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accessoires

Zwembadtrappen en grijpbeugels RVS

Jee-O RVS douches

Astral douches, privé en openbaar

Astral solardouches

Overlooproosters

Jee-O douches, aangepaste uitvoering Original/Fatline serie
pagina 264-265
Met ingang van 2021 worden deze beide series geleverd in RVS316 icm
een modernere look. De kenmerkende ‘O-ring’ hendel is slanker met soft-touch 
cover. De douchekop is in stijl met de handgreep met zwarte nozzles uitgevoerd, 
uitwisselbaar met een groter meegeleverd model.
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Zwembadtrappen eng model - RVS 304
Buisdiameter ø 43mm, wordt geleverd met ankers en rosetten.
Artikelnummer Omschrijving  €

A 1001603 3 treden antislip RVS  262,00
A 1001604 4 treden antislip RVS  307,00

Zwembadtrappen wijd model - RVS 304
Buisdiameter ø 43mm, wordt geleverd met ankers en rosetten.

A 1001613 3 treden antislip RVS  273,00
A 1001614 4 treden antislip RVS  305,00

Zwembadtrappen eng model - RVS 316
Buisdiameter ø 43mm, voorzien van anti-slip treden, wordt geleverd met ankers en rosetten.

A 1001403 3 treden antislip RVS  473,00
A 1001404 4 treden antislip RVS  546,00
A 1001405 5 treden antislip RVS  733,00

Zwembadtrappen wijd model - RVS 314
Buisdiameter ø 43mm, voorzien van anti-slip treden, wordt geleverd met ankers en rosetten.

A 1001413 3 treden antislip RVS  483,00
A 1001414 4 treden antislip RVS  553,00
A 1001415 5 treden antislip RVS  675,00

Zwembadtrappen model Easy Acces - RVS 316
De zogeheten ”luie trap”, de meest makkelijke manier om uit het zwembad te komen.
Buisdiameter ø 43mm, voorzien van brede anti-slip treden, wordt geleverd met ankers en roset-
ten.

C 1001431 4 treden antislip RVS  997,00

A 1001613

A 1001603

A 1001404

A 1001413

C 1001431
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Zwembadtrappen 2-delig - RVS 316
Buisdiameter ø 43mm, voorzien van anti-slip treden, wordt geleverd met ankers en rosetten.
Ideaal voor elk zwembadbad met afdekking, er is immers geen uitsparing in de afdekking nodig.
Artikelnummer Omschrijving  €

A 1001223 3 treden antislip RVS   515,00
A 1011113 Grijpbeugel RVS per paar 525,00

A 1001224 4 treden antislip RVS   573,00
A 1011113 Grijpbeugel RVS per paar 525,00

A 1001225 5 treden antislip RVS   679,00
A 1011113 Grijpbeugel RVS per paar 525,00

Accessoires inhangtrappen met buisdiameter ø 43mm

A 1090023 Astral bevestigingsvoet (set)  117,00
 Ipv de bijgeleverde instort-ankers, is het ook mogelijk de
 trappen op de badrand te bevestigen.

A 1089003 Astral RVS veiligheidstrede, diepte 165mm  156,00
 Extra diepe trede welke ruimte tussen badwand en trap
 afsluit (vervangt de bovenste traptrede).

AN1089006   RVS veiligheidstrede  143,00

A 1003044 Astral klapscharnier  181,00
 Maakt het mogelijk om de standaard Astral trap
 (eng en wijd model) uit het bad weg te klappen.

A 1003045 Astral trapbumper met kogel voor trap ø 43mm  15,15

Grijpbeugels  

A 1011113 Grijpbeugel RVS AISI316 tbv 2-delige trap per paar 525,00

C 1011115 Grijpbeugel voor inlooptrap Polyfaser  303,00

A 1089006

A 1001223

A 1089003

A 1003044

A 1011113

C 1011115

A 1011113
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C 1021247C 1021212 C 1021218

Jee-O douches 

• Deze douche ontleent zijn naam aan de prachtige, unieke vormgeving.
• Diverse modellen zijn uitgevoerd met de kenmerkende één-

mengskraan, eenvoudig te bedienen (open-dicht, warm-koud)
• Standaard in uitvoering geborsteld RVS 304.
 Met ingang van 2021 worden de modellen Original 01/02 en 
 Fatline 01/02 uitgevoerd in geborsteld RVS 316.
• 2 jaar fabrieksgarantie.

