh: 1
70.750.20.203

48 stuks

€ 29,95

€ 89,95

60 stuks
Voor meer info: www.alpc.nl
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Bestway tritech luchtbed 30 cm

Queen zwart
Afmeting: 203x152x30 cm.
U Mbh: 2
70.750.20.199 € 32,95

Heerlijk luchtbed voor binnen. Een stevige I beam
constructie en het ingebouwde hoofdkussen zorgen met
de prettige flocked toplaag voor het nodige comfort. Pomp
op 220-240 V. Incl. reistas en reparatiepatch.

Twin zwart
188x99x30 cm.
V Mbh: 3
70.750.20.172
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€ 25,95

Bestway tritech luchtbed 42 cm queen

Bestway tritech luchtbed 42 cm twin

Luchtbed met ingebed hoofdkussen. In 4 minuten op te blazen. De iets opstaande rand
voorkomt het afrollen en het flocked oppervlak biedt comfort. Gemaakt van Tritech
materiaal (I-beam constructie), dus sterk en duurzaam. Met ingebouwde pomp. Heeft
een Ultrafresh bescherming voor een antimicrobische slaap oppervlak bescherming.
Afmeting:203x152x42 (incl. kussen).

Luchtbed met ingebed hoofdkussen. In 4 minuten op te blazen. De iets opstaande rand
voorkomt het afrollen en het flocked oppervlak biedt comfort. Gemaakt van Tritech materiaal
(I-beam constructie), dus sterk en duurzaam. Met ingebouwde pomp. Heeft een Ultrafresh
bescherming voor een antimicrobische slaap oppervlak bescherming. Afmeting:191x97x42
(incl. kussen).

V Mbh: 2
70.750.20.272

V Mbh: 2
70.750.20.271

€ 44,95

€ 34,95

Bestway tritech luchtbed 38 cm queen

Bestway tritech luchtbed 38 cm twin

Dit sterke luchtbed voor indoor gebruik is gemaakt van voorgetest vinyl, uitgerust met een
ingebouwde luchtpomp en voorzien van een aangename geruwde toplaag. De Tritech I
beam constructie is opgebouwd uit 3 duurzame lagen, zodat het bed zijn vorm behoud en
de hele nacht stevig blijft. Ingebouwd hoofdkussen. Wordt geleverd incl. reparatie patch en
met een opbergzak. Afmeting: 203x152x38 cm.

Dit sterke luchtbed voor indoor gebruik is gemaakt van voorgetest vinyl, uitgerust met een
ingebouwde luchtpomp en voorzien van een aangename geruwde toplaag. De Tritech I
beam constructie is opgebouwd uit 3 duurzame lagen, zodat het bed zijn vorm behoud en
de hele nacht stevig blijft. Ingebouwd hoofdkussen. Wordt geleverd incl. reparatie patch en
met een opbergzak. Afmeting: 191x97x38 cm.

U Mbh: 2
70.750.20.251

U Mbh: 2
70.750.20.250

€ 43,95

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 35,95

INDOOR

Luchtbedden
AlwayzAire

Deze innovatieve technologie herkent een eventuele vermindering van de druk, waardoor de stille pomp automatisch aanslaat en het
bed gelijk weer op pompt tot de gekozen instelling. U kunt rustig slapen op een luchtbed dat 's nachts niet leegloopt - it will Alwayz
have Air in it!

Bestway alwayzaire luchtbed 46 cm queen

Bestway alwayzaire luchtbed 43 cm sleepessence queen

Het Alwayzaire systeem houdt het bed op de gewenste hardheid: zacht, medium of hard.
Het bed is op te blazen in 3 minuten, waarna de 2e pomp de gewenste hardheid in stand
houdt. Het display geeft de settings weer, zelfs in een donkere kamer. Het bed heeft een
stevige coil-beam constructie, een usb poort en een leegloopventiel. Het flocked oppervlak
zorgt voor het juiste comfort. Incl. ingebouwde pomp. Afmeting: 203x152x46 cm.

2 persoons luchtbed queen, ideaal voor binnenshuis. De comfortabele flocklaag zit niet
alleen bovenop, maar ook aan de zijkanten. De iets opstaande rand voorkomt het afglijden
van de lakens en de pomp op 220 V is ingebouwd. Gemakkelijk met 1 handeling op te
zetten. Helder, gebruiksvriendelijk paneel voor de pomp-, wat ook in het donker nog goed is
af te lezen. Incl. reparatiepatch en reiszak. Afmeting: 203x152x43 cm.

V Mbh: 1
70.750.20.276

V Mbh: 1
70.750.20.082

€ 119,00

€ 129,00

Bestway alwayzaire luchtbed 46 cm
Aangenaam luchtbed voor gebruik binnenshuis met een flocked toplaag en ingebouwde pomp. De opstaande rand rondom voorkomt
afrollen. Incl. 1 USB poort voor het opladen van tablet of telefoon en ook incl. draagtas.

Queen

Twin

Afmeting:203x152x46 cm.
V Mbh: 1
70.750.20.253 € 99,95

Afmeting:191x97x46 cm.
U Mbh: 2
70.750.20.252 € 84,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Fortech

Het paradepaardje in de luchtbedden. De combinatie van polyester met een hoge dichtheid en duurzaam pvc creëert een sterker materiaal, zonder het te verzwaren.
Doordat het veel minder rekt, gaat het veel langer mee en is ook de vaak gevoelde sensatie dat het bed ’s nachts leegloopt, niet meer aanwezig. Overige voordelen t.o.v. pvc
luchtbedden: beter beschermd tegen krassen, meer vuur vertragend, beter bestand tegen overdruk en de inwendige luchtdruk wordt beter op peil gehouden. Het materiaal
vangt temperatuurschommelingen op, is lichter in gewicht en net zo zacht en comfortabel als de bedden met een flocked toplaag.

Bestway fortech tough guard luchtbed
hoofdbord app 80 cm queen

Bestway fortech tough guard luchtbed app 51
cm queen

Bestway fortech essence luchtbed 36 cm
queen

Super comfortabel luchtbed uit de serie Bestway®
Fortech. Eenvoudig te regelen via de Bestway Smart
Hub ™ -app, compatibel met slimme apparaten. Inflatie,
deflatie en zachtheid van het bed worden er mee geregeld.
Download de app en selecteer Slaapregeling. Sluit uw
telefoon aan op het matras met behulp van de USBpoort en volg de installatie-instructies. Incl. ingebouwd
hoofdbord, ingebouwde pomp, app, en usb poort. wave
beam constructie. Afm: 229x152x79 cm.

U kunt dit luchtbed rechtstreeks vanaf uw telefoon
bedienen. De app is compatibel met slimme apparaten en
regelt de inflatie, deflatie en hardheid. Download de app
en volg de installatie-instructies. Dit bed is gebouwd voor
ultieme duurzaamheid en gemaakt van Fortech-materiaal.
De fusie van dicht polyester en duurzaam PVC biedt een
uitstekende rek- en lekbestendigheid. Het unieke wave
beam zorgt voor een elegante uitstraling en comfortabel
slaapoppervlak.

Fortech is de mix van compact Polyester weefsel met
duurzaam PVC, voor een hoge graad van stevigheid,
duurzaamheid en comfort. Essence heeft een sterke
I-beam constructie en een ingebouwde pomp en kussen.
Het unieke rib ontwerp biedt extra steun en voorkomt het
afrollen. Voor gebruik binnenshuis. Incl. opbergzak. In ca. 4
minuten op te blazen. Afmeting queen: 203x152x36 cm.

V Mbh: 1
70.750.20.283 €

U Mbh: 1
70.750.20.282 €

U Mbh: 2
70.750.20.241

119,00

€ 62,95

Bestway fortech tough guard luchtbed 46 cm twin

Bestway fortech essence luchtbed 51 cm

Comfortabel luchtbed van Tough Guard Fortech. Tough Guard is de fusie tussen zachte,
polyester stof en duurzaam PVC, dat geeft een hoge graad van sterkte, duurzaamheid
en comfort. De unieke wave-beam constructie biedt pure luxe. De iets opstaande randen
voorkomen het afrollen. Met ingebouwde pomp.

Super dik 2 persoons bed. Deze Essence heeft een sterke spiraal-balk constructie en een
ingebouwde pomp. Het unieke rib ontwerp biedt extra steun en voorkomt het afrollen. Voor
gebruik binnenshuis. Incl. opbergzak. In ca. 5 minuten op te blazen.

Queen

Twin

Afmeting: 203x152x46 cm.
V Mbh: 1
70.750.20.281 € 71,95

Afmeting: 191x97x46 cm.
V Mbh: 2
70.750.20.280 € 54,95

Queen

Twin

Afmeting: 203x152x51 cm.
V Mbh: 2
70.750.20.248 € 69,95

Afmeting twin: 191x97x51 cm.
U Mbh: 2
70.750.20.249 € 57,95

Bestway fortech refined luchtbed 33 cm
Het bed heeft een sterke coil beam constructie en een
ingebouwde pomp en kussen. Het unieke rib ontwerp
biedt extra steunen voorkomt het afrollen. Voor gebruik
binnenshuis. Incl. opbergzak. in 3,5 minuut op te blazen.
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98,95

Queen

Twin

Afmeting: 203x152x33 cm.
U Mbh: 2
70.750.20.239 € 53,95

Afmeting: 191x97x33 cm.
U Mbh: 2
70.750.20.238 € 44,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Lounge
Bestway multi max II bank
Opblaasbare bank. Opgevouwen een comfortabele bank, uitgeklapt een heerlijk 2 persoons
bed. Stevige I beam constructie, 4 luchtkamers en een reparatiepatch. De flocked laag bevinden
zich op top en zijkanten In de armleuning zit een bekerhouder verwerkt. Kleur: lichtgrijs. Afm.
(uitgeklapt): 200x160x64 cm. 2 losse kussens, afm: 51x28x10 cm.
U Mbh: 1
70.750.20.217

€ 79,95

Bestway lounge bank zwart double 5 - 1
Multifunctionele 5-in-1 bank. Door het praktische ontwerp gemakkelijk om te toveren
van een fijne sofa, naar een comfortabel 2 persoons bed, een dubbeldik 1 persoons bed,
een lounge bank of een 2 zitbankje. Stabiele coil beam constructie. Kleur: zwart. Incl.
reparatiepatch en reistas. Afmeting: 188x152x64 cm.
V Mbh: 3
70.750.20.220

Comfortabele opblaasbare stoel voor zowel binnen als
buiten. Met 3 luchtkamers, een stevige I beam constructie
en een aangename flocked toplaag. Incl. bekerhouden en
reparatiepatch. Kleur: zwart/grijs. Afmeting: 102x86x74 cm.
U Mbh: 6
70.750.20.214

€ 16,95

3-in-1 bank met ingebouwde pomp. Deze comfortabele bank met stevige coil-beam
constructie en aangenaam flocked oppervlak is in ongeveer 3-4 minuten op te blazen.
Uitgeklap een heerlijk 2-persoons bed of loungebank en opgevouwen als een 2-zitsbank in
de huiskamer. Afmeting: 188x152x64 cm.
V Mbh: 2
70.750.20.268

€ 31,95

Bestway lounge stoel Predura

Bestway lounge bank grijs 3-in-1 met pomp

€ 49,95

Bestway lounge stoel comfi cube

Bestway Up, in & over zitzak voetbal

Opblaasbare kuipstoel met stevige I beam constructie en
aangename flocked toplaag. Uitneembaar zitkussen. Met
reparatiepatch. In 3 kleuren assorti: oranje, roze en blauw.
Afmeting: 74x74x64 cm.

Stoere zitzak in de vorm van een reuzen voetbal. Met
reparatiepatch. Van 0,32 mm vinyl. Leeftijd: 6+. Afmeting:
114x112x71 cm.

V Mbh: 6
70.750.20.211

V Mbh: 8
70.350.60.128

€ 16,95

€ 12,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Bestway lounge stoel comfort cruiser graffiti

Bestway lounge stoel inflate-a-chair graffiti

Comfortabele relax fauteuil met losse ronde voetenbank. Deze bijzondere stoel is uitgevoerd
met een kleurige graffiti print op de zijkanten en verder een rustige grijze flocked toplaag.
Ingebouwd is een bekerhouder. Gemaakt in een stevige coil-beam constructie voor comfort
en stevigheid. Afmeting: 121x100x86 cm.

Grappige loungestoel, kuipmodel, met wanden met een kleurige graffiti print en een rustige
grijze flocked toplaag. Stevige coil-beam constructie en luchtkamers. Deze bijzondere stoel
ziet er niet alleen heel aantrekkelijk uit, maar zit door zijn supercomfortabel ontwerp ook nog
een heerlijk. Afmeting: 112x112x66 cm.

V Mbh: 4
70.750.20.263

V Mbh: 6
70.750.20.262

€ 27,95

Bestway lounge stoel LED
Luxe opblaasbare loungestoel voor binnen en buiten, voorzien van LED verlichting, leuk voor
‘s avonds in de tuin. Het aangename kuipmodel heeft een flocked oppervlak en is gemaakt
met een stevige coil-beam constructie. Het ingebouwde LED licht heeft 7 beschikbare
kleuren en werkt op 3 AAA batterijen (niet inbegrepen). Afmeting: 102x97x71 cm.
U Mbh: 4
70.750.20.265

€ 26,95

Bestway lounge stoel comfort cruiser
Opblaasbare relax stoel met bijpassende poef. 2 luchtkamers. Stabiele coil beam
constructie en een aangename flocked toplaag. Door zijn vorm veel steun in de rugleuning,
terwijl de poef als voetensteun het comfort verder verhoogd. Met reparatiepatch. In oranje/
wit en groen/wit. Afm. stoel: 122x94x81 cm, poef: 54x54x26 cm.
V Mbh: 6
70.750.20.215
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€ 26,95

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 15,95

Bestway lounge stoel poef LED
Deze fijne stoel, model poef, is voorzien van LED verlichting in 7 beschikbare kleuren. De
verlichting werkt op 3 AAA batterijen (niet inbegrepen). Door de transparante zijwanden
heel mooie uitstraling. Het zitoppervlak heeft een flocked toplaag, waardoor het aangenaam
aanvoelt en de stoel kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Afmeting: 82x82x41 cm.
U Mbh: 6
70.750.20.264

€ 18,95

Bestway lounge stoel poshpod
Opblaasbare loungestoel, kuipmodel. Comfortabel en ruim zitten op deze stevige stoel met
coil-beam constructie. Afmeting: 107x102x61 cm.

U Mbh: 6
70.750.20.266

€ 11,95

Vijverbouw
vijverpompen
vijveronderhoud
vijverfilters
Vijverdecoratie
Vijververlichting

HEISSNER

Heissner catalogus

Met trots introduceren wij ons Heissner assortiment. Deze duitse firma is wereldwijd bekend om zijn uitgebreide assortiment vijverpompen,
folies, (terras)fonteinen, kortom alles wat een tuin fraaier, leefbaarder en aantrekkelijker kan maken. Met als meest recente toevoeging het
assortiment tuinlampen.
Begonnen in 1872 als producent van tuinkabouters, heeft de firma zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een moderne organisatie die zich
vooral richt op tuinvijvers en tuindecoratie voor binnen en buiten. Altijd met oog voor het milieu en altijd luisterend naar en inspelend op de
wensen van de consument.
Vandaag de dag neemt Heissner, gevestigd in Lauterbach, in de markt van de moderne tuinuitrusting een leidende positie in. Door voortdurend
onderzoek en innovatie is de firma al heel vroeg begonnen met de ontwikkeling van energiezuinige producten en al in 2009 werden
vijverpompen op de markt gebracht, die tot 50% energie besparen.
Voeg daarbij het decoratieve ontwerp van de pompen en de hoge kwaliteit en het is duidelijk dat er met Heissner iets goeds in huis is. Naast
alles op het gebied van tuinvijvers, vijveronderhoud en fonteinen is de oude liefde niet vergeten en levert Heissner nog steeds een serie
ambachtelijke en creatieve tuinkabouters.

Heissner tuin powerbox

Inhoudsopgave
Vijveraanleg147
Vijverpompen151
Vijverfilters156
Vijveronderhoud164
Vijveronderhoud en decoratie 169
Fonteinen170
Vijver- en tuinverlichting
173
Displays179

Unieke en veilige powerbox. Biedt plaats aan stekkers, kabels. Timers
enz. Stabiele uitvoering, kan tot max. 80 kg dragen. Afsluitbaar, dus
veilig voor kinderen. Vanaf boven te openen, kan worden ingegraven
en afgedekt. Stofdicht en beschermd tegen sproeiwater. Ook te
gebruiken als slangenbox, met wateraansluiting. Nagenoeg onbegrensde
mogelijkheden: vijver- of zwembadtechniek, tuinverlichting, werk in de
tuin, bescherming tegen sproeiwater enz. Afmeting: 41x30x21 cm.
V Mbh: 1
30.101.23.026 € 29,95

Heissner vijver 3-weg distributeur met
universele slangaansluiting
Universele 3-weg verdeler met aansluitingen: 25,32 en
38 mm. Aan 2 zijden traploos instelbaar. Voor vijverfilter,
UV-lamp, skimmer, waterval en beekloop.
V Mbh: 1
30.101.23.001 € 18,95

Heissner vijver pompenschacht
Postbus 745, 8440 AS Heerenveen
Icarus 11, 8448 CJ Heerenveen
Nederland
Telefoon: 0513 412 812
E-mail: verkoop@alpc.nl
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Voor meer info: www.alpc.nl

Pompschacht voor Eco balans beekloopsysteem. Past op
alle Heissner pompen. LxBxH: 40x53x63 cm.
V Mbh: 1
30.103.42.004 € 259,00

Heissner aquablocks
Aquablock. Elk 1.000 l/u. 1 x Aquablock Afmeting:
68x24x40,5 cm.
V Mbh: 1
30.103.42.007

€ 49,95

Heissner vijver pompschacht uitbreiding
Uitbreiding voor Pompschacht 3010342004. LxBxH:
40x40x21 cm.
V Mbh: 1
30.103.42.003 € 99,95

HEISSNER

Vijveraanleg
Aquablocks

Aquablocks is een water verzamel systeem wat een duurzame oplossing biedt
voor overtollig regenwater. Geschikt voor zowel particulier als professioneel
gebruik. Het modulaire ontwerp van de Aquablocks is flexibel en maakt
aanpassing naar ieders behoefte mogelijk. De unieke integratie van een fontein
levert naast de filtratie ook een bijdrage aan het ontwerp van de tuin.

