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Polyfaser polyester zwembaden		
Al 50 jaar geniet het pure familiebedrijf Polyfaser aanzien vanwege haar vakmanschap en
ervaring. Men beschouwt de bouw van haar polyester zwembaden als een ambachtelijk proces.
Polyfaser noemt haar bad bij de naam, namelijk een polyester bad gebouwd volgens de ‘hand
lay-up methode, met ijzersterke garantievoorwaarden van een fabrikant die dat kan waarmaken;
20 jaar op waterdichtheid van de kuip en 5 jaar volledig op de oppervlakte (dus ook osmose) van
het bad (uitbleken donkere kleuren uitgezonderd). Voor een fabrikant welke reeds 50 jaar bestaat
zijn dat overtuigende garantievoorwaarden.
Naast de ruime keuze en diversiteit in vaste mono-blok modellen biedt Polyfaser ook een elementbad op maat, in skimmer- of overloopgootuitvoering.
Transport
Het transport af fabriek wordt, met kraan uitgeruste speciale eigen diepladers, verzorgd door fabrikant Polyfaser zelf. De deskundige chauffeurs kunnen zelfs plaatsen “in het gat”. Voorwaarde
is een doorgang met een breedte van minimaal 350cm en een hoogte van minimaal 500cm. De
kraan op de vrachtwagen heeft een reikwijdte van 10 meter (h.o.h.). Indien het gat niet bereikbaar is wordt aan de straatzijde gelost.
Er zijn 3 transporttarieven (gebaseerd op combinatievracht, voor de waddeneilanden transporttarief op aanvraag) van toepassing, zie volgende pagina’s welke per model van toepassing is.
Gezien het maatgerichte karakter van de Polyfaser baden zijn afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing, te weten 30% orderbedrag bij opdracht en de resterende 70% vooraf aan
levering.

Showbaden in Geldrop		
Op ons terrein in Geldrop staan een 7-tal Polyfaser monoblok modellen te pronken, kwaliteit en
afwerking mag gezien worden. Met bewuste keuzes in diversiteit, groot en middelgroot, een fraai
monoblok met overloopgoot, afdekkingsnis onderin het bad weggewerkt. En meer.
Wij ontvangen u en/of uw klant meer dan graag. www.polyfaser.nl
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Hoogwaardige kwaliteit in eigen huis		

Om de Polyfaser zwembaden op
de juiste manier te presenteren
is een uitgebreide brochure en
productpresentatie beschikbaar.

De basis is een met glasvezel versterkt onverzadigd polyester, met polyester hars worden de
glasmatten aangebracht op de standaardvorm. Alle lagen in het proces worden met de hand
aangebracht en met verstevigingsribben gecompleteerd. De handmatige verwerking garandeert
een gelijkmatige opbouw en kwaliteit van de lagen, wat zorgt voor enorm sterke wanden en optimale isolatie van de bodem. De zijwanden van een Polyfaser bad worden niet geïsoleerd, daar
de fabrikant dit overbodig vindt omdat de bewezen constructie een goede isolator is. Bovendien
wordt de energie (warmte) aan de bovenzijde verloren. Ook wil Polyfaser isolatie niet gebruiken
als argument om het bad extra sterkte mee te geven, omdat dat niet nodig is. Door de ingewerkte ijzeren ringbalk en de houten balken aan elke rechte zijde is geen verdere ondersteuning
nodig, zelfs niet tijdens het transport.
Aan de waterzijde wordt een speciaal ontwikkelde gelcoat en vinylester hars aangebracht. Die
laag voorkomt dat water in het materiaal dringt, wat op langere termijn tot aantasting en kwaliteitsverlies zou kunnen leiden. Polyfaser gaat nog verder, aan de buitenzijde gebruikt men een
topcoating die het grondwater afstoot.
In het totale proces wordt niets aan het toeval overgelaten. Nadat diverse lagen op het polyester
zijn aangebracht, krijgt elk bad in een tot 70°C verwarmde ruimte de tijd om uit te harden. Dat
verbetert de stabiliteit en verlengt de levensduur. Deze verhitting dient tevens als kwaliteitscontrole op de waterdichtheid van de coatings. Bij elk bad wordt de dikte van de wanden gecontroleerd, ook de stijfheid wordt aan grondige tests onderworpen.
Alle baden zijn bestand tegen een constante watertemperatuur van 30°C met maximale uitschieters van 32°C. Elk zwembad ondergaat de productie-fasen in speciaal geconditioneerde ruimtes
waar een constante temperatuur en luchtvochtigheid heerst. Als laatste stap verrichten de specialisten van Polyfaser nog een algemene eindcontrole voordat het zwembad de fabriek verlaat en
met eigen transport naar het uiteindelijke adres kan worden vervoerd.