Modellen gekenmerkt met een (*) zijn standaard niet voorradig, levertijd op aanvraag.

Met ingang van 2021 zijn de iconische modellen Original 01/02 en Fatline 01/02 gere-styled, met 
een nieuw modern jasje. Voortaan uitgevoerd in RVS316, de kenmerkende ‘O-ring’ hendel is slan-
ker van vorm en afgewerkt met een soft touch cover voor een stevigere grip. De douchekop is in 
lijn met de handgreep met (43) zwarte nozzles uitgevoerd, voor een krachtige straal, eenvoudig 
te reinigen. Indien gewenst uitwisselbaar met standaard meegeleverde grotere naadlose douche-
kop (ø 15cm). Het moderne design wordt afgemaakt met een smaller rozet onderaan de douche.

Original serie
RVS geborsteld - ø 63mm, stahoogte 2100mm.
Artikelnummer Omschrijving  €w

C 1021210 Jee-O Original 01 - in RVS 316,  1.615,00
 met ééngreepsmengkraan

C 1021213 Jee-O Original 02 - in RVS 316,  1.880,00
 met ééngreepsmengkraan en hand/voetendouche

C 1021232 Jee-O Original shower push - in RVS 304 (*),  1.650,00
 met veerbelaste eco drukknop 
 (15 a 20 seconden water dan dicht),
 temperatuur wateraanvoer buiten de douche te regelen.

C 1021211 Muurhouder Original en Pure  180,00

Fatline serie
RVS geborsteld - ø 89mm, stahoogte 2100mm
C 1021212 Jee-O Fatline 01 - in RVS 316,  2.080,00
 met ééngreepsmengkraan

C 1021218 Jee-O Fatline 02 - in RVS 316 (*),  2.340,00
 met ééngreepsmengkraan en hand/voetendouche

C 1021247 Jee-O Fatline shower push - in RVS 304 (*),  2.095,00
 met veerbelaste eco drukknop
 (15 a 20 seconden water dan dicht),
 temperatuur wateraanvoer buiten de douche te regelen.

C 1021220  Muurhouder Fatline  180,00

C 1021213 C 1021232C 1021210

 
Diverse Jee-O douches zijn in 
onze showroom te bewonderen.
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Soho serie
RVS 304 hammercoated zwart of geborsteld, RVS 304 gepoedercoat mat groen of grijs - 
ø 89mm, stahoogte 2300mm
De hammercoated afwerking dient met zeepsop of alcohol te worden schoongemaakt.
UV straling en een extreme temperatuur kunnen het oppervlak van de douche beïnvloeden.

Artikelnummer Omschrijving  €

C 1021209 Jee-O Soho 01 RVS hammercoated zwart,  2.745,00
 met ééngreepsmengkraan en progressieve cartridge
 (gelijke straalkracht ongeacht temperatuurmenging)

C 1021221 Jee-O Soho 01 RVS gepoedercoat mat groen (*),  3.270,00
 met ééngreepsmengkraan en progressieve cartridge
 (gelijke straalkracht ongeacht temperatuurmenging)

C 1021222 Jee-O Soho 01 RVS gepoedercoat mat grijs (*),  3.270,00
 met ééngreepsmengkraan en progressieve cartridge
 (gelijke straalkracht ongeacht temperatuurmenging)

C 1021216 Jee-O Soho 01 RVS geborsteld (*),  2.745,00
 met ééngreepsmengkraan en progressieve cartridge
 (gelijke straalkracht ongeacht temperatuurmenging)