De voordelen:
Waterbesparing
Ondergronds
Schoon, gefilterd water
Modulair ontwerp
Stormwatermanagement

Stel zelf samen:
1.

Eén Aquablock heeft een inhoud van 65 ltr. met een max. flow van 1000 ltr/u. Kies het aantal blocks voor de
gewenste inhoud van het reservoir en daarbij een geschikt pomp.

2.

Bepaal vervolgens hoeveel ruimte er nodig is voor het ingraven van de blocks. Houd rekening met de afmeting
van een block (68x24x40,5 cm) en de pompschacht. Bepaal op basis daarvan hoeveel PVC vijverfolie en
beschermvlies er nodig is.
Zie www.alpc.nl/nl/aquablocks voor installatie voorbeelden.

3.

Selecteer de afwerking naar eigen behoefte. De bovenlaag kan tot 20.000 kg per m² dragen. Kies uit een
tweetal mogelijkheden:
Waterdoorlatend. Vilt met een afdekking, bijvoorbeeld waterdoorlatende tegels, grind of gras.
Dicht. Vijverfolie met afdekking, zodat het als een ondergrondse opslagtank kan worden gebruikt, bijvoorbeeld
voor regenwaterafvoer of drainagegoot.

4.

Vijver filter en beeklooppomp
Van 1.000 tot 25.000 l/u
Zie pagina 154 voor alle varianten.
Aquablocks
Aquablock voor ondergronds water
opslag. De Aquablocks zijn licht in
gewicht en modulair op te bouwen
naar eigen wens. 65 liter inhoud.
Max 1.000 l/u flow per Aquablock.
1 x Aquablock Afmeting:
68x24x40,5 cm.
Pompschacht
Pompschacht voor Eco balans
beekloopsysteem. Past op alle
Heissner pompen. LxBxH: 40x53x63
cm.
Zie pagina 146.
Pompschacht uitbreiding
Uitbreiding voor pompschacht,
eenvoudig te installeren. LxBxH:
40x40x21 cm.
Zie pagina 146.

Breid het systeem uit. Als de basis eenmaal ligt kan er worden uitgebreid met bestaande systemen als
irrigatiesysteem, regenwaterfilter of overvloeisysteem of gebruik de tuinslang voor afvloeiing.

PVC vijverfolie en beschermvlies
Voor het vasthouden van het
opgeslagen water. Verschillende
afmetingen.
zie pagina 149.

Standaard sets
Voor het gemak hebben wij een aantal sets samengesteld.

Heissner startset aquablocks voor opslag 1 m3

Heissner startset aquablocks voor opslag 2 m3

1 x Filter en beeklooppomp 2200 l/u craft eco
15 x Aquablocks
1 x Pompschacht
1 x Vijverfolie PVC 0,5 mm 3x4 m
2 x Vijver beschermvlies 2x3 m

1 x Filter en beeklooppomp 4900 l/u craft eco
30 x Aquablocks
1 x Pompschacht
1 x Pompschacht uitbreiding
1 x Vijverfolie PVC 0,5 mm 4x4 m
3 x Vijver beschermvlies 2x3 m

V Mbh: 1
30.103.42.011

V Mbh: 1
30.103.42.012

€ 1.069,00

Zie https://www.alpc.nl/nl/aquablocks voor instructies voor het installeren.

€ 1.579,00

Heissner startset aquablocks voor opslag 3
m3
1 x Filter en beeklooppomp 6600 l/u premium
45 x Aquablocks
1 x Pompschacht
2 x Pompschacht uitbreiding
1 x Vijverfolie PVC 0,5 mm 4x5 m
3 x Vijver beschermvlies 2x3 m
V Mbh: 1
30.103.42.013

€ 2.279,00
Voor meer info: www.alpc.nl
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Terrasvijvers
•
•
•
•

Vijveraanleg
Heissner POS display
vijverbakken
Display voor vijverbakken. Afmetingen:
140x60x200 cm. Wordt exclusief
inhoud geleverd.

Ideaal als terrasvijver te gebruiken
Optimale vijverdiepte
Dankzij overloopranden naar wens te
combineren en uit te breiden
Vrij van giftige weekmakers en zware metalen

70.950.60.072

10

jaar
garantie

LxBxH
Artnr.
Mbh
Prijs

Terras vijver PE
VIERKANT 70 ltr

Terras vijver PE
VIERKANT 200 ltr

Terras vijver PE
VIERKANT 900 ltr

Terras vijver PE
RECHTHOEKIG 110 ltr

Terras vijver PE
RECHTHOEKIG 380 ltr

58 x 58 x 30 cm
30.103.40.001
1

79 x 79 x 45 cm
30.103.40.008
1

150 x 150 x 45 cm
30.103.40.006
1

49 x 79 x 45 cm
30.103.40.005
1

149 x 79 x 45 cm
30.103.40.003
1

€ 24,95

€ 99,95

€ 189,00

€ 71,95

€ 149,00

Klassieke plantenmanden
Voor eenvoudig aanbrengen en
verwijderen van vijverplanten
Van niet-rottend, hoogwaardig en
weerbestendig kunststof
Voorkomt ongecontroleerde groei van
de vijverplanten

LxBxH
Artnr.
Mbh
Prijs

148

Plantenmand
VIERKANT S

Plantenmand
VIERKANT M

Plantenmand
VIERKANT L

Plantenmand
ROND S

Plantenmand
ROND M

Plantenmand
BOOGVORMIG

Plantenmand
WATERLELIE

19 x 19 x 9 cm
30.103.43.005
5

23 x 23 x 13 cm
30.103.43.003
5

28 x 28 x 18 cm
30.103.43.012
5

ø 13 cm - H: 10 cm
30.103.43.009
5

ø 22 cm - H: 12 cm
30.103.43.013
5

45 x 18 x 15 cm
30.103.43.008
5

ø 40 cm - H: 28 cm
30.103.43.004
5

€ 1,49

€ 1,95

€ 2,95

€ 1,49

€ 1,95

€ 2,49

€ 7,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Vijveraanleg
Vijverfolie

De pvc-vijverfolie is verkrijgbaar in dikte 0,5mm. De pvc-vijverfolie
kan in het bijzonder bij temperaturen van meer dan 15 °C makkelijk
worden gelegd. Heissner standaard vijverfolie is uv- en koudebestendig,
visvriendelijk en wortel- en scheurbestendig. Wij geven 20 jaar garantie
bij extra gebruik van Heissner Profi-vijvervlies.

De sandwichopbouw
De doorsnede van de sandwichopbouw laat zien
hoe u uw folievijver moet aanleggen.

Zo bepaalt u de grootte van de folie:
Vijverlengte + 2 x vijverdiepte + 60 cm = baanlengte
Vijverbreedte + 2 x vijverdiepte + 60 cm = baanbreedte

2
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JAAR GARANTIE
BIJ GEBRUIK VAN PROFI-VIJVERVLIES

3
A. Diepe zone
B. Vlakke zone
C. Moeraszone

1. Vijverfolie
2. Vijvervlies
3. Zandlaag
4. Grond
5. Plantenmand
6. Capillaire barrière

Display “Verpakte folie”

Display voor de geconfectioneerde (Pre-Pack) vijverfolie en folielijm. Wordt als
bouwpakket geleverd en kan op een europallet worden gemonteerd. Exclusief
inhoud. Inclusief topper. Afmetingen: 120x80x215 cm.
70.950.60.074

PVC vijverfolie - geconfectioneerd (Pre-Pack)
Artnr.

Beschrijving

Mbh

Prijs

30.103.41.002

Vijverfolie PVC 0,5 mm 2x3

1

30.103.41.014

Vijverfolie PVC 0,5 mm 3x4

1

€ 39,95

30.103.41.013

Vijverfolie PVC 0,5 mm 4x4

1

€ 41,95

30.103.41.026

Vijverfolie PVC 0,5 mm 4x5

1

€ 64,95

30.103.41.019

Vijverfolie PVC 0,5 mm 4x6

1

€ 77,95

30.103.41.007

Vijverfolie PVC 0,5 mm 5x6

1

€ 109,00

30.103.41.030

Vijverfolie PVC 0,5 mm 6x6

1

€ 119,00

30.103.41.036

Vijverfolie PVC 0,5 mm 6x8

1

€ 159,00

EAN

€ 19,95
Topper voor display

Folielijm

Heissner vijver PVC folielijm 200 gr

Blik: 600 gr.

Voldoende voor 5 m lasnaad.
V Mbh: 4
30.104.56.002 € 18,95

Voldoende voor 15 m lasnaad.
V Mbh: 4
30.104.56.004 € 29,95

Ruimte

bespar

end &

1,20 m

eter

mobiel

Voor meer info: www.alpc.nl

0,80 m

Blik: 200 gr.

eter

Voor het aaneenlassen of lijmen van vijverfolie.
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HEISSNER
Steenfolie

Vijveraanleg

Voor decoratie van natuurlijke beeklopen en vijveroevers. In
een speciaal, nieuw productieproces worden de stenen in het
dragermateriaal aangebracht en van een sealing voorzien.
Waterdoorlatend!
Voordelen van de Heissner steenfolie:
•
Natuurlijk folieoppervlak
•
Onderzijde vlies (beter te lijmen)
•
Bijzonder robuust
•
Gegarandeerd duurzaam stenen oppervlak
•
UV-bestendig
•
Vis- en plantvriendelijk

Steenfolie foliedikte 5,0 mm - Wordt uitsluitend per rol geleverd
Artnr.

Beschrijving

Mbh

Prijs

30.103.41.033

1x12m

1

€ 399,00

Steenfoliestandaard
70.950.60.075
1x 3010341018/ 1x 3010341006 / 1x
3010341033
B x D x H: 114 x 70 x 178 cm

30.103.41.018

0,4x15m

1

€ 219,00

30.103.41.006

0,6x15m

1

€ 189,00

EAN

Profi-vijvervlies

Het vijvervlies wordt onder de vijverfolie gelegd en beschermt zo uw
vijverfolie tegen stenen en wortels.
Voordelen van het Heissner Profi-vijvervlies:
• Scheurbestendig en robuust
• Betrouwbare bescherming van de vijverfolie
• Vrij van regeneraat en rot
• Goed bestand tegen doordrukken
• Kan worden gelast
• Veilig voor wortels

10
jaar

Toepassingen vlies:
1

2

ONDERLAAG VOOR VIJVERFOLIE

garantie

3

SCHEIDINGSLAAG VOOR
KIEZELPADEN
4

Vijver beschermvlies PROFI-TEX
Het vlies wordt onder de folie gelegd om het te beschermen tegen stenen en bobbels.
Resistent en rekvast, rotvrij, hoge druksterkte en koppelbaar. Betrouwbare bescherming voor
de vijverfolie. Dikte: 1,0 mm.

2x3 meter
V Mbh: 1
30.103.41.005

SCHEIDINGSLAAG IN ZANDBAK

€ 22,95

5

SCHEIDINGSLAAG ONDER
KLINKEROPPERVLAK
6

3x4 meter
V Mbh: 1
30.103.41.040

€ 34,95

Nieuw

2021

4x4 meter
V Mbh: 1
30.103.41.041

€ 44,95

Nieuw

2021

BEKLEDING VAN
DRAINAGEGREPPELS

20
150
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BESCHERMING TEGEN DOORSIJPELEN
AAN STEUNMUREN & OMHEININGEN

JAAR GARANTIE
BIJ GEBRUIK VAN PROFI-VIJVERVLIES

HEISSNER

Vijverpompen
Multifunctionele pompen

5

jaar
garantie

Geschikt voor: vijverschalen, vijverfiguren, mini bronstenen, kamerfonteinen, tuinfonteinen,
terrasvijvers en steenfonteinsets

10 m

Afzuigend tot:
3010232001 - 9 mm
3010232002 - 9 mm
3010232004 - 9 mm
3010232005 - 15 mm

-20oC

Regelbaar
+
-

Vlak afzuigend

9-15 mm
1/2” - 13 mm
3/4” - 19 mm

Voordelen:
• Veelzijdig inzetbaar, binnen en buiten, in water of droog
op te stellen
• Vlak aanzuigend en extreem stil
• Weinig ruimte nodig
• Hoog vermogen bij laag verbruik
• ECO-synchroon motortechniek
• Toevoer in stappen van 90° uit te lijnen
• Thermische beveiliging beschermt tegen
overbelasting

1” - 25 mm

UNIVERSELE AANSLUITING

Productietip:
Ideaal in combinatie met ledring onder
water 3010560005 inzetbaar (bijv. bij
steenfonteinen)

Aqua Stark INDOOR
200 - 700 l/u

Aqua Stark
200 - 700 l/u

Aqua Stark
700 - 1400 l/u

Aqua Stark
2100 - 3400 l/u

Watt

8W

8W

16 W

49 W

Opvoerhoogte

ca. 1,00 m

ca. 1,00 m

ca. 1,60 m

ca. 2,80 m

LxBxH

11,5 x 6 x 5,8 cm

11,5 x 6 x 5,8 cm

13,2 x 7 x 7 cm

17 x 9,6 x 8,2 cm

Inlaatstuk

Schroefdraad 1/2“

Schroefdraad 1/2“

Schroefdraad 3/4”

Schroefdraad 1”

Uitlaatstuk

Schroefdraad 1/2“

Schroefdraad 1/2“

Schroefdraad 3/4”

Schroefdraad 1”

Opstelling

Droog en onder water

Mbh

1

1

1

1

Art.

30.102.32.004

30.102.32.001

30.102.32.002

30.102.32.005

Prijs

€ 31,95

€ 42,95

€ 59,95

€ 129,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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HEISSNER
Pompsets

Vijverpompen
2

Geschikt voor: waterspelen, vijverschalen, vijverfiguren, mini bronstenen en kamerfonteinen.

jaar
garantie

ALL-IN-ONE startersset:
• Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
• Inclusief 2 waterspelen (waterbel+cascade)
• Praktische telescoopbuis
• Aansluiting vijverfiguren
• Vorstbestendig tot -20°C (alleen outdoor)
Incl. 2 waterspelen
Ideaal voor kleine vijvers & watertuinen

INCLUSIEF
-20oC

Telescoopstijgbuis
20-48 cm

UNIVERSELE AANSLUITING

Heissner vijver pompset 600 ltr/u indoor
Fonteinpomp voor waterpartijen en kamerfonteinen. All-in-one startset. Incl.
2 waterpartijen (belfontein en waterval), praktische telescoop pijp. Alleen voor
binnen. Capaciteit: 600 l/u, 8 W. Sproeihoogte: 40 cm, opvoerhoogte: 110 cm.
Incl. kabel 3 m. Afmeting: 10x6,5x6,5 cm.
V Mbh: 1
30.102.30.006 € 23,95

Waterbel

Cascade

1/2“ - 1”
+
-

AANSLUITING VIJVERFIGUREN

Heissner vijver pompset 600 ltr/u
Fonteinpomp voor waterpartijen, vijvers en kamerfonteinen. All-in-one startset.
Incl. 2 waterpartijen (belfontein en waterval), praktische telescoop pijp. Wintervast
tot - 20° C. Capaciteit: 600 l/u, 8 W. Sproeihoogte: 40 cm, opvoerhoogte:110
cm. Incl. kabel 10 m. Afmeting: 10x6,5x6,5 cm.
V Mbh: 1
30.102.30.001 € 31,95
MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

Indoor onderwaterpomp

1/2”
13 mm

Ideaal voor kamerfonteinen

-

Heissner vijver onderwater pomp 320 ltr/u indoor
Onderwaterpomp, ideaal voor kamerfonteinen. Reguleerbaar. Alleen voor
binnen. Opvoerhoogte: 65 cm. Capaciteit: 100-320 l/u, 3,6 W. Met 1,5 m
kabel. Afmeting: 5,8x4,5x5,5 cm
V Mbh: 1
30.102.30.003 € 15,95

Heissner vijver onderwater pomp 280 ltr/u indoor USB
Onderwaterpomp op 5V met USB aansluiting, ideaal voor kamerfonteinen.
Reguleerbaar. Op elke USB bron aan te sluiten, bijvoorbeeld Powerbank
of computer. Alleen voor binnen. Opvoerhoogte: 75 cm. Capaciteit: 280
l/u, 3 W.
V Mbh: 12
Nieuw
30.102.30.015 € 14,95

2021
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Regelbaar

+

HEISSNER

Vijverpompen
Waterspelpompen

3

INCLUSIEF

jaar
garantie

Waterspelpomp. Geschikt voor: waterspelen, bronstenen
en waterspuwers. Incl. waterspelen. Met telescoop pijp.

Heissner vijver fontein pomp set 4900 ltr/u
Voor waterpartijen, bronstenen en sproeiers. Verbeterde techniek.
Incl. 2 waterspelen: bel, cascade. Met telescoop pijp (20-48 cm).
Sproeihoogte: tot 275 cm, opvoerhoogte: ca. 430 cm. Wintervast tot
-20° C. Kabel: 10 m. Capaciteit: 4.900 l/u, 40 W. In-en uitlaat: 1”.
Afmeting: 21x19x13 cm.
V Mbh: 1
30.102.30.013 € 109,00
Telescoopstijgbuis
20-48 cm
Verbeterde techniek

10 m

-20oC

Waterspelpomp PLUS
Incl. 2 waterspelen

Waterspelpomp
Incl. 3 waterspelen
Spuitbereik

Spuitbereik

3010230013: ø 80 cm

3010230008: ø 10cm
3010230009: ø 20cm
3010230016: ø 30cm
3010230012: ø 40cm

Waterbel

1/2” - 13 mm

Spuitbereik

Spuitbereik

3010230008: ø 8cm / h: 15 cm
3010230009: ø 15cm / h: 30 cm
3010230016: ø 30cm / h: 60 cm
3010230012: ø 60cm / h: 80 cm

3010230013:
ø 130cm / h: 160 cm

Cascade

Regelbaar

Spuitbereik

1/2” - 13 mm
3/4“ - 19 mm
1“ - 25 mm

3010230008: ø 15cm
3010230009: ø 20cm
3010230016: ø 30cm
3010230012: ø 40cm

Kelk

Makkelijk te openen

Waterspelpomp

JET ECO 1.100 l/u

JET ECO 1.500 l/u

JET ECO 2.500 l/u

JET ECO 3.100 l/u

Aantal waterspelen

3

3

3

3

Watt

12 W

20 W

33 W

48 W

Opvoerhoogte

ca. 1,30 m

ca. 1,80 m

ca. 2,00 m

ca. 2,20 m

Spuithoogte

tot 15 cm

tot 30 cm

tot 60 cm

tot 80 cm

LxBxH

17,5 x 16 x 11 cm

17,5 x 16 x 11

cm 17,5 x 16 x 11 cm

17,5 x 16 x 11 cm

Slangaansluiting

Zie afbeelding

Inlaat

Schroefdraad 3/4“

Schroefdraad 3/4“

Schroefdraad 1“

Schroefdraad 1“

Uitlaat

Schroefdraad 3/4“

Schroefdraad 3/4“

Schroefdraad 3/4“

Schroefdraad 3/4“

Mbh

1

1

1

1

Artnr.