1

Gelcoat-oppervlakte,
speciale coating voor zwembaden

2

Vinylester-bufferlaag glasvezel
versterkt polyester, waarborgt
osmosebestendigheid

3

Meerdere lagen glasvezel
versterkt polyester

4

Exclusieve glasvezel versterkte matten voor
een optimale stabiliteit en drukvastheid

5

Isolatie in Sandwichconstructie
(optioneel)

6

Verstijvingselementen
voor extra stabiliteit

7

8

Meerdere lagen glasvezel
versterkt polyester

8

Massieve metalen versterking rondom
het gehele zwembad

9

Topcoat-oppervlakteverzegeling
aan de buitenzijde van het zwembad
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20Jaar

Garantie
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OP WATERDICHTHEID
CONSTRUCTIE KUIP
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Polyfaser overzicht modellen en kleuren

		

Meer informatie per model op de volgende pagina’s

Laguna Beach SK
220x330x93cm
D € 7.686,00
Laguna Beach
220x380x93cm
D € 8.925,00

NIE
UW

Kuba-50
240x500x153cm
D € 7.038,00

Rügen
377x900x153cm
D € 15.229,00

Mallorca
330x640x153cm
D € 11.710,00

Korsika
377x900x153cm
D € 14.683,00

Ischia-70
330x700x153cm
D € 12.256,00

Palma
400x1000x153cm
D € 19.901,00

Athen
377x800x153cm
D € 13.254,00

Kos
400x1050x153cm
D € 19.386,00

Sylt
377x800x153cm
D € 13.254,00

Karibik
400x1020x153cm
D € 18.567,00

Ocean-80
397x862x143cm
D € 21.539,00
(excl roosters)

SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN
Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform,
uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.
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Capri-90
377x900x153cm
D € 15.472,00

Mainau
377x900x153cm
D € 15.229,00

Granada
300x600x153cm
D € 11.193,00

•
•
•
•
•
•

Bali-80
377x800x153cm
D € 14.258,00

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.

pomaz
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Laguna Beach SK		
Kenmerken
-

Afmetingen: 220 x 330 x 93cm (BxLxD)
Skimmeruitvoering
Brede zitbanken op beide lange zijden, inlooptrap aan beide zijden.
Leeggewicht: 220 kg
Waterinhoud: 3 m3

Badprijs				 € 7.686,00
Transportkosten (adres NL/BE)		 € 1.550,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad

NIE
UW

Isolatie (10% van de badprijs)		 € 768,60
Afwijkende badlengte		op aanvraag

Laguna Beach		
Kenmerken
-

Afmetingen: 220 x 380 x 93cm (BxLxD)
Overloopgootuitvoering
Brede zitbanken op beide lange zijden, inlooptrap aan beide zijden.
Leeggewicht: 250 kg
Waterinhoud: 3 m3

Badprijs				 € 8.925,00
Transportkosten (adres NL/BE)		 € 1.550,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 892,50
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau
1 Hayward skimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset

€ 969,00

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		
1 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 300 Va.