C 1021248 Jee-O Soho 02 RVS hammercoated zwart (*),  2.980,00
 met ééngreepsmengkraan, hand/voetendouche en progressieve cartridge
 (gelijke straalkracht ongeacht temperatuurmenging)

Accessoires

C 1021245  Jee-O RVS cleaner and protect, 400ml.  30,00

C 1021257 Douchekop Original 01, 76 gaatjes van 1mm (standaard) 165,00
C 1021258 Douchekop Original 02, 76 gaatjes van 2mm  165,00
C 1021259 Douchekop Original 03, 20 gaatjes van 2mm  165,00

C    Meerprijs douche vorstbestendig uitgevoerd    920,00
Jee-O douches dienen normaliter voor de winter afgekoppeld en binnen droog én vorstvrij 
opgeslagen te worden. Mocht het de wens zijn om de Jee-O douche ook in de winter buiten te 
laten staan dan dient deze te worden voorzien van het optioneel genoemde thermo-lint. Alleen 
bij de modellen waar dit symbool staat is een optioneel thermolint mogelijk (met thermostaat 
en stroomaansluiting), bij de andere modellen dus niet. Inbouw thermolint alleen mogelijk af 
fabriek, houd dus rekening met een levertijd van een aantal weken.

C 1021245

C 1021209 C 1021221

C 1021257

C 1021258 C 1021259

C 1021222 C 1021216 C 1021248
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D 1021304

Astral privé-douches  

Artikelnummer Omschrijving  €

A 1021105 Astral RVS 304 douche model Angel   342,00
 - buisdiameter ø 43mm hoogte 2046mm
 - draaiknop.
 - koud of warm.
 - anti-kalk douchekop.
 - geleverd inclusief instortanker.

A 1021106 Astral RVS 304 douche model Angel  373,00
 - buisdiameter ø 43mm hoogte 2046mm
 - draaiknop.
 - koud.
 - uitgevoerd met tapkraan/voetendouche.
 - anti-kalk douchekop.
 - geleverd inclusief instortanker.

Astral privé-solardouche  

• Warm water zonder meerkosten, watervoorziening door tuinslang of vaste wateraansluitin
• Waterinhoud 30 liter, in aluminium reservoir.
• Voorzien van 2 kranen warm/koud en verchroomde douchekop.

D 1021304 Astral solardouche gelakt  597,00

Draaiknop VoetendoucheDouchekop

A 1021105 A 1021106

Raad de consument aan altijd te 
douchen voor het zwemmen.
Fris en aanzienlijk beter voor het 
zwembadwater.

Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, 
uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

• zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
• bestelmogelijkheid, orderoverzicht en orderverleden.
• aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
• nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
• FAQ, downloads, instructievideo’s etc.
• geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN

pomaz

�
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Astral professionele douches  

Specifiek ontwikkeld voor toepassing in professionele openbare omgevingen.
Vervaardigd uit (vandalisme)bestendige materialen met waterbesparend karakter dankzij de 
ingebouwde flowbegrenzing.

Met drukknop
Artikelnummer Omschrijving  €

A 1021107 Astral douche model Angel,  765,00
 met dubbele douchekop
 - ø 63mm hoogte 2090mm.
 - draaiknop.
 - koud.
 - 2 anti-kalk douchekoppen.
 - vandalismebestendig.
 - waterbesparend dankzij ingebouwde flowbegrenzer.
 - geleverd inclusief instortanker.

Met automatische timer
A 1021127 Astral professionele douche  786,00
 - ø 60x40mm hoogte 2090mm
 - automatische drukknop met timer.
 - koud.
 - anti-kalk douchekop.
 - geleverd inclusief instortanker.

A 1021128 Astral professionele douche  1.167,00
 - ø 60x40mm hoogte 2090mm
 - 2 automatische drukknoppen met timer.
 - koud.
 - anti-kalk douchekop.
 - uitgevoerd met tapkraan/voetendouche.
 - geleverd inclusief instortanker.