30.102.30.008

30.102.30.009

30.102.30.016

30.102.30.012

Prijs

€ 38,95

€ 44,95

€ 47,95

€ 69,95

Instelbare hellingshoek

regelbare aansluiting
figuren
Voor meer info: www.alpc.nl
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HEISSNER
Vijverfilter en beeklooppompen

Vijverpompen
3

jaar
garantie

Vijverfilter en beeklooppomp. Eco pomp met universele aansluiting. Geschikt voor
bronstenen, beeklopen en filters. Filterdoorlaatbaarheid: tot 4 mm korrelgrootte.
Gemakkelijk te openen.

1” - 25 mm

Inclusief universele
slangaansluiting

3/4” - 19 mm

Vuildoorlaat
tot 4 mm korrelgrootte

10 m

-20oC

Makkelijk te openen

1/2” - 13 mm
Verbeterde techniek

154

Heissner vijver filter en beeklooppomp
2200 ltr/u craft eco

Heissner vijver filter en beeklooppomp
3300 ltr/u craft eco

Heissner vijver filter en beeklooppomp
4900 ltr/u craft eco

Eco pomp met universele aansluiting. Geschikt voor
bronstenen, beeklopen en filters. Filterdoorlaatbaarheid:
tot 4 mm korrelgrootte. Gemakkelijk te openen. Capaciteit:
2.200 l/u, 25 W. Opvoerhoogte: ca. 170 cm. Wintervast
tot -20° C. Kabel: 10 m. Inlaat: 1”, uitlaat: 3/4”. Afmeting:
23x16x9 cm.

Eco pomp met universele aansluiting. Geschikt voor
bronstenen, beeklopen en filters. Filterdoorlaatbaarheid:
tot 4 mm korrelgrootte. Gemakkelijk te openen. Capaciteit:
3.300 l/u, 40 W. Opvoerhoogte: ca. 210 cm. Wintervast tot
-20° C. universele slangaansluiting. Kabel: 10 m. Inlaat: 1”,
uitlaat: 3/4”. Afmeting: 23x16x9 cm.

Eco plus pomp met verbeterde techniek. Geschikt voor
bronstenen, beeklopen en filters. Filterdoorlaatbaarheid:
tot 4 mm korrelgrootte. Gemakkelijk te openen. Capaciteit:
4.900 l/u, 40 W. Opvoerhoogte: ca. 430 cm. Wintervast
tot -20° C. Kabel: 10 m. Inlaat: 1”, uitlaat: 1”. Afmeting:
26x18x11 cm.

V Mbh: 1
30.102.31.005

V Mbh: 1
30.102.31.001

V Mbh: 1
30.102.31.012

€ 59,95

€ 69,95

€ 99,95

Heissner vijver filter en beeklooppomp
4800 ltr/u

Heissner vijver filter en beeklooppomp
12500 ltr/u

Heissner vijver filter en beeklooppomp
18500 ltr/u

Veelzijdig inzetbare pomp voor binnen en buiten. Geschikt
voor zwemvijvers, naar zwembaden, watervallen, beeklopen
en filters. In het water of droog opstelbaar. Energie
besparende motortechniek. Sterk en efficiënt. 2 Universele
slangaansluitingen. Regelbare skimmeraansluiting.
Robuuste behuizing voor langere levensduur.
Filterdoorlaatbaarheid: 10 mm korrelgrootte. Opvoerhoogte:
ca. 255 cm. Onderhoudsarm. Wintervast tot -20° C. Kabel
10 m. Capaciteit: 4.800 l/u, 23 W. In- en uitlaat: 1 1/2".
Afmeting: 42x24x15 cm.

Veelzijdig inzetbare pomp voor binnen
en buiten. Voor zwemvijvers, natuurbaden,
watervallen, beeklopen en filters. Energie besparende
motortechniek. 2 Universele slangaansluitingen.
Regelbare skimmeraansluiting. Robuuste behuizing.
Filterdoorlaatbaarheid: 10 mm korrelgrootte. Opvoerhoogte:
ca. 600 cm. Onderhoudsarm. Wintervast tot -20° C. Kabel
10 m. Capaciteit: 12.500 l/u, 140 W. In- en uitlaat: 1 1/2”.
Afm: 42x24x15 cm.

Veelzijdig inzetbare pomp voor binnen en buiten. Geschikt
voor zwemvijvers, natuurbaden, watervallen, beeklopen
en filters. In het water of droog opstelbaar. Energie
besparende motortechniek. Sterk en efficiënt. 2 Universele
slangaansluitingen. Regelbare skimmeraansluiting.
Robuuste behuizing voor langere levensduur.
Filterdoorlaatbaarheid: 10 mm korrelgrootte. Opvoerhoogte:
ca. 600 cm. Onderhoudsarm. Wintervast tot -20° C. Kabel
10 m. Capaciteit: 18.000 l/u, 190 W. Inlaat: 1 1/2", uitlaat:
2". Afmeting: 42x24x15 cm.

U Mbh: 2
30.102.31.007

V Mbh: 1
30.102.31.004

V Mbh: 1
30.102.31.010

€ 169,00

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 299,00

€ 449,00

HEISSNER

Vijverpompen
Vijverfilter en beeklooppompen

Heissner vijver filter en beeklooppomp 6600 ltr/u premium
Veelzijdig inzetbare pomp voor binnen en buiten. Geschikt voor zwemvijvers, naar zwembaden, watervallen, beeklopen en
filters. In het water of droog opstelbaar. Energie besparende motortechniek. Sterk en efficiënt. 2 Universele slangaansluitingen.
Regelbare skimmeraansluiting. Robuuste behuizing voor langere levensduur. Filterdoorlaatbaarheid: 10 mm korrelgrootte.
Opvoerhoogte: ca. 385 cm. Onderhoudsarm. Wintervast tot -20° C. Kabel 10 m. Capaciteit: 6.600 l/u, 43 W. In- en uitlaat: 1
1/2". Afmeting: 42x24x15 cm.
V Mbh: 1
30.102.31.008

€ 199,00
Vuildoorlaat
tot 10 mm korrelgrootte

6,0
5,0

1” - 25 mm
3/4” - 19 mm
1 1/4” - 32 mm

4,0

m

1 1/2” - 38 mm

3,0
2,0
1,0

0

5

jaar
garantie

Inclusief
skimmeraansluiting

Skimmeraansluiting Droge opstelling

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

100%
HEISSNER
10 m SERVICE

Robuuste behuizing voor
langere levensduur

Heissner vijver filter en beeklooppomp 2100 ltr/u premium

-20oC

ONDERHOUD

Vuildoorlaat
tot 5 mm korrelgrootte

Veelzijdig inzetbare pomp voor binnen en buiten, geschikt voor bronstenen, beeklopen en filters, in het water of droog
opstelbaar. Energie besparende motortechniek. Sterk en efficiënt. Gemakkelijk te openen voor onderhoud. 1 universele
aansluiting. Filterdoorlaatbaarheid: tot 5 mm korrelgrootte. Opvoerhoogte: 200 cm. Onderhoudsarm. Wintervast tot -20°
C. Kabel: 10 m. Capaciteit: 2.100 l/u, 25 W. Inlaat: 1”, uitlaat: 3/4”. Afmeting: 31x19x11 cm.
U Mbh: 1
30.102.31.003

2000

Toepassingsvarianten:

€ 129,00

Filter
1” - 25 mm

2,0

3/4” - 19 mm

m

1/2” - 13 mm

1,5
1,0

Skimmer

0,5

0

500

1000 1500 2000 2500 3000 3500

l/u

Smart vijverfilter en beeklooppompen
Nieuw

2021

Heissner smart vijver filter en beeklooppomp 10000 ltr/u ECO Plus
Filter- en beeklooppomp met ECO Plus technologie. Controle via de externe
controller, de app of via voice control. Door zijn efficiëntie en prestatie zuinig in
energieverbuik. Kan zowel nat als droog worden geplaatst. Filterdoorlaatbaarheid:
tot 10 mmkorrelgrootte. Universele slangaansluiting bij in- en outlet. Pomp: 10.000
l/u. vermogen: 30-85 W. Max. hoogte: 4,50 m.
V Mbh: 1
30.102.31.020

€ 359,00

Heissner smart vijver filter en beeklooppomp 15000 ltr/u ECO Plus
Filter- en beeklooppomp met ECO Plus technologie. Controle via de externe
controller, de app of via voice control. Door zijn efficiëntie en prestatie zuinig in
energieverbuik.Kan zowel nat als droog worden geplaatst. Filterdoorlaatbaarheid:
tot 10 mm korrelgrootte. Universele slangaansluiting bij in- en outlet. Pomp:
15.000 l/u. vermogen: 45-135 W. Max. hoogte: 5,00 m.
V Mbh: 1
30.102.31.022

€ 429,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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HEISSNER
Vijver onderwater filters

Vijverfilters

Complete set met geïntegreerde UV lamp. Het grote oppervlak van de filterbehuizing garandeert extreem lange reinigingsintervallen. Alle filter onderdelen worden nagenoeg onzichtbaar
op de vijverbodem geplaatst. Pomp en UV lamp hebben gescheiden systemen, zodat de lamp apart kan worden uitgeschakeld. Verder beschikt de pomp over een regelbare aansluiting
voor vijverfiguren en een telescopische pijp met tilt compensatie. Incl. filter medium.

2

Compact en efficiënt

Doorsnede

jaar
garantie

9/11 watt
UVC-zuivering

+

3
waterspelen

Heissner vijver onderwater filter all-in-one set 1200
ltr/u

3010125002

3010125001

3 m3
Complete set met geïntegreerde UV lamp (11W) voor vijvers tot 3,000 l. (zonder
vis). Met vis: 1.500 l. Het grote oppervlak van de filterbehuizing garandeert
extreem lange reinigingsintervallen. Alle filter onderdelen worden nagenoeg
onzichtbaar op de vijverbodem geplaatst. UV functie controle en regelbare
aansluiting voor vijverfiguren. Incl. filter medium. Capaciteit pomp: 1200 l/u, 24
W. Opvoerhoogte: 120 cm, 33 W incl. 9 W UV. Afmeting: 32x25x14 cm.
V Mbh: 1
30.101.25.002

13 / 19 / 25 mm

€ 99,95

Heissner vijver onderwater filter all-in-one set 2000
ltr/u
5 m3
Complete set met geïntegreerde UV lamp (11W) voor vijvers tot 5,000 l. (zonder
vis). Met vis: 2,500 l. Het grote oppervlak van de filterbehuizing garandeert
extreem lange reinigingsintervallen. Alle filter onderdelen worden nagenoeg
onzichtbaar op de vijverbodem geplaatst. UV functie controle en regelbare
aansluiting voor vijverfiguren. Incl. filter medium. Capaciteit pomp: 2000 l/u, 34
W. Opvoerhoogte: 180 cm, 45 W incl. 11 W UV. Afmeting: 38x27x13 cm.

WATERBEL
ø 60 cm

Filtermedia

CASCADE
ø 60 cm /H: 100 cm

V Mbh: 1
30.101.25.001

+
-

€ 149,00
CASCADE BREED
ø 140 cm /H: 100 cm

156

UVC-functiecontrole

Voor meer info: www.alpc.nl

Regelbare aansluiting voor
vijverfiguren

Instelbare hellingshoek

HEISSNER

Vijverfilters
Drukfiltersets

2
jaar

Filter met mechanische filter unit. Alle filteronderdelen worden praktisch onzichtbaar op de vijverrand
geplaatst. Gemakkelijk te openen. Inclusief pomp.
Heissner vijver drukfilter set 2200 ltr/u, 4 m³

7W/230V
50Hz

garantie

UVC

13 /19 /25 mm

4 m3
Filter met mechanische filter unit. Voor vijvers tot 4,000 l. (zonder
vis). Met vis 2,000 l. Alle filteronderdelen worden praktisch
onzichtbaar op de vijverrand geplaatst. Gemakkelijk te openen.
Met terugspoeling. Snelreinigingsysteem met zuigmechanisme en
geïntegreerde vuiluitlaat. Korrelgrootte: tot 4 mm. Incl. pomp, 3 m
slang Ø 20 mm en toebehoren. UV-lamp: 7W. Pomp: 2.200 l/u, 25
W. Afmeting: 27x27x38 cm.
V Mbh: 1
30.101.21.002 € 199,00

2m
Verborgen plaatsing en tevens
gebruik voor beekloop

Inbegrepen in de set:
Pomp
7W UVC
Filterspons
Biobolletjes
Slang & aansluittoebehoren

Snelsluiting voor
eenvoudig openen

Drukfilter inclusief pomp, 3 m x 20 mm slang en toebehoren - Opgenomen vermogen: Pomp 25 W, UVC 7 W

GE

7 m3

LD

5

jaar
garantie

9W/230V
50Hz

UVC

EASY
CLEAN

terugspoel
systeem

AN

OF

TIE

H

DER WATE
EL

R

Heissner vijver drukfilter set 2200 ltr/u, 7 m³

TERU G GAR

Filter met mechanische filter unit. Voor vijvers tot 7,000
l. (zonder vis). Met vis 3.500 l. en met Koi: tot 2.000 l.
Alle filteronderdelen worden praktisch onzichtbaar op de
vijverrand geplaatst. Eenvoudig om te zetten van
aanzuiging tot terugspoelen. Met filterspons en
twister media. Voor vuildeeltjes met een
korrelgrootte tot 4 mm. Incl. pomp en 4x aansluitslang met
toebehoren. UV-lamp: 9 W. Pomp: 2,200 l/u, 25 W. Afmeting:
35x28x45 cm.

2m

Verborgen plaatsing en tevens
gebruik voor beekloop

25 / 32 / 38 mm
V Mbh: 1
30.101.21.001

€ 229,00
18 stuks

Inbegrepen in de set:
Pomp
9W UVC
Filterspons
Twister media
Slang & aansluittoebehoren

Eenvoudig omzetten naar vuiluitlaat voor
terugspoelen

13 /19 / 25 mm
Drukfilter inclusief pomp, 4 m x 25 mm slang en toebehoren
Opgenomen vermogen: Pomp 25 W, UVC 9W

Heissner slangen
Zwarte slang, Ø 19 mm, lengte 5 m. Zwarte slang Ø 25 mm, lengte 5 m. Zwarte slang Ø 32 mm, lengte 5 m.
U Mbh: 1
30.101.27.044

€ 12,95

U Mbh: 1
30.101.27.045

€ 17,95

U Mbh: 1
30.101.27.047

€ 26,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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HEISSNER
Drukfiltersets

Vijverfilters
5

11W/230V
50Hz

jaar
garantie

UVC

EASY

CLEAN
terugspoel
systeem

2m

•
•
•
•

Heissner vijver drukfilter set 3300 ltr/u

Filtering met mechanische filtertrap
Ideaal voor vijvers tot 10.000 liter
Alle filtercomponenten zijn vrijwel onzichtbaar aan de vijverrand geplaatst
Eenvoudig om te zetten van aanzuiging tot terugspoelen.

10 m3

GE

LD

AN

OF

TIE

H

DER WATE
EL

R

Filter met mechanische filter unit. Voor vijvers tot
10,000 l. (zonder vis). Met vis 5.000 l. en met Koi:
tot 2.500 l. Alle filteronderdelen worden praktisch
onzichtbaar op de vijverrand geplaatst. Eenvoudig
om te zetten van aanzuiging tot terugspoelen.
Korrelgrootte: tot 4 mm. Incl. filter spons,
-medium, pomp, geïntegreerde UV lamp, 4x slang
Ø 25 mm en toebehoren. UV-lamp: 11W. Pomp:
3.300 l/u, 40W. Opvoerhoogte: 200 cm. Afmeting:
35x28x55 cm.

TERU G GAR

Inbegrepen in de set:
•
•
•
•
•
13 /19 /25 mm

V Mbh: 1
30.101.21.003

Pomp 3010231001
11W UVC
Filterspons
Twister media
Slang &
aansluittoebehoren

€ 299,00

13/19 /25 mm

Uitgang

Vul-Uitlaat
Ingang

2m

Twister wervelbed-filtermateriaal
voor nog betere filterresultaten
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Voor meer info: www.alpc.nl

Filtermateriaal TWM

3 slangaansluitingen incl.
afzonderlijke vuiluitlaat

Eenvoudig omzetten naar
vuiluitlaat voor terugspoelen

Verborgen plaatsing en tevens
gebruik voor beekloop

HEISSNER

Vijverfilters
Doorloopfiltersets
De geïntegreerde UV lamp dient voor het doden van kiemen en klontert zwevende algen, die vervolgens door
de fi ltermedia opgenomen kunnen worden. In de sponsen ontstaan Nitrosomonas-bacteriën, die de nitricatie
uitvoeren (omzetting van ammoniak/ammonium in nitriet). Het volledige water moet de gebruikte fi ltersponsen
passeren om in de lager gelegen kamers te komen. In de lage zone van het fi lter wordt door gebruik van
biobolletjes leefruimte gecreëerd voor verdere Nitrosomonas- en Nitrobacterbacteriën. De laatstgenoemde
zetten het gevaarlijke nitriet verder in nitraat om.