€ 738,00

Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.004,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
1 Astral hoogwaterskimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand		 € 298,00
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 1.850,00
1 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlamp inclusief schijf,
driver en converter met Piëzo-bediening

14

349

PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Kuba-50				
Kenmerken
-

Afmetingen: 240 x 500 x 153cm (BxLxD)
Brede inlooptrap met zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Met een optionele krachtige jetstream ideaal om als ‘swimspa’ uit te voeren.
Leeggewicht: 350 kg
Waterinhoud: 12 m3

Badprijs 				 € 7.038,00
Transportkosten (adres NL/BE) 		 € 1.550,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 703,80
Afwijkende badlengte		op aanvraag

Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard

Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs

Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs

Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		
1 Hayward skimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset

€ 969,00

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		
1 Astral ABS onderwaterlamp 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 300 Va.

€ 738,00

Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Kit blower voor massagebank 		 € 1.956,00
Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast
met Piëzo-schakeling, voor montage direkt door de zwembadwand
bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.007,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 645,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 1.541,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 4.288,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.004,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
1 Astral hoogwaterskimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand		 € 298,00
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 1.850,00
1 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlamp inclusief schijf,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling

350

PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Granada				
Kenmerken
-

Afmetingen: 300 x 600 x 153cm (BxLxD)
Brede inlooptrap met verdieping in de trap voor een jetstream.
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Leeggewicht: 520 kg
Waterinhoud: 19 m3

Badprijs				€ 11.193,00
Transportkosten (adres NL/BE)		 € 1.550,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.171,00
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		
1 Hayward skimmers, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset

€ 969,00

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		
1 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 300 Va.

€ 738,00

Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.111,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 928,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 2.218,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 4.766,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.004,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
1 Astral hoogwaterskimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand		 € 298,00
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 3.062,00
2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling

14

351

PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Mallorca				
Kenmerken
-

Afmetingen: 330 x 640 x 153cm (BxLxD)
Hoekinlooptrap met zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Leeggewicht: 680 kg
Waterinhoud: 25 m3

Badprijs 				 € 11.710,00
Transportkosten (NL/BE) 		 € 1.550,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.171,10
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		 € 1.499,00
2 Astral skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1.207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard

Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs

Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs

Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Kit blower voor massagebank 		 € 1.956,00
Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast
met Piëzo-schakeling, voor montage direkt door de zwembadwand
bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.216,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 1.005,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 2.403,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 4.766,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.499,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand		 € 596,00
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 3.062,00
2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling
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Ocean-80				
Kenmerken
-

Afmetingen: 397 x 862 x 143cm (BxLxD)
Overloopbad met brede inlooptrap.
Leeggewicht: 850 kg
Waterinhoud: 32 m3

Badprijs (exclusief gootafwerking)		 € 21.539,00
Transportkosten (NL/BE)		 € 1.550,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 2.153,90
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS overloopgoot 		
7 Hayward inlaatfittingen met 6 nozzles en 1 stofzuigaansluiting,
1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset

€ 929,00

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1.207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 1.443,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 3.451,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 5.616,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 4.274,00
3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling

14

353

PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Ischia-70				
Kenmerken
-

Afmetingen: 330 x 700 x 153cm (BxLxD)
Brede inlooptrap met verdieping in de trap voor een jetstream.
Deze verdieping is tevens een zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Leeggewicht: 680 kg
Waterinhoud: 23 m3

Badprijs				€ 12.256,00
Transportkosten (NL/BE)		 € 1.550,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.225,60
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		 € 1.435,00
2 Astral skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1.207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard

Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs

Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs

Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Kit blower voor massagebank 		 € 1.956,00
Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast
met Piëzo-schakeling, voor montage direkt door de zwembadwand
bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.216,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 1.082,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 2.588,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 4.766,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.499,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand		 € 596,00
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 3.062,00
2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling
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PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Athen / Sylt			
Kenmerken
-

Afmetingen: 377 x 800 x 153cm (BxLxD)
Hoekinlooptrap.
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Leeggewicht: 800 kg
Waterinhoud: 36 m3

Badprijs 				 € 13.254,00
Transportkosten (NL/BE) 		 € 1.550,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.325,40
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Athen

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		 € 1.472,00
2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1.207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

Sylt

Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 1.443,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 3.451,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 5.191,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.499,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 3.062,00
2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling
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PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Bali-80				
Kenmerken
-