A 1021129 Astral professionele douche  1.649,00
 - ø 60x40mm hoogte 2080mm
 - 2 automatische drukknoppen met timer.
 - koud.
 - 2 anti-kalk douchekoppen.
 - geleverd inclusief instortanker.

A 1021129A 1021128A 1021127

Douchekop Douchekop DrukknopVoetendouche

A 1021107

Wintertips onderhoud douches;
Wij adviseren buitendouches voor 
de winter beslist af te koppelen 
en binnen droog op te slaan.
In alle gevallen (ook bij gebruik 
van leegloopkraantjes) zal er 
namelijk restvocht in de douches 
aanwezig blijven welke in de win-
ter bij het opvriezen schade kan 
toebrengen aan de douche.
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Roosters overloopgoot-voor rechte goot (polypropyleen)  
 
Roostermodule 195mm werkend, onderling te koppelen
Artikelnummer Omschrijving  €

A 0451409  Breedte 245mm, dikte 22mm  per stuk 7,35
A 0451410 Breedte 295mm, dikte 22mm per stuk 8,10

Roostermodule 20mm werkend
49 stuks per m1 nodig, te koppelen middels geplastificeerde kabel.
A 0451420 Breedte 195mm, dikte 22mm  per stuk 1,15
A 0451422 Breedte 245mm, dikte 22mm  per stuk 1,25

A 0451426 Geplastificeerde RVS316 kabel                                per meter 1,05
 voor koppeling roostermodules A 0451420/0451422

A 0451427 Veiligheidspen voor koppel-kabel A 0451426  2,95

Roosters overloopgoot-voor gebogen goot - polypropyleen 

45 stuks per m1 nodig, onderling te koppelen, aan beide zijden gelijk dus omkeerbaar.

A 0451430 Breedte 195mm, dikte 35mm per stuk 1,55
A 0451431 Breedte 245mm, dikte 35mm per stuk 1,30
A 0451432 Breedte 295mm, dikte 35mm per stuk 1,40

Roosters overloopgoot-voor gebogen goot (norm EN-13451-1) 

Roostermodule 19mm werkend
52 stuks per m1 nodig, onderling te koppelen.
A 0451050 Breedte 195mm, dikte 22mm  per stuk 1,15
A 0451051 Breedte 245mm, dikte 22mm  per stuk 1,40

Roostermodule 19mm werkend
52 stuks per m1 nodig, onderling te koppelen, aan beide zijden gelijk dus omkeerbaar.
A 0451054 Breedte 195mm, dikte35mm per stuk 1,30
A 0451055 Breedte 245mm, dikte35mm per stuk 1,45

Op aanvraag leverbaar in de kleuren Ivory (RAL1015), Dark brown (RAL8002), Pool blue (RAL5003) 
en Liner blue (RAL5024).

EMCO zwembadroosters  
 
Voldoen in alle opzichten aan de gestelde eisen, mede daarom reeds 40 jaar toegepast in open-
bare- en privé-zwembaden, binnen en buiten (corrosievrij, UV-bestendig).
Nemen zowel in openbare als privé-zwembaden het overstromende water effectief op. 
Aangenaam beloopbaar en voldoen aan de hoogste veiligheids- en hygiënestandaarden. 
Beschikken over een veiligheidsprofiel en een slipvastheidscertificering.
De roosters kunnen haaks (ook oprolbaar leverbaar) op of parallel aan de bassinrand verlopen 
en kunnen worden aangepast aan alle bassins (vrije vormen of rechthoekig) of whirlpools.

De metaalvrije uitvoering en het aan alle zijden gesloten oppervlak garanderen bovendien een 
hygiënisch perfecte uitvoering. Alle op deze pagina afgebeelde roosters worden projectmatig 
geleverd, EMCO biedt standaard modulaire roosters en maatwerk voor elke situatie, vraag naar 
de mogelijkheden.

A 0451430

A 0451050

De op deze pagina genoemde 
roosters zijn vervaardigd uit 
polypropyleen hetgeen een hoge 
UV-bevestendigheid waarborgt.

A 0451409

A 0451420

A 0451427