2

Eenvoudig in gebruik - daarom ideaal voor starters met een vijver.
Compacte, complete set incl. pomp, UVC, slang en aansluittoebehoren

6 m3
Complete set incl. filtermedium, pomp, 3 m slang Ø 20 mm en 10 m kabel.
Vijvergrootte zonder vis: 6.000 l, met vis: 3.000 l. UV lamp: 9 W. Capaciteit pomp:
1.000 l/u, 23 W. Afmeting: 40x31x39 cm.
jverstarter
r vi
ba
ste
V Mbh: 1
30.101.22.004 € 129,00

POMP
24W

AC 230V

10 m 50 Hz

UVC

Filterprincipe
doorloopfilter
1 Filterspons
2 Biologische media
3 Scheidingswanden
4 Afvoer - 50mm

Heissner vijver doorloopfilter set 1000 ltr/u

UVC
9W

AC 230V

50 Hz

4
1

2

3

3

ën
eri
ct

1xm
on

9W/230V
50Hz

jaar
garantie

INCLUSIEF

Inbegrepen in de set:

“Het voordeel voor schone
en heldere vijvers”

•
•
•
•
40 mm

UVC pomp
Filterspons + lava
Lavasteen
Slang &
aansluittoebehoren

19 mm

UVC-functiecontrole

Heissner vijver doorloopfilter set 3300 ltr/u

TIE

H
OF

GE

Complete set incl. filtermedium, vijverpomp, 5 m slang Ø 25 mm en 10 m kabel. Spons met fijne
poriën voor de mechanische reiniging en Bio kogels met een groot oppervlak voor de aangroei van
biomassa. Vijvergrootte zonder vis: 10.000 l, met vis: 5.000 l en met Koi: 2.500 l. UV lamp: 11 W.
Capaciteit pomp: 3.300 l/u, 40 W. Afmeting: 38x28x48 cm.
V Mbh: 1
30.101.22.001 € 219,00
13/32/38 mm

LD

TERU G GAR

Inbegrepen in de set:
•
•
•
•
•
50 mm

jaar
garantie

R

10 m3

5

DER WATE
EL

11W/230V UVC
11W
50Hz

AC 230V

UVC

50 Hz

POMP
40W

AC 230V

50 Hz

AN

Regelbaar debiet

5m

2m

Pomp
UVC
Filterspons
Biobolletjes
Slang &
aansluittoebehoren

3 slangaansluitingen incl.
afzonderlijke vuiluitlaat

Eenvoudig omzetten naar vuiluitlaat
voor terugspoelen

Verborgen plaatsing en tevens
gebruik voor beekloop

Voor meer info: www.alpc.nl
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HEISSNER
Doorloopfiltersets

Vijverfilters
5

jaar
garantie

5m slang

DER WATE
EL

TIE

GE

LD

AN

OF

16 m3

UVC

R

Heissner vijver doorloopfilter set 3300 ltr/u

H

Complete set incl. medium, krachtige Eco vijverpomp voor vuildeeltjes. De geïntegreerde UV lamp dient voor
het afdoden van kiemen en klontert algen, zodat ze door het filtermedium kunnen worden opgevangen. Het
in het filter aanwezige Bio-medium zorgt voor verdere afbraak.

INCLUSIEF INCLUSIEF
18W/230V

TERU G GAR

Voor vuildeeltjes tot 4 mm korrelgrootte, 5 m slang Ø 25 mm en
aansluitaccessoires, 10 m kabel.. Vijvergrootte zonder vis: 16.000 l, met
vis: 8.000 l en met Koi: 4.00 l. UV lamp: 18 W. Capaciteit pomp: 3.300
l/u, 40 W. Afmeting: 56x38x43 cm.
3-kamerprincipe voor
professioneel filteren

Vuiluitlaat

Uitloop DN 75 -Ø 73 mm

V Mbh: 1
30.101.22.008

€ 299,00

Filterprincipe
doorloopfilter
1 Filterspons
2 Biologische media
3 Scheidingswanden
4 Afvoer - 50mm

4

19/25/32 mm

1

3

2
3

Heissner vijver doorloopfilter set 4800 ltr/u
24 m3
Voor vuildeeltjes tot 10 mm korrelgrootte, 5 m slang Ø 25 mm
en aansluitaccessoires, 10 m kabel. Vijvergrootte zonder vis:
24.000 l, met vis: 12.000 l en met Koi: 6.00 l. UV lamp: 24 W.
Capaciteit pomp: 4.800 l/u, 68 W. Afmeting: 80x46x46 cm.
V Mbh: 1
30.101.22.006 € 499,00

19 / 25 /32 /38 mm

Inbegrepen in de set:
Heissner vijver doorloopfilter set 8100 ltr/u
36 m3
Voor vuildeeltjes tot 10 mm korrelgrootte, 5 m slang Ø 25 mm
en aansluitaccessoires, 10 m kabel.. Vijvergrootte zonder vis:
36.000 l, met vis: 18.000 l en met Koi: 9.00 l. UV lamp: 36 W.
Capaciteit pomp: 8.100 l/u, 68 W. Afmeting: 94x54x50 cm.
V Mbh: 1
30.101.22.002 € 699,00

19 / 25/ 32/38 mm

•
•
•
•
•

UVC-functiecontrole
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Pomp
UVC
Filterspons
Biobolletjes
Slang &
aansluittoebehoren

Uitloop DN 75 -Ø 73 mm

Filtersponsen + biobolletjes

HEISSNER

Vijverfilters
UVC-vijverzuivering

Van oktober tot april is in de regel geen UV nodig. Bij het nieuw gebruik in de eerste week niet langer dan 4 uur per dag inschakelen om een snel zuurstofverlies
door de algenreductie te voorkomen. Voor desinfectie en het voorkomen van algen. Incl. 2 universele aansluitingen en houders voor gemakkelijke montage.
Geïntegreerde veiligheidsstop.

Heissner vijver waterzuiveringsapparaat 9W

ALGEN
STOP

Voor vijvers tot 8 m³. Verbruik 12 W. UV: 9 W. Afm.: 32x8x8 cm.
V Mbh: 2
30.101.24.003 € 79,95

Heissner vijver waterzuiveringsapparaat 18W
Voor vijvers tot 20 m³. Verbruik 22 W. UV: 18 W. Afm.: 32x8x8 cm.
V Mbh: 4
30.101.24.001 € 99,95

Heissner vijver waterzuiveringsapparaat 55W
Voor vijvers tot 60 m³. Verbruik: 55 W. UV: 55 W. Afm.: 70x11x11
cm.
V Mbh: 1
30.101.24.002 € 199,00

38 /32/25/20 mm

UVC-functiecontrole

Tip: gebruik De UVC-vijverzuivering van mei
tot september slechts enkele uren in gebruik
nemen:
20 cm zichtdiepte 24 uur
6 0 cm zichtdiepte 10 uur
30 cm zichtdiepte 22 uur
70 cm zichtdiepte 5 uur
40 cm zichtdiepte 20 uur
80 cm zichtdiepte 3 uur
50 cm zichtdiepte 15 uur
> 80 cm - uitschakelen

Nieuw

2021

Veiligheidsschakelaar

Nieuw

2021

Heissner vijver waterzuiveringsapparaat 36W CUV

Heissner vijver waterzuiveringsapparaat 55W CUV

High performance zuiveringsapparaat voor vijvers. Door de transparante behuizing is de
werking zichtbaar. De spiegelende binnenkant zorgt voor ca. 35% meer UVC opbrengst, dus
minder kosten voor hetzelfde resultaat. Roterende doorstroming door magnetisme. Verbruik:
36 W.
V Mbh: 1
30.101.24.007 € 169,00

High performance zuiveringsapparaat voor vijvers. Door de transparante behuizing is de
werking zichtbaar. De spiegelende binnenkant zorgt voor ca. 35% meer UVC opbrengst, dus
minder kosten voor hetzelfde resultaat. Roterende doorstroming door magnetisme. Verbruik:
55 W.
V Mbh: 1
30.101.24.008 € 189,00

Filtersponsen & filtermatten
•
•
•

Eenvoudig op maat snijden voor verschillende filtertypen
Sponsen met fijne en grove poriën voor beste mechanische filterresultaten
Bacteriën hopen zich op in de spons en vormen biologische filtering

Tip: gebruik
Filterblokken zijn de eenvoudigste bescherming van de vijverpompen tegen
grove stukken vuil. Ze kunnen op maat worden gesneden voor uw pomp.

Heissner vijver filtermat 100x40x5 cm blauw

Heissner vijver filtermat 100x40x5 cm zwart

Voor: 30.101.21.001, 30.101.21.003 en 30.101.21.002.
Kleur: blauw, grof.
V Mbh: 8
30.101.23.017 € 29,95

Voor: 30.101.25.001.
Kleur: zwart, fijn.
V Mbh: 8
30.101.23.012 € 29,95

Heissner vijver vervangingssponzen rond 22,5 cm
Voor: 30.101.22.008 en 30.101.22.006.
Ronde vervangingsspons voor drukfilter. Bacteriën hechten zich aan de spons en vormen
zo een biologisch filter. Verpakt per 2 stuks. Afmeting: Ø 22,5x2,5 cm.
V Mbh: 8
30.101.23.006 € 17,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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HEISSNER
Vervangende UVC-lampen
max. brandduur:
8.000 uur

Vijverfilters

Artikel

Type

Vermogen

Spanning

Pinnen

Sokkel Lengte
met sokkel

Mbh

Prijs

30.101.23.011

PL-S

7 watt

230 volt

2

G23

135 mm

1

€ 19,95

30.101.23.014

PL-S

9 watt

230 volt

2

G23

165 mm

1

€ 21,95

30.101.23.016

PL-S

11 watt

230 volt

2

G23

236 mm

1

€ 24,95

30.101.23.003

PL-L

18 watt

230 volt

4

2G11

218 mm

1

€ 29,95

30.101.23.009

PL-L

24 watt

230 volt

4

2G11

318 mm

1

€ 34,95

30.101.23.023

PL-L

36 watt

230 volt

4

2G11

411 mm

1

€ 39,95

30.101.23.010

T5

5 watt

230 volt

2x2

G5

180 mm

1

€ 17,95

30.101.23.007

T5

9 watt

230 volt

2x2

G5

180 mm

1

€ 21,95

30.101.23.005

T5

5 watt

12 volt

1x4

G10q

180 mm

1

€ 17,95

30.101.23.021

T5

9 watt

12 volt

1x4

G10q

180 mm

1

€ 21,95

Tip: gebruik
UVC-lamp jaarlijks vervangen! Max. 8000 h brandduur

Artikelnr.
30.101.21.002
30.101.21.001
30.101.21.003
30.101.21.003
30.101.21.002
30.101.22.004
30.101.22.001
30.101.22.008
30.101.22.008
30.101.22.006
30.101.22.002
30.101.24.003
30.101.24.003
30.101.24.003
30.101.24.005
30.101.24.001
30.101.24.004
30.101.24.002

Omschrijving
DRUKFILTERS
EASY CLEAN 4000 UVC, drukfilter, 7W UV
EASY CLEAN 8000 UVC, drukfilter, 9W UV
Drukfilterset met pomp P4100 en UVC
Drukfilterset met pomp HFP5000 en UVC
Smartline drukfilterset 7W UVC
DOORLOOPFILTERS
Complete vijverfilterset met pomp + UVC
Complete vijverfilterset met pomp + UVC
Complete vijverfilterset met pomp + UVC
Complete vijverfilterset met pomp + UVC
Complete vijverfilterset met pomp + UVC
Complete vijverfilterset met pomp + UVC
UVC VIJVERZUIVERING
Smartline UVC-vijverzuivering 9W
Smartline UVC-vijverzuivering 9W

EAN

Reservelamp

Bouwjaar

30.101.23.011
30.101.23.014
30.101.23.014
30.101.23.016
30.101.23.011

alle
alle
... tot 08/2013
vanaf 09/2013 tot ...
alle

30.101.23.014
30.101.23.016
30.101.23.016
30.101.23.003
30.101.23.009
30.101.23.023

... tot 12/2011
alle
alle
vanaf 2017
alle
alle

30.101.23.014 ... tot 12/2009
30.101.23.021 vanaf 01/2010 tot
12/2012
30.101.23.014 vanaf 01/2013 tot ...
30.101.23.016 alle
30.101.23.003 alle
30.101.23.023 alle
30.101.23.019 alle

Smartline UVC-vijverzuivering 9W
Smartline UVC-vijverzuivering 11W
AQUA CLEAR UVC-vijverzuivering 18W
AQUA CLEAR UV-vijverzuivering 36W
AQUA CLEAR UV-vijverzuivering 55W
ONDERWATERFILTERS
30.101.25.002 Vijverfilterset met waterspel en UVC
30.101.23.014 vanaf 2017
30.101.25.001 Vijverfilterset met waterspel en UVC
30.101.23.014 ... tot 09/2012
Heissner POS display UVC lampen
30.101.25.001 Vijverfilterset met waterspel en UVC
30.101.23.016 10/2012 tot ...
Display voor UVC vijverlampen. Display is geschikt voor 5x 8 verschillende lampen.
V Mbh: 1
70.950.60.078

162

€ 39,95

Voor meer info: www.alpc.nl

Tip: Web
Vervangende UVC-lampen, reservesponsen en reserveonderdelen online bestellen in de
Heissner reserveonderdelenshop op www.heissner.de

HEISSNER

Vijverfilters
Beluchting is belangrijk

Waterval / beekloop

Luchtpompen

Laat uw vijverfilter altijd de hele dag lopen,
want in de sponsen en substraten zijn
miljoenen nuttige bacteriën actief. Deze hebben
permanent zuurstof nodig om hun werk te
kunnen verrichten.
Voorbeelden voor beluchting van vijverwater:

Vijverfiguren

Indoor/outdoor vijverbeluchters

2

V Mbh: 1
30.101.20.003

INCLUSIEF

jaar
garantie

Heissner vijver indoor luchtpomp 200 ltr/u
Ventilatie en circulatie voor optimale waterbalans. Incl. terugslagklep, Met
siliconen slang 10 m en luchtsteen. Met 1.5 m kabel. Alleen voor indoor.
Capaciteit: 200 l/u, 2,5 W. Voor vijvers tot 4000 l. Afmeting: 11x4,5x5,5 cm.

Sproeier / Fontein

indoor

€ 16,95

10 m
siliconenslang

3m

1,5 m

Toepassingsmogelijkheden
outdoor:

Zomer

Heissner vijver outdoor luchtpomp 240 ltr/u
Ventilatie en circulatie voor optimale waterbalans. Incl. terugslagklep, 10 m
siliconen slang en luchtsteen. Met 3 m kabel. Capaciteit: 240 l/u, 4 W. Voor vijvers
tot 5.000 l. Afmeting: 16x10x6,5 cm.
V Mbh: 1
30.101.20.004

€ 37,95

Winter

Heissner vijver outdoor luchtpomp 720 ltr/u
Ventilatie en circulatie voor optimale waterbalans. Incl. terugslagklep, 4x10 m
siliconen slang en luchtsteen. Met 3 m kabel. Capaciteit: 720 l/u, 8 W. Voor vijvers
tot 12,000 l. Afmeting: 21x15x9 cm.
V Mbh: 1
30.101.20.002 € 69,95

Heissner vijver beluchter Solar max. 120 ltr/u
Solar beluchter voor vijvers tot 4000 l met 2 m slang en sproeisteen. Max. capaciteit bij een
waterdiepte van 1,5 m is 120 l/u. Solar paneel: ca. 7,68 V. Incl. bodempin en 3 m kabel. Afmeting:
11x4,5x5,5 cm.
V Mbh: 4
30.101.20.001 € 59,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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HEISSNER
Overzicht vijverslibzuigers

3010451002

Vijveronderhoud

3010451001 - Basic

20 m2

5 m2

- 120 watt
- max. 8000 l/u
- Stuwpomp / non-stop

3010451005 - Pro

3010451003 - Perfect
vanaf 10 m2

10 m2

- 1250 - 1400 watt
- max. 3000 l/u
- Vacuüm/interval 30/20 sec.

Heissner vijver vacuüm
stofzuiger Voor het verwijderen van vuil

- 1400 - 1600 watt
- max. 4000 l/u
- Vacuüm/interval 30/20 sec.