Afmetingen: 377 x 800 x 153cm (BxLxD)
Brede inlooptrap met startblok voor een jetstream.
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Leeggewicht: 800 kg
Waterinhoud: 33 m3

Badprijs 				 € 14.258,00
Transportkosten (NL/BE) 		 € 1.550,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.425,80
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		 € 1.472,00
2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1.207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard

Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs

Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs

Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 1.443,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 3.451,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 5.191,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.499,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 3.062,00
2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling
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PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Capri-90				
Kenmerken
-

Afmetingen: 377 x 900 x 153cm (BxLxD)
Brede inlooptrap met verdieping in de trap voor een jetstream.
Deze verdieping is tevens een zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Leeggewicht: 870 kg
Waterinhoud: 38 m3

Badprijs				€ 15.472,00
Transportkosten (NL/BE)		 € 1.900,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.547,20
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		 € 1.472,00
2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1.207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Kit blower voor massagebank 		 € 1.956,00
Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast
met Piëzo-schakeling, voor montage direkt door de zwembadwand
bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 1.624,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 3.882,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 5.191,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.499,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 4.274,00
3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening

14

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling
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PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Mainau / Rügen		
Kenmerken
-

Afmetingen: 377 x 900 x 153cm (BxLxD)
Hoekinlooptrap
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Leeggewicht: 870 kg
Waterinhoud: 40 m3

Badprijs 				 € 15.229,00
Transportkosten (NL/BE) 		 € 1.900,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.522,90
Afwijkende badlengte		op aanvraag

Mainau

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		 € 1.472,00
2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1.207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 1.624,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 3.882,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 5.191,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits

Rügen

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.499,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 4.274,00
3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling
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PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Korsika				
Kenmerken
-

Afmetingen: 377 x 900 x 153cm (BxLxD)
Romaanse inlooptrap
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Leeggewicht: 800 kg
Waterinhoud: 39 m3

Badprijs				€ 14.683,00
Transportkosten (NL/BE)		 € 1.900,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.468,30
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		 € 1.472,00
2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1.207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard

Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs

Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs

Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 2.011,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 4.745,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 5.191,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.499,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 4.274,00
3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling
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PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Palma				
Kenmerken
-

Afmetingen: 400 x 1000 x 153cm (BxLxD)
Brede inlooptrap met 2 ligbanken, optioneel uit te voeren als massage-ligbank.
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Leeggewicht: 1050 kg
Waterinhoud: 47 m3

Badprijs 				 € 19.901,00
Transportkosten (NL/BE) 		 € 1.900,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.990,10
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		 € 1.472,00
2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Wit
(± RAL9010)
Standaard

Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Hemelsblauw
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs

Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Kit blower voor massage-ligbank 		 € 1.956,00
Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast
met Piëzo-schakeling, voor montage direkt door de zwembadwand
bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 2.061,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 4.929,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 5.616,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits

Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.499,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 4.274,00
3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling

360

PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Kos				
Kenmerken
-

Afmetingen: 400 x 1050 x 153cm (BxLxD)
Brede inlooptrap met startblok voor een jetstream.
Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
Leeggewicht: 1100 kg
Waterinhoud: 48 m3

Badprijs				€ 19.386,00
Transportkosten (NL/BE)		 € 1.900,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.938,60
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		 € 1.472,00
2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1.207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 2.161,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 5.176,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 5.616,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.499,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 4.274,00
3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling
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PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA’S
Karibik				
Kenmerken
- Afmetingen: 400 x 1020 x 153cm (BxLxD)
- Inlooptrap met zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank,
startblok voor een jetstream.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 1000 kg
- Waterinhoud: 46 m3
Badprijs 		 		 € 18.567,00
Transportkosten (NL/BE) 		 € 1.900,00
Standaarduitvoering
Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de
genoemde kits in het bad.
Opties uitvoering bad
Isolatie (10% van de badprijs)		 € 1.856,70
Afwijkende badlengte		op aanvraag
Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau 		 € 1.472,00
2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset
Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR 		 € 1.207,00
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard

Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs

Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs

Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Kit jetstream Fitstar Taifun 		 € 4.337,00
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand,		 € 800,00
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking
Kit blower voor massagebank 		 € 1.956,00
Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast
met Piëzo-schakeling, voor montage direkt door de zwembadwand
bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)
Aquadeck lamellenafdekking
Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)		 € 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit		 € 2.449,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant		 € 5.793,00
Transportkosten Aquadeck		 € 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank		 € 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *		 € 5.616,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.
Alternatieve kits
Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand 		 € 1.499,00
(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand		 € 596,00
Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS 		 € 4.274,00
3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening
Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution 		 € 3.975,00
bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling
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Polyfaser opties / meerprijzen toegelicht
Polyfaser bad in 3D kleur

Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard

Naast de standaardkleuren wit (±RAL 9010), hemelsblauw en grijs (±RAL 9018) kan het bad
optioneel geleverd worden in een zogenaamde 3D ‘ keramische’ kleur. Het woord keramisch is alleen van toepassing op de aanblik van de kleur, niét op de bouw of constructie van het zwembad.
Indien voor deze kleur gekozen wordt is een afwijkende badlengte niet mogelijk.
Het advies is om een Polyfaser bad in de 3D kleur met een randtegel af te werken, omdat eventuele lange termijn gebruikssporen niet geheel onzichtbaar bijgewerkt kunnen worden (zoals bij
een standaardkleur wel mogelijk is).
Polyfaser bad extra geïsoleerd

Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Polyfaser bad in afwijkende lengte (en transportkosten)

Kit inbouwdelen
Keuze uit ABS standaard waterniveau, ABS met hoogwaterstand of RVS met hoogwaterstand.
De uitsparing (niet in onderstaande kitprijs inbegrepen) voor het gewenste inbouwdeel kan door
de fabrikant vakkundig in het bad worden uitgespaard, voorgeboord en afgevlakt aan achterzijde. De gewenste positie is in veel gevallen vast (bv skimmers).
Artikelnummer

Omschrijving

A 1412000

Kit inbouwdelen 1 - ABS, bestaat uit ;
1 Hayward skimmer, 2 Hayward inlaatfittingen met nozzle,
1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting,
1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

583,00

Kit inbouwdelen 1 - hoogwaterstand ABS, bestaat uit ;
1 Astral hoogwaterskimmer, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle,
1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting,
1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

611,00

Kit inbouwdelen 2 - ABS, bestaat uit ;
2 Hayward skimmers, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle,
1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting,
1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

847,00

Kit inbouwdelen 2 - hoogwaterstand ABS, bestaat uit ;
1 Astral hoogwaterskimmer, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle,
1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting,
1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

860,00

D
A 1412001

D
A 1412003

D
A 1412004

D
A 1412006

D
D 1411011
D 1411001
D 1411232
D 1411239
D 1411231
D 1411233

N 14 11.231

N 14 11.233

op aanvraag

Ondanks het brede aanbod in modellen is het mogelijk een Polyfaser bad (3D kleuren uitgezonderd) te verlengen of verkorten. Maximale lengte en prijs afhankelijk van model, op aanvraag.

D

364

+10% van de badprijs

Wandisolatie is bij een Polyfaser bad overbodig door de uitstekend isolerende eigenschappen
van de gebruikte materialen en de gehanteerde constructie. Op aanvraag kan extra isolatie (alleen rechte wanden) geleverd worden. Indien voor die optie gekozen wordt verwerkt Polyfaser
tussen de verstevigingsribben een 4cm dikke sandwichconstructie.

A 1412002

De getoonde stalen zijn drukwerkkleuren en kunnen licht afwijken
van de werkelijke kleur, vraag
naar de kleurenstalen om de
juiste kleur te bepalen.