- Vacuüm 1400 - 1600 watt
- Pomp 800 watt
- max. 4000 l/u
- Vacuüm + pomp = non-stop

2

ON/OFF

jaar
garantie

en afzettingen in vijver en zwembad met een
oppervlak tot 20 m². Max. werkdiepte 130 cm
bij een capaciteit van 8000 l/u. Verbruik: 120
W. Opvoerhoogte: max. 4 m. Deze stofzuiger,
incl. steel van 150 cm is gemakkelijk en licht in
gebruik en biedt volle bewegingsvrijheid. Verwerkt
vuildeeltjes tot 25 mm korrelgrootte. Incl. 2
opzetstukken. Permanente aanzuiging mogelijk.
Kabel: 10 m en de zuigslang is 3 m.
V Mbh: 1
30.104.51.002

€ 169,00

2 in 1
Extreem stil
Incl. 3 mondstukken
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Voor meer info: www.alpc.nl

Slibmondstuk

Loof- en algenmondstuk

Vijveronderhoud
Heissner vijver vacuüm stofzuiger "basic"

2

jaar
garantie

5m

2

(-) Manual
(0) Off
(=) Auto

50hz

HEISSNER

4,5m

230V

Incl. filterzak
Automatische functie (30 sec. timer)
50L/sec – 18 Kpa
Vijverstofzuiger. Complete set, incl. filterzak, 4 buizen, 3 mondstukken, 4 m zuigslang en 1,5
m afvoerslang. 4,5 m kabel. Ook met Timer 30 sec. interval en snel sluiting voor gemakkelijk
onderhoud en zorg. Voor vijvers tot 5 m², werkdiepte max: 180 cm. Capaciteit: 3000 l/u,
tankvolume: 35 l. Afm. 40x40x58 cm.
V Mbh: 1
30.104.51.001 € 149,00

n
kke

Snelsluiting voor
Verzorging & onderhoud

stu

ond

m
l. 3

Inc

18 stuks

Eenvoudig aanbrengen toebehoren

Heissner vijver vacuüm stofzuiger "pro"

3

tot 10 m2

jaar
garantie

Automatische functie (30 sec. timer)
50l/sec – 18 kpa (18 kilopascal = 0,18 bar)
Toebehoren: 4 buizen, 3 mondstukken, 5 m zuigslang, 2 m afvoerslang, grote wielen en greep,
toebehorendepot, 10 m netkabel

nk

a
nt

ale

Ergonomische handgreep

stv

e

Ro

st
rij

Voor vijvers tot 10 m². Stofzuiger met 3 opzetstukken voor het verwijderen van vuil en afzetting. RVS
tank op grote wielen en met gemakkelijke handgreep. Ook met 30 sec. timer. 50 l/sec-0,18 Bar, Incl.
4 pijpen, 5 m zuigslang en 2 m afvoerslang en 10m kabel. Werkdiepte: 180 cm, capaciteit: max. 4000
l/u. 1400-1600 W. Tankvolume: 40 l. Afm. 50x43x98 cm.
V Mbh: 1
30.104.51.005

Makkelijke reiniging & onderhoud

€ 199,00
Incl. 3 mondstukken

Vuiluitlaat

Heissner vijver vacuüm stofzuiger “perfect”

vanaf 10 m2

5

jaar
garantie

Continue functie met geïntegreerde drukpomp
50l/sec – 18 kpa (18 kilopascal = 0,18 bar)
Toebehoren: 4 buizen, 3 mondstukken,
7,5 m zuigslang, 5 m afvoerslang, grote wielen en greep,
toebehorendepot, 10 m netkabel
Voor vijvers vanaf 10 m². Stofzuiger met 4 opzetstukken voor het verwijderen van vuil en
afzetting. RVS tank op grote wielen en met gemakkelijke handgreep. Ook met 30 sec. timer.
50 l/sec-0,18 Bar, Incl. 4 pijpen, 5 m zuigslang en 2 m afvoerslang en 10 m kabel. Werkdiepte:
180 cm, capaciteit: max. 4000 l/u. 1400-1600 W. Tankvolume: 45 l. Afm. 50x43x105 cm.
V Mbh: 1
30.104.51.003

€ 499,00
k

Heissner vacuüm stofzuiger uitbreidingsset
Een uitbreidingsset voor de stofzuiger ‘Pro’ en ‘Perfect’. De set bestaat uit een vijverzuigersproeiopzet met 10 m zuigslang, een vijverbodemnet (aluminium) en een oppervlakte net
(aluminium). Het verhoogt de actieradius tot 3 meter reikwijdte/diepte: ideaal voor grote vijvers,
zwemvijvers of zwembaden.
V Mbh: 1
30.104.51.006 € 139,00

Roestvrijstalen tan
TOP uitrusting

vers

Ideaal voor grote vij

Enorme werkdiepte
Incl. 3 mondstukken
geïntegreerde pomp
Voor meer info: www.alpc.nl
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HEISSNER
Schepnetten

Vijveronderhoud
Nieuw

Nieuw

2021

2021
Nieuw

2021
Heissner vijvernet fijnmazig met steel 100 cm
Fijnmazig, vierkant, wit vijvernet met steel van 100 cm.
Dikte steel: 16 mm. Geschikt voor vijvers tot 2 m doorsnee.
Afmeting net: 25x25x7 cm.
V Mbh: 10
30.104.53.005

€ 9,95

Heissner vijvernet fijnmazig met telescoopsteel
75-140 cm

Heissner vijvernet Koi fijnmazig met
telescoosteel 105-195cm

Fijnmazig wit vijvernet met telescoopsteel 75-140 cm.
Dikte steel: 20 mm. Geschikt voor vijvers tot 3 m doorsnee.
Afmeting net: 35x35x10 cm.

Fijnmazig wit vijvernet met telescoopsteel 105-195 cm.
Dikte steel: 22 mm. Geschikt voor Koi vijvers. Afmeting net:
45x45x20 cm.

V Mbh: 10
30.104.53.011

V Mbh: 5
30.104.53.007

€ 16,95

€ 30,95

Nieuw

Nieuw

2021

2021
Nieuw

2021
Heissner vijvernet fijnmazig met steel 100 cm
Wijdmazig zwart visnet, rond met steel van 100 cm. Dikte
steel: 16 mm. Geschikt voor vijvers tot 2 m doorsnee.
Afmeting net: 25x25x7 cm.
V Mbh: 10
30.104.53.009

€ 9,95

Heissner vijvernet fijnmazig met telescoopsteel
75-140 cm

Heissner visnet Koi wijdmazig met
telescoopsteel 105-195 cm

Wijdmazig zwart visnet, rond met telescoopsteel 75-140
cm. Dikte steel: 20 mm. Geschikt voor vijvers tot 3 m
doorsnee. Afmeting net: 35x35x10 cm.

Wijdmazig zwart visnet met telescoopsteel 105-195 cm.
Dikte steel: 22 mm. Geschikt voor Koi vijvers. Afmeting net:
45x45x20 cm.
V Mbh: 5
30.104.53.010 € 29,95

V Mbh: 10
30.104.53.006

€ 16,95

Heissner visnet voor overdragen
vis, steel 100 cm

Heissner visnet voor overdragen
vis, steel 105-195 cm

Heissner algennet, fijnmazig met
telescoopsteel 105-195 cm

Heissner blader/leefnet fijnmazig
+ telescoopsteel 75-140 cm

Wijdmazig visnet met vaste steel van 100
cm. Kleur; zwart. Voor het overdragn van
kleine vissen, bijv. goudvissen. Afmeting:
Ø 20 cm.
U Mbh: 10
30.104.54.002 € 16,95

Wijdmazig visnet met telescoopsteel 105195 cm. Kleur: groen. Speciaal voor de wat
grotere vissoorten als witvis. Afmeting net:
34x40 cm.
U Mbh: 10
30.104.54.001 € 29,95

Fijnmazig algennet met telescoopsteel 105195 cm. Kleur: wit. Afmeting: 33x34 cm.

Fijnmazig bladernet met telescoopsteel
75-140 cm. Kleur: zwart.ook te gebruiken
als leefnet. Afmeting net: 40x35 cm.
V Mbh: 6

U Mbh: 10
30.104.54.004

€ 39,95

€ 16,95

Heissner vijver onderhoudsset 3+1

Heissner vijverhandschoen

Vijverreinigingsset 3+1. De set bestaat uit een algen- en bladernet (36x36 cm), een
oppervlakte reiniger rond (Ø 36 cm), een algenborstel (13 cm) en een telescoopsteel (55150 cm).

Blauwe vijverhandschoenen van 70% PVC en 30% katoen. Buitenkant is van PVC en
volgens EN388 norm. Isolerend. Met verstevigde grip. Heeft een elastische band aan de
bovenkant om afzakken te voorkomen. Binnenkant van katoen voor extra comfort.

V Mbh: 1
30.104.54.006

XL formaat.

€ 32,95

V Mbh: 1
30.104.53.008

€ 14,95

L formaat.
V Mbh: 1
30.104.53.012
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30.104.54.003

Voor meer info: www.alpc.nl

€ 14,95

Nieuw

2021

HEISSNER

Vijveronderhoud
Helder vijverwater - eenvoudig en zeker in 3 stappen

1. Water stabiliseren
Wordt een vijver gevuld door bronwater of loopt regenwater direct of via een cisterne in de vijver, dan is het water doorgaans te zacht en arm aan mineralen, die voor een gezond
zelfreinigingsproces onmisbaar zijn. In de eerste stap moet het vijverwater dus met behulp van de Heissner vijverstabilisatoren, door toevoer van mineralen en bacteriën worden
“gestabiliseerd”.
2. Water zuiveren
Te sterke algengroei in de vijver maakt niet alleen het water troebel, maar bederft ook het plezier in de tuinvijver. De carbonhardheid wordt verlaagd en de eerder stabiele pH-waarde
schommelt. Bovendien geven de algen in het ontbindingsprocessen gebonden fosfaat af, wat een nieuwe algenplaag stimuleert.
Draadalgen moeten regelmatig met een schepnet worden verwijderd. Bovendien moeten Heissner anti-algenproducten tegen zweef- en draadalgen worden ingezet, om weer een gewenste
waterstabiliteit te krijgen.
3. Water helder houden
Fosfaten bevorderen de algengroei. Hier gaat het erom, deze zo snel mogelijk na de wintermaanden te binden. Zo voorkomt u een
mogelijke algenplaag. Heissner onderhoudsproducten binden fosfaten en onttrekken deze aan het vijverwater en verminderen zo de
algengroei. De pH-waarde wordt gestabiliseerd.
Met de Heissner testset kunt u op elk moment de stabiliteit van uw vijverwater controleren.

IN HET LAB
GETESTE
KWALITEIT

Heissner vijveronderhoudsset 3 in 1

Heissner pomp reiniger 500 ml

3 in 1 startset vijveronderhoud.
Stap 1: Stabiliseer het water met de vijvervoorbereider.
Stap 2: Maak het water helder met de algenvrij.
Stap 3: houdt het water helder met de algenstop.

Speciale reiniger voor pompen, filters en lampen. Verwijdert kalk en andere afzettingen
binnen 24 uur. Het product is vrij van chloor en azijn en 100% biologisch afbreekbaar.
Verlengt de levensduur van pompen en verhoogt de efficiëntie van de UV lampen. 500
ml mixen met 10 ltr. leidingwater. Naspoelen en zo nodig afsponzen. Reinigingsoplossing
afvoeren via het riool. In geen geval in de biotoop lozen. Inhoud: 500 ml.

Biocide voorzichtig toepassen. Voor het gebruik de handleiding en productinformatie
zorgvuldig lezen en nauwkeurig volgen. Inclusief 2 teststrips voor het meten van de GH, KH
en PH waarden. De complete set bestaat uit: 2x teststrips, 250 ml vijvervoorbereider, 250
ml algenvrij en 250 ml. algenstop.
V Mbh: 1
30.104.50.028

€ 19,95

V Mbh: 4
30.106.73.002

€ 15,95

Heissner vijverwater bereider

Heissner vijver opstartbacteriën

Vijvervoorbereider. Granulaat oplossen in emmer water of
gieter. Helder water door het opnemen van voedingsstoffen.
Verbetert de prestaties van het filter. Bevat natuurlijke
grondstoffen. Ideaal na sterke regenval. Bijzonder
visvriendelijk. Langdurige werking. Bereik: 5000 ltr.

Granulaat om in de vijver of het filter te strooien.
Voorbereiding voor een succesvolle en zekere bestrijding
van algen. Bevordert het biologisch evenwicht. Bijzonder
visvriendelijk en overdosering is ongevaarlijk. Ideaal na
sterke regenval.

Inhoud: 250 gram
Bereik: 5.000 ltr.
V Mbh: 12
30.104.50.003

€ 11,95

Inhoud: 250 gram
Bereik: 20.000 ltr.
V Mbh: 12
30.104.50.007 €

11,95

Inhoud: 500 gram
Bereik: 10.000 ltr.
V Mbh: 8
30.104.50.005 €

Inhoud: 500 gram

18,95

* Biociden voorzichtig gebruiken! Voor gebruik altijd etiket en productinformatie
lezen. Uitgebreide gebruiksaanwijzingen bijgevoegd.

Bereik: 40.000 ltr.
V Mbh: 8
30.104.50.022 €

19,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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HEISSNER
Optimaal reguleren en voorkomen

Vijveronderhoud
IN HET LAB
GETESTE
KWALITEIT

Heissner vijver troebelvrij water extra snel

Heissner vijver draadalgen vrij turbo*

Heissner vijver algenvrij universeel*

Vloeibaar concentraat met een hoge reikwijdte. Direct
zichtbare werking, biocidevrij, vrij van kopertoevoegingen.
Niet geschikt voor het bestrijden van algen. Niet geschikt
voor vijvers met steur. Handleiding volgen.

Granulaatmix met actief zuurstof en hoogwaardige microorganismen. Direct zichtbare werking door het actieve
zuurstof. Vrij van kopertoevoegingen. Gemakkelijk in gebruik
door de praktische handstrooier. LET OP! Biocide voorzichtig
toepassen. Gebruiksaanwijzing en productinformatie
nauwkeurig lezen en volgen.

Vloeistofconcentraat met een hoge concentratie. Bedoeld
om overmatige algengroei aan te pakken. Niet bedoeld
voor onderhoud. Reduceert de aanwas van algen. Biocide
voorzichtig toepassen. Voor het gebruik de handleiding en
productinformatie zorgvuldig lezen en nauwkeurig volgen.

Inhoud: 250 ml.

Inhoud: 250 gram.

Inhoud: 250 ml.

Bereik: 5.000 l.
V Mbh: 6
30.104.50.001

Bereik: 5.000 l.
V Mbh: 6
30.104.50.002

€ 9,95

Inhoud: 500 ml.
Bereik: 10.000 l.
V Mbh: 4
30.104.50.009 €

Bereik: 5.000 l.
V Mbh: 12
30.104.50.021

€ 19,95

Inhoud: 500 ml.

Inhoud: 500 gram.
Bereik: 10.000 l.
V Mbh: 4
30.104.50.008 €

16,95

€ 7,95

Bereik: 10.000 l.
V Mbh: 4
30.104.50.006 €

18,95

12,95

Heissner vijver algenstop*

Heissner vijver slibvrij

Algenstop, fosfaatbinder. Vloeistofconcentraat met hoge concentratie. Reinigende werking.
Ideaal voor en na de winterpauze als preventie tegen algen. Ook voor vijvers zonder
filters geschikt. Biocide voorzichtig toepassen. Voor het gebruik de handleiding en de
productinformatie doornemen en nauwkeurig volgen.

Granulaatmix om op de vijverbodem te strooien. Actieve zuurstof zinkt in het slib om dit te
oxideren. Hoogwaardige bacteriën bouwen de organische belasting af. Visvriendelijk, vrij van
kopertoepassingen.

Inhoud: 250 ml.

Inhoud: 250 gram.

Bereik: 5.000 l.
V Mbh: 12
30.104.50.025

Bereik: 5.000 l.
V Mbh: 12
30.104.50.013

€ 8,95

Inhoud: 500 ml.
Bereik: 10.000 l.
V Mbh: 8
30.104.50.011 €

€ 11,95

Inhoud: 500 gram.
Bereik: 10.000 l.
V Mbh: 8
30.104.50.026 €

13,95

18,95

10 incl.
30104500 ur
ltu
bacteriecu

Heissner vijver zeoliet incl. opstartbacteriën 3
kg
Zeoliet met opstartbacteriën is een natuurproduct ter
voorkoming van algengroei. Ideaal als filtermateriaal.
Absoluut visvriendelijk, vrij van kopertoevoegingen en
veilig bij overdosering. Het bindt ammonium/ammoniak en
reduceert fosfaat. Kan aan het eind van het vijverseizoen
worden geregenereerd. Bereik: 6.000 l. Inhoud: 3 kg.
V Mbh: 4
30.104.50.010 € 18,95
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Heissner vijver zeoliet 10 kg
Zeoliet is een natuurproduct, ideaal als filtermateriaal.
Absoluut visvriendelijk, vrij van kopertoevoegingen en
veilig bij overdosering. Het bindt ammonium/ammoniak en
reduceert fosfaat. Kan aan het eind van het vijverseizoen
worden geregenereerd. Bereik: 10.000 ltr. Inhoud: 10 kg.
V Mbh: 6
30.104.50.012

€ 20,95

Heissner vijver testset 6-1 (50 teststrips)
Snel test 6-in-1. Test op de 6 belangrijkste vijverwaarden:
pH, waterhardheid, carbonaathardheid, chloor, nitraat en
nitriet. Controleert de waterwaarden in slechts 1 minuut.
Direct uitslag of er correcties nodig zijn. Verpakking bevat
50 strips.
V Mbh: 16
30.104.50.024

€ 18,95

* Biociden voorzichtig gebruiken! Voor gebruik altijd etiket en productinformatie
lezen. Uitgebreide gebruiksaanwijzingen bijgevoegd.

HEISSNER

Vijveronderhoud en decoratie
De Heissner-helder-water-belofte

GE
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Dit geldt voor alle filtersystemen met het logo van de helder-water-belofte.
De helder-water-belofte geldt 12 maanden vanaf aankoopdatum.
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Helder water of geld terug

LD
TERU G GAR
Hiervoor hoeft u alleen:
•
Uw systeem op basis van het vermelde overzicht uit te zoeken
•
De installatieaanwijzingen van de producten in acht te nemen
•
De minimale beplanting (1/3 van het vijveroppervlak) aan te houden
•
Het maximale visbestand (max. 20 cm aan totale vislengte op 1.000 liter water) in acht te nemen
•
U als deelnemer aan de helder-water-belofte aan te melden door de registratiekaart bij ons per e-mail, telefoon (06641 - 86555) of fax aan te
vragen en ingevuld weer terug te zenden.

Vijver helder water-granulaat
Een doos F+ voor een jaar bevat 10 los verpakte zakjes, voldoende voor een volledig vijverseizoen. Eenvoudigste gebruik: Om de 3
weken de inhoud van een zakje direct in het filter strooien.
F-plus is geschikt voor alle vijvers met een inhoud van 2.000 - 40.000 l. Het bevordert het
ontstaan van de filtrerende micro organismen in het filter, verbetert de prestatie, verhoogt de
waterhardheid en stabiliseert de pH-waarde. Eenvoudig in gebruik: elke 3 weken de inhoud
van een zakje direct in het filter strooien. Verpakking bevat 10 zakjes, voldoende voor een heel
vijverseizoen. Zie voor gebruik de bijsluiter.
V Mbh: 1
30.101.23.002

€ 19,95

Vijverfiguren

Een mooi neveneffect van vijverfiguren met spuwfunctie:
de tuinvijver krijgt dankzij de beweging van het water direct een portie
zuurstof.