+15% van de badprijs

D 1411010
D 1411235
D 1411012

€

386,00

393,00

625,00

639,00

Kit inbouwdelen 3 - ‘schuine wand’ ABS, bestaat uit ;
810,00
2 Astral skimmers met verloop 6°, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle,
1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting,
1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset
tbv modellen Mallorca en Ischia-70
Uitsparingen voor bovengenoemde kit
625,00
Kit inbouwdelen overloopgoot model Ocean-80 - ABS, bestaat uit ;
6 Hayward inlaatfittingen met nozzle,
1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting,
1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

452,00

477,00

Uitsparing voor skimmer Hayward ABS
129,00
Uitsparing voor skimmer Astral ABS
129,00
Uitsparing voor hoogwaterskimmer Astral ABS
136,00
Uitsparing voor hoogwaterskimmer Behncke RVS
136,00
Voorbereiding nis achterwand voor hoogwaterskimmer(s) (variant D)
298,00
Voorbereiding nis achterwand voor hoogwaterskimmer(s) (variant D),
596,00
over gehele breedte bad, 1 voorbereiding nodig, ongeacht aantal skimmers
Uitsparing voor inlaatfitting 2”
55,00
Uitsparing voor bodemzuiger-vacuümaansluiting 2”
55,00
Uitsparing voor bodemput Hayward ABS
92,00
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Artikelnummer

Omschrijving

€

Om potentiaalverschillen door statische elektriciteit te voorkomen is het advies om bij elk
Polyfaser bad een aardingsset toe te passen. Statische elektriciteit kan in sommige gevallen (bv
kalkhoudend water) een hardnekkige aanslag veroorzaken.
C 0915860
Aardingsset voor leiding ø 50mm
199,00
C 0915861
Aardingsset voor leiding ø 63mm
210,00
Kit onderwaterverlichting keuze uit PAR/ABS of LED/RVS, plaatsing zijde naar keuze.
A 1412017

C 0915860

D
A 1412018

D

Kit onderwaterverlichting 1 - PAR/ABS, bestaat uit ;
1 Astral ABS onderwaterlamp 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 300 Va.
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

609,00

Kit onderwaterverlichting 2 - PAR/ABS, bestaat uit ;
2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

949,00

129,00

258,00

Kit onderwaterverlichting 1 - EVA LED/RVS, bestaat uit ;
1 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlamp inclusief schijf,
driver en converter met Piëzo-bediening.
voor badlengte < 6 meter
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

1.704,00

Kit onderwaterverlichting 2 - EVA LED/RVS, bestaat uit ;
2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening.
voor badlengte < 8 meter
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

2.770,00

3.836,00

D

Kit onderwaterverlichting 3 - EVA LED/RVS, bestaat uit ;
3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening.
voor badlengte > 8 meter
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

D 1411013
D 1411234

Uitsparing voor onderwaterlamp Astral PAR/ABS
Uitsparing voor onderwaterlamp EVA LED/RVS

E 1412023

D
E 1412024

D
E 1412025

146,00

292,00

438,00
129,00
146,00

Kit jetstream
C 1412012

D
C 1412014

D

D 1411015

D 1411230

D 1411014
D 1411237
D 1411015
D 1411230

Kit jetstream Fitstar Taifun, bestaat uit ;
bronzen inbouwset, flensset, handgreep en
afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

4.208,00

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution, bestaat uit ;
bronzen inbouwset, flensset en
afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling
Uitsparingen voor bovengenoemde kit

3.704,00

Uitsparing jetstream korte zijde / in startblok Fitstar Taifun
Uitsparing jetstream korte zijde / in startblok Aqua Easy Evolution,
inclusief uitsparingen aanzuigroosters
Uitsparing en nis voor jetstream, in inlooptrap
Verdieping jetstream in wand bij toepassing afdekking zelfde zijde

129,00

271,00
129,00
271,00
477,00
800,00

Kit blower voor massage(lig)bank
In combinatie met de optionele voorbereiding in het bad, dubbele bodem met bloweraansluiting,
kan met onderstaande techniek een massage(lig)bank gerealiseerd worden.
C 1412010

Kit blower voor massage(lig)bank, bestaat uit ;
Genesis blower 900 Watt / 230 V,
Aqua Easy Basic schakelkast met Piëzo-schakeling in inbouwhuis

D 1411000

Voorbereiding voor massage(lig)bank per zijde,
baden met zit- of ligbank worden voorzien van dubbele bodem
met bloweraansluiting (EXclusief boringen/luchtgaatjes)
Boringen (luchtgaatjes) per zijde, circa 80 gaten van ø 3mm
Uitsparing voor Piëzo/PN-drukker

D 1411002
D 1411018

1.007,00

820,00

14

126,00
56,00
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Nisafwerking voor Aquadeck lamellenafdekking		
Polyfaser heeft diverse rechthoekige modellen die met een Aquadeck lamellenafdekking uitgerust kunnen worden. Deze modellen zijn standaard voorzien van een veilige oplegrand voor de
lamellenafdekking. Optioneel kan gekozen worden voor een uitvoering met nisafwerking, onder
waterniveau, waardoor de lamellenafdekking fraai weggewerkt kan worden.
Polyfaser biedt 2 mogelijkheden, onderin in het bad zelf en onderin achter het bad :
A. Onderin het bad zelf, nismodel Type A ‘Cover Light’
Nisvoorbereiding, voor rechte wand		D € 1.086,00
Uitsparing doorvoer		 D € 310,00
Polyfaser polyester zitbank (in kleur bad),		D € 3.290,00
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing
in een zwembad met zoutelektrolyse.
Doordat de zitbank opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.
Type A ‘Cover Light’ met nisafwerking

Deze voorziening is alleen mogelijk bij de rechthoekige modellen.
Indien het Polyfaser bad met een Aquadeck oprolsysteem wordt uitgevoerd én tevens voor een
jetstream op dezelfde zijde wordt gekozen dient voor de jetstream een optionele ‘verdieping’
(meerprijs D € 529,00) in het bad voorbereid te worden.
B. Onderin achter het bad, nismodel Type B ‘Back’
Indien het Polyfaser bad uitgevoerd wordt met deze nisvoorziening geldt een transportopslag
van netto € 500,00 op het normaal voor dat bad geldend tarief.
tot een badbreedte van 240cm
voor model Kuba-50
Uitsparing doorvoer		 D € 310,00

Type B ‘Back’ met nisafwerking

Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding,		D € 3.978,00
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing
in een zwembad met zoutelektrolyse.
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.
tot een badbreedte van 330cm
voor modellen Granada, Mallorca en Ischia-70.
Uitsparing doorvoer		 D € 310,00
Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding,		D € 4.456,00
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing
in een zwembad met zoutelektrolyse.
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.
tot een badbreedte van 380cm
voor modellen Athen, Sylt, Bali-80, Capri-90, Korsika, Rügen en Mainau.
Uitsparing doorvoer		 D € 310,00
Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding,		D € 4.881,00
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing
in een zwembad met zoutelektrolyse.
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.
tot een badbreedte van 400cm
voor modellen Palma, Karibik en Kos.
Uitsparing doorvoer		 D € 310,00
Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding,		D € 5.306,00
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing
in een zwembad met zoutelektrolyse.
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.
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Polyfaser kit Aquadeck lamellenafdekking		
Indien gekozen wordt voor de uitvoering met hoogwaterskimmers is de speling enkele cm’s meer
tov de badbreedte, een belangrijk argument om mee te nemen in de overweging.
		
Oprolsysteem inbouw
Oprolsysteem opbouw
PVC lamel
PVC lamel Polycarbonaat
onder water compleet (1)
boven water compleet (2)
in wit
solar
solar/
(exclusief lamellen)
(exclusief lamellen)			 transparant
(kortingscode D)
€
€
meerprijs
meerprijs meerprijs
meerprijs

Polycarbonaat
solar metallic/
solar platinum

Model Polyfaser bad
Athen
Bali-80
Capri-90
Elba-62
Elba-74
Granada
Hawaii
Ischia-70
Karibik
Korsika
Kos
Kuba-50
Mainau
Mallorca
Menorca
Ocean-80
Palma
Rügen
Sylt

5.321,00
5.321,00
5.321,00
nvt
nvt
5.111,00
nvt
5.216,00
5.321,00
5.321,00
5.321,00
5.007,00
5.321,00
5.216,00
nvt
5.321,00
5.321,00
5.321,00
5.321,00