Decoratieve waterspuwers maken van elke tuinvijver een belevenis
Voordelen van de Heissner vijverfiguren:
•
Van polyresine
•
Incl. 1,5 m 13 mm slang (1/2“)
•
UV- en weersbestendig
•
Vorst- en weersbestendig

Heissner vijverfiguur flamingo
De fraaie flamingo bewaakt de vijver en
werkt afschrikwekkend op eventuele
visrovers als de reiger. Met grondspies.
Afmeting: 74 cm.

V Mbh: 1
30.105.61.010

€ 21,95

Heissner vijverfiguur yoga
kikker 38 cm
Deze sproeiende kikker in de
klassieke yoga houding is bestand
tegen vorst, watervast en UEV- en
weersbestendig. Door de sproeier
komt het water in beweging,
wat een gunstig effect heeft op
het zuurstofgehalte in het water.
Afmeting: 38x21x40 cm.
V Mbh: 1
30.105.61.014

€ 49,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Nieuw
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Fonteinen

Nieuw

Nieuw

2021

2021

Heissner fonteinset Saphira LED
zwart

Heissner fonteinset Saphira LED
grijs

Bolvormige, Polystone set, kleur zwart. Incl.
3x LED verlichting, pomp (800 l/u, 17 W)
en toebehoren. Benodigd reservoir: 60 ltr.
Kabellengte: 5 m. Afmetingen: Ø 15, 23
en 28 cm.

Bolvormige, Polystone set, kleur grijs. Incl.
3x LED verlichting, pomp (800 l/u, 17 W)
en toebehoren. Benodigd reservoir: 60 ltr.
Kabellengte: 5 m. Afmetingen: Ø 15, 23
en 28 cm.

V Mbh: 1
30.106.70.010

V Mbh: 1
30.106.70.012

€ 199,00

€ 199,00

Nieuw

2021

Heissner fonteinset rots LED

Heissner fonteinset trappen LED

Terrasfontein in rotsdesign van Polystone,
incl. 4x LED verlichting, pomp (350 l/u,
6,7 W) en toebehoren. Kabellengte: 5 m.
Afmetingen: lxb: 42x29x60 cm.

Rechthoekige, Polystone set, incl. 3x
LED verlichting, pomp (260 l/u, 4 W) en
toebehoren. Kabellengte: 5 m. Afmetingen:
lxbxh: 26x21x40 cm.

V Mbh: 1
30.106.71.032

V Mbh: 1
30.106.71.055

€ 139,00

€ 89,95

Nieuw

Nieuw

2021

2021

Heissner fonteinset Neptun LED grijs

Heissner fonteinset Neptun LED zwart

Heissner fonteinset Neptun LED

Rechthoekige, Polystone set, kleur grijs. Incl. 3x LED
verlichting, pomp (800 l/u, 17 W) en toebehoren. Benodigd
reservoir: 60 ltr. Kabellengte: 5 m. Afmetingen: lxb: 12x12
cm en de hoogte is: 15, 25 en 40 cm.

Rechthoekige, Polystone set, kleur zwart. Incl. 3x LED
verlichting, pomp (800 l/u, 17 W) en toebehoren. Benodigd
reservoir: 60 ltr. Kabellengte: 5 m. Afmetingen: lxb: 12x12
cm en de hoogte is: 15, 25 en 40 cm.

Rechthoekige, granieten set, incl. 3x LED verlichting,
pomp (1000 l/u) en toebehoren. Benodigd reservoir: 60
ltr. Kabellengte: 10 m. Afmetingen: lxb: 12x12 cm en de
hoogte is: 15, 25 en 40 cm.

V Mbh: 1
30.106.70.011

V Mbh: 1
30.106.70.009

U Mbh: 1
30.106.70.007

€ 199,00

Inclusief pomp en

€ 199,00

€ 159,00

toebehoren

Inclusief pomp en

Heissner fonteinset Honey LED
Set van 3 conische geribbelde potten van cement met LED verlichting. Incl. pomp(1000
l/u) en accessoires. Benodigd reservoir: 60 l. Kabellengte: 10 m. De potten hebben een
doorsnee van 20 cm en zijn resp. 15,25 en 40 cm hoog.
U Mbh: 1
30.106.70.001

170

€ 149,00

Voor meer info: www.alpc.nl

toebehoren

Heissner fonteinset Gap LED
Moderne fonteinset van terrazzo met Led verlichting in speelse uitvoering: 3 aan elkaar
passende elementen in verschillende kleur, afmeting en uitvoering elk met LED verlichting.
Incl. pomp (1000 l/u, 24 W) en accessoires. Benodigd reservoir: 90 ltr. Kabellengte: 10 m.
Afmeting van de elementen: 27x33 cm, 17x27 cm en 25x30 cm.
U Mbh: 1
30.106.70.003

€ 179,00

HEISSNER

Fonteinen

Nieuw

Nieuw

2021

2021
Heissner terras fontein ball
LED roest

Heissner terras fontein ball
LED zwart

Heissner terras fontein ball
jr LED

Heissner terras fontein
half ball LED roest

Heissner terras fontein
half ball LED zwart

Terrasfontein van Polystone. Hele
bol, roestkleurig en met LED
verlichting (1 ring). Incl. pomp,
slang en benodigde accessoires.
Kabellengte: 5 m. Capaciteit: 250
l/u, 2,5 W. Afmeting: 50x50x43
cm.

Terras fontein van Polystone incl.
LED verlichting. Bolvormig in
de kleur zwart. Wordt geleverd
incl. pomp en toebehoren.
Door de kleine uitsparing is het
deksel eenvoudig weg te nemen
voor reiniging, bijvulling enz.
Kabellengte: 5 m. 250 l/u 3 W.
Afmeting: 50x50x43 cm.

Terrasfontein van Polystone.
Hele bol, grijs en met LED
verlichting (1 ring). Incl. pomp,
slang en benodigde accessoires.
Kabellengte: 5 m. Capaciteit: 250
l/u, 2,2 W. Afmeting: 44x44x36
cm.

Terrasfontein van Polystone. Halve
bol, roestkleurig en met LED
verlichting (1 ring). Incl. pomp,
slang en benodigde accessoires.
Kabellengte: 5 m. Capaciteit: 250
l/u, 2,5 W. Afmeting: 50x50x25
cm.

Terras fontein van Polystone incl.
LED verlichting. Halve bol in de
kleur graniet. Wordt geleverd
incl. pomp en toebehoren.
Door de kleine uitsparing is het
deksel eenvoudig weg te nemen
voor reiniging, bijvulling enz.
Kabellengte: 5 m. 250 l/u 3 W.
Afmeting: 50x50x25 cm.

V Mbh: 1
30.106.71.033

V Mbh: 1
30.106.71.037

V Mbh: 1
30.106.71.035

V Mbh: 1
30.106.71.046

V Mbh: 1
30.106.71.039

€ 189,00

€ 199,00

€ 149,00

€ 149,00

€ 149,00

Nieuw

2021

Heissner terras fontein sokkel kubus zwart

Heissner terras fontein sokkel toren zwart

Heissner terras fontein sokkel toren roest

Lage sokkel van graniet, ideaal voor onder de bolvormige
terrasfonteinen. Kleur: zwart. Afmeting: 31x31x31 cm.

Hoge sokkel van graniet, ideaal voor onder de halve bol
terrasfonteinen. Kleur: zwart. Met versterkte kabeldoorvoer.
Afmeting: 39x39x68 cm.

Hoge sokkel van Polystone, ideaal voor onder de halve bol
terrasfonteinen. Kleur: Bruin. Met versterkte kabeldoorvoer.
Afmeting: 39x39x68 cm.

V Mbh: 1
30.106.71.041

V Mbh: 1
30.106.71.043

V Mbh: 1
30.106.71.054

€ 49,95

Heissner terras fontein Orion LED

€ 109,00

Nieuw

Nieuw

2021

2021

Heissner terras fontein jupiter LED

Terrasfontein van Polystone met LED verlichting in 2
kleuren. Incl. pomp, slang en accessoires. 1x LED ring.
Kabellengte: 5 m. Capaciteit: 250 ltr/u, 2,5 W. Afmeting: Ø
54x42 cm.

Terrasfontein van Polystone. Hele bol rustend op een ronde
sokkel, Zwart met grijs en met LED verlichting (1 ring). Incl.
pomp, slang en benodigde accessoires. Kabellengte: 5 m.
Capaciteit: 250 l/u, 2,2 W. Afmeting: 35x35x63 cm.

U Mbh: 1
30.106.71.050

V Mbh: 1
30.106.71.034

€ 199,00

€ 179,00

€ 99,95

Heissner terras fontein cilinder LED
Terrasfontein van Polystone. Grijze cilinder met LED
verlichting (1 ring). Incl. pomp, slang en benodigde
accessoires. Kabellengte: 5 m. Capaciteit: 250 l/u, 2,2 W.
Afmeting: 41x41x45 cm.
V Mbh: 1
30.106.71.036

€ 159,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Heissner fonteinset Molensteen
3-delig
Terrasfontein, een toren van 3 molenstenen
in verschillende formaten en met 1x LED
verlichting. Incl. pomp (1000 l/u, 24 W)
en toebehoren. Gemaakt van terrazzolite.
Benodigd reservoir: 90 ltr. Kabellengte: 10
m. Afm: 50x50x45 cm.
V Mbh: 1
30.106.70.004

€ 159,00

Heissner fonteinset Buddha
Terrasfontein Buddha van polystone, met
LED verlichting. Kleur: grijs. Incl. pomp (550
l/u) en toebehoren, 1x LED. Kabellengte: 5
m. Afmeting: 49x19x78 cm.

U Mbh: 1
30.106.71.005

Heissner watertuin set vierkant wit 75x75x30
cm
Grote terras watertuin met fontein van witte fiber Stone.
Incl. pomp, slang en benodigde accessoires. Kabellengte:
10 m. Capaciteit: 600 l/u, 8 W. Afmeting: 75x75x30 cm.
U Mbh: 1
30.106.72.007

€ 169,00

Heissner watertuin set vierkant wit 75x75x30
cm met kikker
Grote terras watertuin met fontein van witte fiber Stone.
Met als extraatje een zwarte kikker. Incl. pomp, slang en
benodigde accessoires. Kabellengte: 10 m. Capaciteit: 600
l/u, 8 W. Afmeting: 75x75x30 cm.
V Mbh: 1
30.106.72.009
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€ 259,00

Voor meer info: www.alpc.nl

Fonteinen

Heissner rotan ombouw voor
fonteinset
Maak van uw inbouw fontein een
terrasfontein met deze rotan ombouw.
Geschikt voor alle inbouw fonteinen met
een ronde houder (Ø59-67 cm). Afmeting:
Ø70x41 cm.
V Mbh: 1
30.106.74.004

€ 199,00

Heissner terras fontein hout/RVS
grijs
Houten terras fontein met binnenkuip en
rechte poten van RVS. Incl. klokfontein.
Inhoud reservoir: 70 ltr. Wordt geleverd
incl. pomp en toebehoren. 600 l/u 8 W.
Kleur: grijs. Kabellengte: 10 m. Afmeting:
60x60x70 cm
U Mbh: 1
30.106.71.029

€ 89,95

€ 559,00

Heissner watertuin set rond zwart 55x55x30
cm

Heissner watertuin set vierkant zand 55x55x30
cm

Ronde terras watertuin met fontein van zwart fiber Stone.
Incl. pomp, slang en benodigde accessoires. Kabellengte:
10 m. Capaciteit: 600 l/u, 8 W. Afmeting: 55x55x30 cm.

Terras watertuin met fontein van zandkleurig fiber Stone.
Incl. pomp, slang en benodigde accessoires. Kabellengte:
10 m. Capaciteit: 600 l/u, 8 W. Afmeting: 55x55x30 cm.

U Mbh: 1
30.106.72.008

U Mbh: 1
30.106.72.011

€ 129,00

Heissner watertuin set rond zwart 55x55x30cm
met kikker

€ 159,00

Heissner watertuin set vierkant zwart
75x75x30 cm met kikker

Ronde terras watertuin met fontein van zwart fiber Stone.
Als extra voorzien van een slapende kikker. Incl. pomp,
slang en benodigde accessoires. Kabellengte: 10 m.
Capaciteit: 600 l/u, 8 W. Afmeting: 55x55x30 cm.

Grote terras watertuin met fontein van zwarte fiber Stone.
Met als extraatje een witte kikker. Incl. pomp, slang en
benodigde accessoires. Kabellengte: 10 m. Capaciteit: 600
l/u, 8 W. Afmeting: 75x75x30 cm.

V Mbh: 1
30.106.72.012

U Mbh: 1
30.106.72.013

€ 139,00

€ 269,00

Vijver- en tuinverlichting

HEISSNER

Smart Lights

Uniek in onze collectie zijn de buitenlichten van Heissner voor tuin, vijver en zwembad. Deze breed inzetbare lampen zijn laag in
verbruik door het gebruik van LEDs. Met de nieuwe WIFI controller en de modulaire verbindingskabels is Heissner een alles in
één oplossing voor de verlichting buitenshuis.

Hoge kwaliteit
Alle onderdelen (lampen, sensoren, transformators) hebben een IP68 score en zijn compleet waterdicht. Samen met een
stevige rubber kabel (H05RN-F) en een lage 12 volt spanning is het ook onder water in te zetten.

Modulair
Sluit meerdere lampen op één transformator aan met de verbindingskabels (3m) die elke lamp heeft. Alle Heissner lampen
uit onze collectie zijn zowel boven als onder water op elkaar aan te sluiten. Van tuinlamp tot spot, de hele tuin kan worden
ingericht met dit systeem. Voor de RGB lampen is een RGB Controller nodig.

Smartphone besturing of afstandsbediening

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

Met de handige WIFI-RGB Controller of RGB Controller zijn alle aangesloten lampen van Heissner op afstand te besturen met de
smartphone of afstandsbediening. Dit is afhankelijk van welke controller er gebruikt wordt. Deze controllers komen tussen de
V Mbh: 1
transformator en de lampen. Zowel witte als kleur lampen zijn hier op aan te sluiten.
30.105.60.039

€ 69,95

De Heissner Smart Lights app
Maak gebruik van de app om op afstand de lampen van Heissner aan/uit te doen. Tevens kan hiermee ook een timer worden
ingesteld.
De wifi controller bezit twee uitgangen:
- 2 polig voor alle witte lampen - 4 polig voor alle kleur lampenWerkt met: - Google Assistent - Amazon Alexa - IFTTT Applets
De app is beschikbaar in de Apple App Store en op Google Play.

Heissner smart plug
Smart plug speciaal gemaakt voor gebruik buitenshuis. Verbind de plug via de
Heissner app (Android & IOS) en u kunt elk aangesloten apparaat van afstand
besturen. In de Heissner app kunt u de smart plug aan en uit zetten, inplannen van
schakelen (klok,zonsondergang en temperatuur) en stroom verbruik inzien. In de app
vindt u tevens instructies voor het toevoegen van de smart plug aan Google Home,
Siri, Alexa en IFTTT. Spatwaterdicht en inzetbaar tussen -20° en + 45° C. Met
duidelijke handleiding. Afmeting: 115x60x80 mm.
V Mbh: 1
30.105.60.056 € 49,95

Heissner smart Light Wifi RGB controller (APP)
WiFi controller voor het aansturen van: kleur, timer, geluid
en lichtsterkte. Besturing via de APP. Max.60 VA. 2 en 2+4
polig.
V Mbh: 1
30.105.60.040

€ 139,00

Voor meer info: www.alpc.nl
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Vijver- en tuinverlichting

A++

A+

Energieklasse

+

+

-

Heissner smart light RGB
slangaansluiting afstandsbediening

-

RGB slangaansluiting, incl. transformator en
afstandsbediening. Aanbevolen pomp: 2.000 ltr/u.
Ø aansluiting 19 mm, binnenmaat Ø 40 mm en
buitenmaat Ø 70 mm. Kabellengte: 5 m.
V Mbh: 1
30.105.60.051

+

€ 59,95 -

Heissner tuinlamp 7W warm wit metaal

Heissner tuinlamp 3W warm wit metaal
Vijveroeververlichting van hoogwaardig metaal. Rond en recht.
Energieklasse A++. Max. 300 lm, 3 W. Warmwit 2800 K. LED
niet verwisselbaar. Dimbaar. Afmeting: Ø 65x340 mm.

Vijveroeververlichting van hoogwaardig metaal. Rond en recht.
Energieklasse A+. Max. 70 lm, 3 W. Warmwit 2800 K. LED niet
verwisselbaar. Dimbaar. Afmeting: Ø 110x570 mm.

V Mbh: 1
30.105.60.026

V Mbh: 1
30.105.60.023

€ 89,95

€ 149,00
Energieklasse

A

Heissner vijver onderwater smart light
LED lint RGB set
LED lint, complete set voor onderwater met
meerdere functies: licht, kleurenwissel,
overgangen, snelheden. De kleurenwissel heeft
vele kleurvarianten. Gemakkelijke regeling via de
afstandsbediening (incl.) De reikwijdte is 30 m.
Verbruik: 30 kWh/1000 u. Incl. transformator. Per
meter 30 LED's. Afmeting: 5 m bij12 mm Ø.
V Mbh: 1
30.105.60.043

€ 79,95

+
-

Energieklasse

A+

Energieklasse

+

A+

+

-

-

Energieklasse

Heissner tuinlamp 5W warm wit metaal

Heissner tuinlamp 4W warm wit metaal

Vijveroeververlichting van hoogwaardig metaal. Vlakke rechte
standaard met aparte spot. Energieklasse A+. Max. 500 lm, 3
W. Warmwit 2800 K. LED niet verwisselbaar. Dimbaar. Afmeting:
120x90x600 mm.

Vijveroeververlichting van hoogwaardig metaal. Vlakke rechte
standaard met geïntegreerde spot in het gebogen eind.
Energieklasse A+. Max. 350 lm, 3 W. Warmwit 2800 K. LED niet
verwisselbaar. Dimbaar. Afmeting: 120x100x750 mm.

A

Heissner vijver onderwater smart light
LED lint RGB
LED lint verlenging voor het Smart light systeem.
30 LED's per meter. Verbruik: 30 kWh/1000 u.
Waterdicht. Totale lengte: 5 m bij 12 mm Ø.

+
V Mbh: 1
30.105.60.025
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€ 119,00
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V Mbh: 1
30.105.60.024

€ 139,00

V Mbh: 1
30.105.60.044

€ 59,95

HEISSNER

Vijver- en tuinverlichting
Energieklasse

Energieklasse

A+

Energieklasse

A

Heissner vlonderverlichting 3W
warm wit RVS

Heissner vlonderverlichting 3W
RGB RVS

Energieklasse A+. Max. 150 lm, 3 W.
Warmwit 2800K. Belichtingshoek 60°. LED
niet verwisselbaar. Benodigd gat: Ø 50
mm. Incl. inbouwdoos Ø 72x140. Afmeting:
Ø 80x72 mm.

Energieklasse A. Max. 25-85 lm, 3 W.
Multi-color. Belichtingshoek 60°. LED
verwisselbaar. Dimbaar. Benodigd gat: Ø
50 mm. Incl. inbouwdoos Ø 72x140 mm.
Afmeting: Ø 80x92 mm.

V Mbh: 1
30.105.60.021

V Mbh: 1
30.105.60.022

€ 59,95

A++

Heissner vlonderverlichting 3W RGB RVS vierkant
Energieklasse A++. Max. 25-85 lm, 3 W. Multi-color. Belichtingshoek 60°. LED
verwisselbaar. Dimbaar. Benodigd gat: Ø 50 mm. Incl. inbouwdoos Ø 72x140 mm.
Afmeting: 80x80x72 mm.
+
V Mbh: 1
30.105.60.047

€ 89,95

€ 89,95

Energieklasse
Energieklasse

A+

Heissner afdekking
vlonderverlichting rond 1 kamer

Heissner afdekking
vlonderverlichting rond 3 kamers

Afdekking voor de spots voor sfeervolle
verlichting. Van RVS met een acrylvenster.

Afdekking voor de spots voor sfeervolle
verlichting. Van RVS met 3 acrylvensters.

V Mbh: 1
30.105.60.054

V Mbh: 1
30.105.60.055

€ 16,95

Heissner vlonderverlichting 1W warm wit Rvs
Energieklasse A++. Max. 60 lm, 1 W. Warmwit 2800K. Belichtingshoek 60°. LED niet
verwisselbaar. Benodigd gat: Ø 38 mm. Afmeting: Ø 45x47 mm.
V Mbh: 1
30.105.60.020

€ 16,95

Energieklasse

A++

€ 19,95

Energieklasse

A+

Heissner vlonder- en wandverlichting 2W warm wit RVS

A+

Heissner vlonder- en wandverlichting 4W warm wit RVS

Energieklasse A+. Max. 100 lm, 2W. Warm wit. Belichtingshoek 120°. Afmeting:
102x102x65 mm.

Energieklasse A+. Max. 200 lm, 4W. Warm wit. Belichtingshoek 120°. Afmeting:
215x102x65 mm.

V Mbh: 1
30.105.60.048

V Mbh: 1
30.105.60.049

€ 59,95

€ 79,95

Voor meer info: www.alpc.nl

175

HEISSNER

Vijver- en tuinverlichting
Energieklasse

Energieklasse

A+

Energieklasse

A

A++
+
+
-

Heissner spot 1W warm wit kunststof

Heissner spot 4W warm wit kunststof

Spot van breukvrije polypropyleen in massieve uitvoering.
Energieklasse A++, max. 65 lm, 1 W. Warmwit 2800 K..
Belichtingshoek 45°. LED is niet verwisselbaar. Afmeting: Ø
30x70 mm.

Spot van breukvrije polypropyleen. Energieklasse A+, max.
320 lm, 4 W. Warmwit 2800 K.. Belichtingshoek 45°. LED
is verwisselbaar. Dimbaar. Afmeting: Ø 54x120 mm.

V Mbh: 1
30.105.60.011

V Mbh: 1
30.105.60.012

€ 29,95

Heissner spot 9W warm wit kunststof
Spot van breukvrije polypropyleen. Energieklasse A, max.
500 lm, 9 W. Warmwit 2800 K.. Belichtingshoek 120°. LED
is verwisselbaar. Dimbaar. Afmeting: Ø 90x210 mm.
V Mbh: 1
30.105.60.013

€ 49,95

€ 89,95

+
-

Energieklasse

A++

Energieklasse

+

A++

Energieklasse

Heissner spot 6W warm wit metaal

Heissner spot 1W warm wit metaal

Heissner spot 4W warm wit metaal

Spot van hoogwaardig metaal. Energieklasse A++, 60 lm,
1 W. Warmwit 2800 K. Belichtingshoek 45°. LED is niet
verwisselbaar. Afmeting: Ø 30x70 mm.
V Mbh: 1
30.105.60.014 € 49,95

Spot van hoogwaardig metaal. Energieklasse A++, max.
340 lm, 4 W. Warmwit 2800 K.. Belichtingshoek 45°. LED
is verwisselbaar. Dimbaar. Afmeting: Ø 49x95 mm.
V Mbh: 1
30.105.60.015 € 79,95

Energieklasse

A

Energieklasse

A+

Spot van hoogwaardig metaal. Energieklasse A+, max. 400
lm, 6 W. Warmwit 2800 K.. Belichtingshoek 120°. LED is
verwisselbaar. Dimbaar. Afmeting: Ø 82x140 mm.
V Mbh: 1
30.105.60.016 € 129,00

A

+
-

+
-

Heissner spot 9W RGB metaal
Heissner spot 3W RGB metaal
Spot van hoogwaardig metaal. Energieklasse A, 20-85 lm,
3 W. Multi-color.. Belichtingshoek 60°. Dimbaar. LED is niet
verwisselbaar. Afmeting: Ø 42x95 mm.
V Mbh: 1
30.105.60.017
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€ 69,95
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Spot van hoogwaardig metaal. Energieklasse A, 50-210 lm,
9 W. Multi-color. Belichtingshoek 60°. LED is verwisselbaar.
Dimbaar. Afmeting: Ø 70x160 mm.

Heissner waterval spot 1W warm wit RVS

V Mbh: 1
30.105.60.018

V Mbh: 1
30.105.60.019

€ 139,00

Waterval spot. Vermogen 1 W, kleur: warmwit. Max. 60 lm.
Afmeting: 47x30 mm (zonder voet).

€ 49,95

HEISSNER

Vijver- en tuinverlichting
Heissner starterset spots
Starterset bestaande uit 3x Spot (3010560011),
trafo 6W kabellengte 2 m en schemersensor
2-polig, kabellengte: 1 m. (3010560038).
V Mbh: 1
30.105.60.041

€ 99,95

Heissner transformer 12V-6W
Trafo 6W. Kabellengte: 2 m.
V Mbh: 1
30.105.60.027 € 16,95

Heissner vlonderverlichting
Starterset bestaande uit 3 x Spot (3010560020) en
trafo (3010560027)
V Mbh: 1
30.105.60.042

€ 75,95

Heissner transformer 12V-16W
Trafo 16 W. Kabellengte: 2 m.
V Mbh: 1
30.105.60.028 € 21,95

Heissner 1-3 connector
Connector met 3 aansluitingen, 2 polig.

Heissner transformer 12V-30W
Trafo 30 W. Kabellengte: 2 m.
V Mbh: 1
30.105.60.029 € 26,95

Lengte 5 m.
V Mbh: 1
30.105.60.032

€ 19,95

Heissner connector 4 polig

Heissner verlengsnoer 2 pin

Connector 4 polig met 3 aansluitingen.
Lengte: 1 m.

Verlengsnoer 2-polig,

V Mbh: 1
30.105.60.052

Lengte: 5 m.
V Mbh: 1
30.105.60.034

€ 19,95

Lengte 10 m.
V Mbh: 1
30.105.60.033

€ 15,95

Lengte: 10 m.
V Mbh: 1
30.105.60.035

€ 29,95

€ 24,95

Heissner transformer 12V-60W
Trafo 60 W. Kabellengte: 2 m.
V Mbh: 1
30.105.60.030 € 32,95

Heissner sensor zonsondergang/opgang 2 pin
Schemersensor 2-polig. Schakelt bij schemering in en bij zonsopgang
weer uit. Met kabellengte 1 m. Afmeting: 80x55 mm.
V Mbh: 1
Heissner transformer 12V-105W 30.105.60.038 € 24,95
Trafo 105 W. Kabellengte: 2 m.
V Mbh: 1
30.105.60.031 € 64,95

Heissner verlengsnoer 4 pin
Verlengsnoer 4-polig.

Lengte 5 meter
V Mbh: 1
30.105.60.036

€ 24,95

Lengte 10 meter
V Mbh: 1
30.105.60.037

€ 39,95

Voor meer info: www.alpc.nl
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Onderwaterspots

Vijver- en tuinverlichting

Zeer zuinig energieverbruik dankzij de High-Power LED. Geen hitte ontwikkeling. Incl. outdoor zekerheidstransformator. Zowel boven als
onder water te gebruiken. Wordt geleverd met grondpin voor gebruik in de tuin. Is passend voor uitbreiding en andere Heissner verlichting.
Zeer lange levensduur.

Heissner vijververlichting LED onderwater
Spanning: 230V/12V, 1x1,5 W LED. Licht: 2800 K warmwit. Kabel: 7 m.
Afmeting spot: 6x7 cm.
V Mbh: 1
30.105.60.001 € 36,95

2

jaar
garantie
Lumen

50 lm

Watt

1,5 W

Volt

12 V

0-100%
T-Kelvin

0,0 sec.
2800 K
100.000 x

Flexibele uitlijning
Life t(h)

25.000 h
G4

Ø

A

Energieklasse

33 mm
23 mm
-20 °C +40 °C

Verwisselbare kleurringen
Hg

0,0 mg
35 °
(niet dimbaar)

Heissner vijververlichting LED onderwater 3-set
Onderwaterspot. Zeer zuinig energieverbruik dankzij de High-Power LED. Geen hitte
ontwikkeling. Incl. outdoor zekerheidstransformator. Zowel boven als onder water te
gebruiken. 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.
V Mbh: 1
30.105.60.009

Verbruik:

1,5 kWh / 1000
uur

€ 54,95

2

Heissner vijver- en tuinlicht
LED vijver en tuinverlichting ECO incl. grondspies. Flexibele
opstelling, 180° draaibaar. Mogelijkheid tot uitbreiding. Licht:
2700 K warmwit. Spanning: 230V/12V, 1x 3 W LED. Kabel: 7
m. Afmeting: 7x11 cm.
U Mbh: 1
30.105.60.002

€ 69,95

Energieklasse

jaar
garantie

180°

A++

Flexibele uitlijning

Heissner vijver-en tuinlicht 3-set
LED vijver en tuinverlichting ECO. Set van 3 spots,
incl. grondspies. Spots ook afzonderlijk te gebruiken.
Zuinig in verbruik, geen hitte-ontwikkeling. Flexibele
opstelling. Mogelijkheid tot uitbreiding. Licht: 2700 K
warmwit. Spanning: 230V/12V, 3x 3W LED. Kabel: 7
m. Afmeting spot: 7x11 cm.
V Mbh: 2
30.105.60.006

Lumen

270 lm

Watt

3W

Volt
0-100%
T-Kelvin

12 V
0,0 sec.
2700 K
100.000 x

€ 99,95

Life t(h)

25.000 h
MR 16 GU 5.3

Ø

50mm
53mm
-20 °C +40 °C

Hg

0,0 mg
35 °
(niet dimbaar)

Inclusief aardspiezen
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Uit te breiden

Verbruik:

3 kWh / 1000 uur

Displays

HEISSNER

IN HET LAB
GETESTE
KWALITEIT

Heissner POS display schoon vijverwater schap
Display voor vijver onderhoudsmiddelen. Inclusief topper, footer en promotiemateriaal. Afmetingen: 125x40x40 cm.
70.950.60.076

Heissner POS display schoon vijverwater
Display voor vijver onderhoudsmiddelen. Inclusief topper, footer en
promotiemateriaal. Afmetingen: 58x40x210 cm.
70.950.60.077

Overige tips voor vijveronderhoud vindt u op www.heissner.de/teichberater of onze app.

Heissner.DE

Voor meer info: www.alpc.nl
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30.104.50.002
30.104.50.003
30.104.50.005
30.104.50.006
30.104.50.007
30.104.50.008
30.104.50.009
30.104.50.010
30.104.50.011
30.104.50.012
30.104.50.013
30.104.50.021
30.104.50.022
30.104.50.024
30.104.50.025
30.104.50.026
30.104.50.028
30.104.51.001
30.104.51.002
30.104.51.003
30.104.51.005
30.104.51.006
30.104.53.005
30.104.53.006
30.104.53.007
30.104.53.008
30.104.53.009
30.104.53.010
30.104.53.011
30.104.53.012
30.104.54.001
30.104.54.002
30.104.54.003
30.104.54.004
30.104.54.006
30.104.56.002
30.104.56.004
30.105.60.001
30.105.60.002
30.105.60.006

Index
Pag.
149
150
149
149
149
150
149
149
149
150
149
146
146
146
147
147
147
148
148
148
148
148
148
148
168
168
167
167
168
167
168
168
168
168
168
168
168
167
168
168
168
167
165
164
165
165
165
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
149
149
178
178
178

Artikelnummer
30.105.60.009
30.105.60.011
30.105.60.012
30.105.60.013
30.105.60.014
30.105.60.015
30.105.60.016
30.105.60.017
30.105.60.018
30.105.60.019
30.105.60.020
30.105.60.021
30.105.60.022
30.105.60.023
30.105.60.024
30.105.60.025
30.105.60.026
30.105.60.027
30.105.60.028
30.105.60.029
30.105.60.030
30.105.60.031
30.105.60.032
30.105.60.033
30.105.60.034
30.105.60.035
30.105.60.036
30.105.60.037
30.105.60.038
30.105.60.039
30.105.60.040
30.105.60.041
30.105.60.042
30.105.60.043
30.105.60.044
30.105.60.047
30.105.60.048
30.105.60.049
30.105.60.050
30.105.60.050
30.105.60.051
30.105.60.052
30.105.60.054
30.105.60.055
30.105.60.056
30.105.61.010
30.105.61.014
30.106.70.001
30.106.70.003
30.106.70.004
30.106.70.007
30.106.70.009
30.106.70.010
30.106.70.011
30.106.70.012
30.106.71.005
30.106.71.029
30.106.71.032
30.106.71.033
30.106.71.034
30.106.71.035
30.106.71.036
30.106.71.037
30.106.71.039
30.106.71.041

Pag.
178
176
176
176
176
176
176
176
176
176
175
175
175
174
174
174
174
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
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177
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174
174
175
175
175
28
50
174
177
175
175
173
169
169
170
170
172
170
170
170
170
170
172
172
170
171
171
171
171
171
171
171

Artikelnummer
30.106.71.043
30.106.71.046
30.106.71.050
30.106.71.054
30.106.71.055
30.106.72.007
30.106.72.008
30.106.72.009
30.106.72.011
30.106.72.012
30.106.72.013
30.106.73.002
30.106.74.004
70.100.10.051
70.100.10.052
70.100.10.054
70.100.10.063
70.100.10.065
70.100.10.066
70.100.10.067
70.100.11.013
70.100.11.014
70.100.11.015
70.100.11.016
70.100.11.020
70.100.11.026
70.100.11.036
70.100.11.039
70.100.11.039
70.100.12.101
70.100.12.102
70.100.12.103
70.100.12.104
70.100.12.105
70.100.12.106
70.100.12.107
70.100.12.108
70.100.12.111
70.100.12.112
70.100.12.113
70.100.12.119
70.100.12.120
70.100.12.121
70.100.12.122
70.100.12.123
70.100.12.124
70.100.12.125
70.100.12.127
70.100.12.127
70.100.12.128
70.100.12.128
70.100.12.149
70.100.12.149
70.100.12.153
70.100.12.187
70.100.12.208
70.100.12.209
70.100.12.210
70.100.12.211
70.100.12.211
70.100.12.214
70.100.12.217
70.100.12.218
70.100.12.219
70.100.12.220

Pag.
171
171
171
171
170
172
172
172
172
172
172
167
172
62
62
57
70
70
70
67
71
71
70
71
71
70
71
27
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66
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66
66
66
67
67
67
68
68
68
68
68
68
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43
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43
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35
66
68
67
67
67
67
40
66
87
67
66
67
67

Artikelnummer
70.100.12.222
70.100.12.223
70.100.12.224
70.100.12.225
70.100.12.227
70.100.12.228
70.100.12.229
70.100.12.230
70.100.12.231
70.100.12.232
70.100.12.233
70.100.12.233
70.100.12.234
70.100.13.010
70.200.21.015
70.200.21.016
70.200.21.018
70.200.21.020
70.200.21.024
70.200.21.026
70.200.21.027
70.200.21.033
70.200.21.037
70.200.21.041
70.200.21.045
70.200.21.048
70.200.21.063
70.200.21.067
70.200.21.070
70.200.21.073
70.200.21.086
70.200.21.095
70.200.21.102
70.200.21.113
70.200.21.139
70.200.21.161
70.200.21.182
70.200.21.186
70.200.21.187
70.200.21.189
70.200.21.194
70.200.22.005
70.200.22.006
70.200.22.007
70.200.22.008
70.200.22.050
70.200.22.051
70.200.22.052
70.200.22.053
70.200.22.054
70.200.22.062
70.200.22.063
70.200.22.064
70.200.22.065
70.200.22.071
70.200.22.073
70.200.22.074
70.200.22.075
70.200.22.076
70.200.22.077
70.200.22.078
70.200.22.079
70.200.22.080
70.200.22.081
70.200.24.012

Pag.
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
22
66
70
43
31
31
31
31
31
29
31
32
32
28
32
28
28
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33
30
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30
30
29
29
29
29
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22
22
22
22
22
23
23
23
23
27
27
27
27
25
25
25
25
23
38

Index
Artikelnummer
70.200.24.013
70.200.24.016
70.200.24.017
70.200.24.018
70.200.24.019
70.200.24.023
70.200.24.025
70.200.24.026
70.200.24.094
70.200.24.097
70.200.24.099
70.200.24.102
70.200.24.107
70.200.24.127
70.200.24.131
70.200.24.132
70.200.24.143
70.200.24.145
70.200.24.152
70.200.24.154
70.200.24.158
70.200.24.161
70.200.24.165
70.200.24.170
70.200.24.174
70.200.24.179
70.200.24.181
70.200.24.184
70.200.24.185
70.200.24.186
70.200.24.187
70.200.24.188
70.200.24.190
70.200.25.028
70.200.25.029
70.200.25.035
70.200.25.083
70.200.25.085
70.200.26.002
70.200.26.028
70.200.26.030
70.200.26.031
70.250.31.021
70.250.31.021
70.250.31.102
70.250.31.102
70.250.31.103
70.250.31.104
70.250.31.105
70.250.31.106
70.250.31.107
70.250.31.108
70.250.31.109
70.250.31.110
70.250.31.271
70.250.31.271
70.250.32.007
70.250.32.008
70.250.32.009
70.250.32.010
70.250.32.012
70.250.32.013
70.250.32.014
70.250.32.025
70.250.32.041

Pag.
38
39
39
38
38
39
35
39
35
37
38
38
38
35
39
35
37
35
39
38
37
35
38
39
36
37
35
39
38
38
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38
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40
40
40
40
100
100
100
100
28
53
23
52
52
56
56
53
53
53
53
62
36
50
55
55
54
54
57
54
54
55
54

Artikelnummer
70.250.32.042
70.250.32.060
70.250.32.060
70.250.32.061
70.250.32.062
70.250.32.063
70.250.32.063
70.250.32.066
70.250.32.068
70.250.32.069
70.250.32.070
70.250.32.072
70.250.32.074
70.250.32.074
70.250.32.075
70.250.32.076
70.250.32.077
70.250.32.077
70.250.32.078
70.250.33.002
70.250.33.010
70.250.33.012
70.250.33.058
70.250.33.059
70.250.33.067
70.250.34.006
70.250.34.024
70.250.34.027
70.250.34.030
70.250.34.031
70.250.34.032
70.250.34.033
70.250.34.034
70.250.35.043
70.250.35.051
70.250.35.051
70.250.35.053
70.250.35.053
70.250.35.054
70.250.35.055
70.250.35.055
70.250.35.059
70.250.35.060
70.250.36.003
70.250.36.007
70.250.36.008
70.250.36.009
70.250.36.012
70.250.36.082
70.250.36.084
70.250.36.085
70.250.36.086
70.250.36.087
70.250.36.088
70.250.36.093
70.250.36.096
70.250.36.098
70.250.36.099
70.250.36.100
70.250.36.101
70.250.36.102
70.250.36.103
70.250.36.104
70.250.36.105
70.250.37.001

Pag.
55
36
47
54
54
31
52
53
53
53
53
55
36
55
55
52
23
52
54
41
41
41
41
41
41
50
49
50
49
49
49
49
50
48
37
48
33
48
47
25
47
48
48
44
44
44
44
98
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
41
41
41
41
41
41
43

Artikelnummer
70.250.37.006
70.250.37.007
70.250.37.011
70.250.37.044
70.250.37.061
70.250.37.094
70.250.37.095
70.250.37.096
70.250.37.097
70.250.37.099
70.250.37.119
70.250.37.121
70.250.37.122
70.250.37.128
70.250.37.129
70.250.37.130
70.250.37.131
70.250.37.132
70.250.37.133
70.250.37.134
70.250.37.135
70.250.37.136
70.250.37.137
70.250.37.138
70.250.37.139
70.250.37.140
70.250.37.141
70.250.37.142
70.250.37.143
70.250.37.144
70.250.38.050
70.250.38.050
70.250.38.075
70.250.38.079
70.250.39.008
70.250.39.013
70.250.39.019
70.250.39.021
70.250.39.022
70.250.39.023
70.250.39.024
70.250.39.025
70.250.39.026
70.250.39.027
70.250.39.028
70.250.39.029
70.250.39.030
70.250.39.031
70.250.39.032
70.250.39.034
70.250.39.035
70.250.39.036
70.250.39.037
70.250.39.038
70.250.39.039
70.250.39.040
70.250.39.041
70.250.39.042
70.250.39.043
70.250.40.051
70.250.40.059
70.250.40.059
70.250.40.060
70.250.40.060
70.250.41.030

Pag.
44
43
43
42
42
43
43
43
43
43
42
42
42
43
42
43
42
43
42
43
42
43
42
42
42
42
42
42
42
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42
42
43
42
43
42
43
42
43
42
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
58
32
59
27
59
60

ALGEMEEN

Artikelnummer
70.250.41.062
70.250.41.072
70.250.41.076
70.250.41.092
70.250.41.092
70.250.41.093
70.250.41.093
70.250.41.095
70.250.41.100
70.250.41.102
70.250.41.126
70.250.41.127
70.250.41.129
70.250.41.129
70.250.41.141
70.250.41.142
70.250.41.142
70.250.41.143
70.250.41.144
70.250.42.001
70.250.42.002
70.250.42.003
70.250.42.003
70.250.42.004
70.250.42.010
70.250.42.021
70.250.42.029
70.250.42.032
70.250.42.033
70.250.43.002
70.250.43.007
70.250.43.058
70.250.43.058
70.250.43.059
70.250.43.059
70.250.43.063
70.250.43.079
70.250.43.080
70.250.43.082
70.250.43.086
70.250.43.087
70.250.43.089
70.250.43.090
70.250.43.091
70.250.43.092
70.250.43.093
70.250.43.093
70.250.43.094
70.250.43.095
70.250.43.095
70.300.35.146
70.300.35.146
70.300.53.039
70.300.53.061
70.300.53.062
70.300.53.099
70.300.53.099
70.300.53.103
70.300.53.103
70.300.54.060
70.300.54.062
70.300.54.067
70.300.54.068
70.300.55.011
70.300.55.031

Pag.
60
61
43
30
61
30
61
62
61
61
41
61
30
61
59
38
50
61
61
60
60
33
59
60
60
60
60
59
61
62
50
29
50
29
50
86
57
56
57
56
56
56
56
57
62
33
62
48
31
62
40
45
45
45
45
39
45
25
45
45
45
45
45
45
45

Artikelnummer
70.300.55.039
70.300.56.007
70.300.56.008
70.300.56.009
70.350.60.003
70.350.60.041
70.350.60.042
70.350.60.078
70.350.60.103
70.350.60.114
70.350.60.118
70.350.60.122
70.350.60.128
70.350.60.134
70.350.60.143
70.350.60.147
70.350.60.152
70.350.60.165
70.350.60.166
70.350.60.169
70.350.60.173
70.350.60.175
70.350.61.128
70.350.61.132
70.350.61.136
70.350.62.038
70.350.62.049
70.350.62.050
70.350.62.061
70.350.62.063
70.350.62.067
70.350.62.072
70.350.62.074
70.350.63.009
70.350.63.011
70.350.63.012
70.350.63.028
70.350.63.035
70.350.63.047
70.350.63.048
70.350.63.049
70.350.63.055
70.350.63.061
70.350.63.069
70.350.64.002
70.350.64.004
70.350.64.006
70.350.64.008
70.350.64.102
70.350.64.114
70.350.64.115
70.350.64.117
70.350.64.118
70.350.64.125
70.350.64.127
70.350.64.136
70.350.64.147
70.350.64.153
70.350.64.154
70.350.64.155
70.350.64.159
70.350.64.160
70.350.64.172
70.350.64.176
70.350.64.178

Pag.
45
45
45
45
107
107
107
119
119
119
119
104
143
97
96
89
101
101
119
101
119
119
102
97
102
104
105
104
104
90
104
90
89
103
104
103
104
103
103
103
103
103
103
103
101
99
98
98
100
101
99
99
99
100
99
100
98
98
99
99
99
99
98
101
101
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ALGEMEEN

Artikelnummer
70.350.64.181
70.350.64.185
70.350.65.055
70.350.65.057
70.350.65.081
70.350.66.004
70.350.66.007
70.350.66.032
70.350.66.065
70.350.66.185
70.350.66.2365
70.350.66.322
70.350.66.333
70.350.66.348
70.350.66.351
70.350.66.357
70.350.66.376
70.350.66.378
70.350.66.382
70.350.66.385
70.350.66.390
70.350.66.397
70.350.66.407
70.350.66.408
70.350.66.409
70.350.66.414
70.350.66.415
70.350.66.421
70.350.66.456
70.350.66.482
70.350.66.483
70.350.66.496
70.350.66.499
70.350.66.501
70.350.66.504
70.350.66.509
70.350.66.510
70.350.66.512
70.350.66.515
70.350.66.518
70.350.66.526
70.350.66.528
70.350.66.529
70.350.66.530
70.350.66.535
70.350.66.539
70.350.66.541
70.350.66.545
70.350.66.546
70.350.66.547
70.350.66.550
70.350.66.551
70.350.66.558
70.350.66.565
70.350.66.574
70.350.66.576
70.350.66.579
70.350.66.581
70.350.66.588
70.350.66.592
70.350.66.604
70.350.66.607
70.350.67.089
70.350.67.102
70.350.67.107

182

Pag.
100
98
102
102
102
102
106
101
113
106
106
97
105
105
102
105
107
106
106
105
105
97
91
91
91
91
91
97
108
106
108
93
106
96
96
95
95
94
96
94
106
94
93
94
97
94
105
95
105
106
92
96
92
95
105
102
96
96
97
92
96
101
111
115
116
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Artikelnummer
70.350.67.108
70.350.67.110
70.350.67.112
70.350.67.113
70.350.67.123
70.350.67.128
70.350.67.129
70.350.67.130
70.350.67.134
70.350.67.140
70.350.67.142
70.350.67.148
70.350.67.149
70.350.67.151
70.350.72.003
70.350.72.006
70.350.73.001
70.350.73.003
70.350.73.008
70.350.73.012
70.350.73.014
70.350.73.015
70.350.73.016
70.350.73.020
70.350.73.021
70.350.73.029
70.350.73.030
70.350.73.031
70.350.73.032
70.350.74.004
70.350.74.017
70.350.74.026
70.350.74.028
70.350.74.057
70.350.74.063
70.350.74.072
70.350.74.078
70.360.68.007
70.360.68.009
70.360.68.012
70.360.68.013
70.360.68.014
70.360.68.016
70.360.68.017
70.360.68.018
70.360.68.019
70.360.68.020
70.360.68.021
70.750.20.008
70.750.20.009
70.750.20.010
70.750.20.082
70.750.20.163
70.750.20.168
70.750.20.171
70.750.20.172
70.750.20.178
70.750.20.183
70.750.20.189
70.750.20.198
70.750.20.199
70.750.20.203
70.750.20.211
70.750.20.214
70.750.20.215

Index
Pag.
117
118
115
110
113
114
114
114
113
119
119
112
119
110
94
93
92
91
92
94
94
93
94
93
95
93
92
17
94
108
108
108
108
108
108
108
108
123
120
130
128
125
121
122
126
127
129
124
136
136
136
141
136
136
136
140
139
139
136
136
140
139
143
143
144

Artikelnummer
70.750.20.217
70.750.20.220
70.750.20.225
70.750.20.227
70.750.20.228
70.750.20.233
70.750.20.237
70.750.20.241
70.750.20.246
70.750.20.248
70.750.20.249
70.750.20.250
70.750.20.251
70.750.20.252
70.750.20.253
70.750.20.254
70.750.20.258
70.750.20.262
70.750.20.263
70.750.20.264
70.750.20.265
70.750.20.266
70.750.20.268
70.750.20.271
70.750.20.272
70.750.20.274
70.750.20.275
70.750.20.276
70.750.20.280
70.750.20.281
70.750.20.282
70.750.20.283
70.750.20.292
70.750.20.293
70.750.22.006
70.750.22.007
70.750.22.008
70.750.29.040
70.750.29.041
70.750.29.042
70.750.29.043
70.750.29.044
70.750.29.046
70.750.29.050
70.750.29.064
70.750.29.065
70.750.29.066
70.750.29.072
70.750.29.073
70.750.29.075
70.750.29.076
70.750.29.078
70.750.29.079
70.750.35.019
70.750.35.022
70.750.35.026
70.750.35.031
70.750.35.033
70.750.35.040
70.750.35.046
70.750.35.047
70.750.35.050
70.750.35.051
70.750.35.053
70.800.30.060
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143
143
137
137
137
136
137
142
137
142
142
140
140
141
141
139
139
144
144
144
144
144
143
140
140
138
139
141
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136
136
136
132
132
132
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133
131
133
133
133
134
133
133
135
135
135
137
137
137
137
137
135
135
135
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Artikelnummer
70.800.30.063
70.800.30.064
70.800.30.069
70.800.30.070
70.800.30.072
70.800.30.073
70.800.30.074
70.800.30.075
70.800.30.076
70.800.30.077
70.800.30.078
70.800.30.079
70.800.30.080
70.800.30.081
70.800.30.082
70.800.30.083
70.800.30.084
70.800.30.085
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Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ALPC zijn de algemene
verkoopvoorwaarden van ALPC van toepassing. Op verzoek worden deze u
toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen: www.alpc.nl/nl/
leveringsvoorwaarden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van ALPC worden bedongen, worden evenzeer bedongen
ten behoeve van de door ALPC ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van ALPC zijn vrijblijvend en ALPC behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Zie ook hiervoor artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ALPC.
ALPC is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt ALPC dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de
bestelling.
2.3 Een aantal producten (zoals chemicaliën) hebben strikte toepassingen. Door deze
producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste op de hoogte bent van de wettelijke
gebruiksvoorschriften.
Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief
btw, en exclusief handelings-, verzend- en verzekeringskosten, eventuele belastingen of
andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen
na factuurdatum indien het een levering binnen Nederland betreft en binnen eenentwintig
(21) dagen na factuurdatum indien het een levering buiten Nederland betreft, tenzij ander
schriftelijk overeengekomen. ALPC is gerechtigd om een aanbetaling c.q. deelbetaling bij
levering/montage te vragen. ALPC is gerechtigd de facturen elektronisch op te maken en
te verzenden, evenals een eventuele ingebrekestelling. Een elektronisch verzonden factuur
of ingebrekestelling wordt geacht door u te zijn ontvangen op de dag van verzending. Bij
betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de
bank- respectievelijk girorekening van ALPC.
3.3 Betaling kan geschieden contant, pinbetaling of per factuur. Bij een bestelling goederen
boven de vijfhonderd euro (EUR 500,--) wordt een aanbetaling c.q. deelbetaling gevraagd
bij aflevering, deze bedraagt 50% van het factuurbedrag, tenzij nadrukkelijk anders
schriftelijk overeengekomen.
3.4 Bij overschrijding van de betaaltermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand
of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling
plaatsvindt na aanmaning door ALPC bent u een bedrag van vijftig euro (EUR 50, --) aan
administratie kosten verschuldigd en indien ALPC haar vordering ter incasso uitbesteedt,
bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van
het openstaand bedrag bedragen, onverminderd de bevoegdheid van ALPC om in plaats
daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ALPC gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten,
dan wel te ontbinden. Dit ontslaat u in geen van de gevallen tot ontheffing van de
betalingsverplichtingen.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen
de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan
wel te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ALPC.
Artikel 3.6 geld niet ten aanzien van de dollarkoers zie hiervoor artikel 3.7 van deze
voorwaarden
3.7 Voor goederen die geïmporteerd worden, en in US-dollars worden betaald, geldt de prijs in
euro`s op het moment van inscheping. Indien de afwijking ten opzichte van de dollarkoers
meer dan tien procent (10 %) bedraagt is ALPC gerechtigd deze verhoging ten alle tijden
door te voeren. Prijsverhogingen ten gevolge van stijging van de dollarkoers met minder
dan tien procent (10%) geven geen recht tot annulering of opschorting van de bestelling.
Artikel 4. Levering
4.1 De door ALPC opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding
van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u
de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en tijdstip waarop de producten gereed
zijn voor verzending aan u, tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper,
totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in
ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
5.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet
verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale
uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee
te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde
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van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

5.3 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
5.4 De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog
bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan
verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen
en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de
verkoper.
5.5 Voornoemde onder 1 t/m 4 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper
toekomende rechten onverlet.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle interactieve en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ALPC
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 ALPC garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (
ongeschreven ) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit Niet het geval is, dient u ALPC daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
ALPC de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen
door nieuwe producten dan wel na retournering de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bestaat geen
recht op het retourneren van de producten. Uitzondering hierop zijn de goederen welke
in het magazijn van ALPC op voorraad liggen, dit ter beoordeling van ALPC. Deze
retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd na schriftelijke toestemming,
en indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongeopend is, waarbij tevens
geldt dat de kosten voor retour zending voor uw rekening komen.
7.4 U bent verplicht goederen bij aflevering op uiterlijke schade te contoleren. Schade of
gebreken welke bij aflevering zichtbaar is (zijn) dient u op de pakbon te vermelden, en
binnen 24 uur te melden aan ALPC.
7.5 De aansprakelijkheid van ALPC beperkt zich tot de vervangingswaarde van het geleverde
product. ALPC is niet aansprakelijk voor de (mogelijk) geleden of te lijden gevolgschade en
uitdrukkelijk niet voor de indirecte schade of gevolgschade.
Artikel 8. Bestelling / communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen en vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ALPC dan wel ALPC en derden, voor zover
betrekking hebbende op de relatie tussen u en ALPC, is ALPC niet aansprakelijk, tenzij en
Voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ALPC.
Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ALPC ingeval van overmacht
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel
de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u schriftelijk
mede te delen en zulks zonder dan ALPC gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij
dit in het gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet door ALPC kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en toch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan ALPC schriftelijke opgave doet van een adres, is ALPC gerechtigd aan dat
adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ALPC schriftelijke opgave doet van een
ander adres waaraan uw bestelling dienen te worden verzonden.
10.2 Wanneer door ALPC gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat onverlet haar recht alsnog strikte naleving
van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond dat
ALPC deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 ALPC is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.4 Indien één of meer van deze bepalingen van deze voorwaarden of enig andere
overeenkomst met ALPC in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal
de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door
ALPC vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe
bevoegde rechter in Nederland.
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