4.457,00
4.457,00
4.457,00
nvt
nvt
4.204,00
nvt
4.412,00
4.457,00
4.457,00
4.457,00
4.161,00
4.457,00
4.412,00
nvt
4.667,00
4.457,00
4.457,00
4.457,00

1.443,00
1.443,00
1.624,00
1.316,00
1.548,00
928,00
1.922,00
1.082,00
2.449,00
2.011,00
2.164,00
645,00
1.624,00
1.005,00
1.237,00
1.443,00
2.061,00
1.624,00
1.443,00

2.235,00
2.235,00
2.514,00
2.019,00
2.379,00
1.437,00
2.958,00
1.676,00
3.775,00
3.097,00
3.352,00
998,00
2.514,00
1.557,00
1.915,00
2.235,00
3.192,00
2.514,00
2.235,00

3.451,00
3.451,00
3.882,00
3.082,00
3.637,00
2.218,00
4.530,00
2.588,00
5.793,00
4.745,00
5.176,00
1.541,00
3.882,00
2.403,00
2.958,00
3.451,00
4.929,00
3.882,00
3.451,00

3.733,00
3.733,00
4.200,00
3.342,00
3.942,00
2.400,00
4.908,00
2.800,00
6.275,00
5.141,00
5.600,00
1.667,00
4.200,00
2.600,00
3.200,00
3.733,00
5.333,00
4.200,00
3.733,00

(1)

Oprolsysteem in nis onder waterniveau
bestaat uit:
- Rolbuis RVS316-L
- Aquadeck buismotorsysteem 250Nm / 24 Volt
- Voormontageset prefab zwembad
- Aquadeck besturingskast ECB inclusief sleutelschakelaar
- Aangiethars met lasdoos
- Exclusief optionele nisafwerking Type A of B (zie pagina hiernaast)
- Inclusief transportkist van karton, exclusief transportkosten € 190,00.
(2)

Oprolsysteem op terras boven waterniveau
bestaat uit:
- Aandrijfmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Inclusief transportkist van karton, exclusief transportkosten € 190,00.

PVC wit

PVC solar

PVC transparant

14

Polycarbonaat solar

Polycarbonaat transparant

Polycarbonaat metallic solar

Polycarbonaat platinum solar
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Polyfaser elementbaden		
Naast het ruime assortiment Monoblok zwembaden, is Polyfaser ook marktleider op het gebied
van de zogeheten “vrije vorm zwembaden”. Vrijwel elke maat in elk gewenst model behoort tot
de mogelijkheden. Inzetbaar in privésfeer maar ook bijzonder geschikt voor hotels, campings,
saunacomplexen, vakantieparken en andere openbare gelegenheden.
We onderscheiden 2 typen :
- Lineair, met skimmers.
- Exclusief, met professionele overloopgoot.
Polyfaser elementbaden; groot, klein, diep, rond, vierkant of grillig van vorm, voor elke situatie en
wens de mooiste oplossing voor het mooiste zwemparadijs in de beste kwaliteit.
De productie van de ‘losse’ elementen bestaat uit het handmatig lamineren van hoogwaardig
polyester hars en glasvezel. Alleen daardoor kan de beste kwaliteit en stevig-heid gegarandeerd
worden. In grote ovens worden de geproduceerde elementen 48 uur uitgehard.
Elk element ondergaat, alvorens de fabriek te verlaten, een strenge kwaliteitscontrole. Alleen de
beste kwaliteit gaat op transport. Het transport en de volledige montage (elementen, wanden
en bodem) wordt verzorgd door fabrikant Polyfaser. Op de bouwplaats worden alle uitsparingen
voor de inbouwdelen door de Polyfaser specialisten voorzien. Vooraf wordt een productietekening aangeleverd waarop de exacte samenstelling en maatvoeringen van de elementen te zien
zal zijn. U draagt de zorg van het ‘gat en het vlakke, waterpas liggende, betondek.
Ook een isolerende onderlaag in bijvoorbeeld Styrodur dient voorzien te worden (ter bescherming van de bodemplaten). Nadat Polyfaser de montageklus heeft geklaard, vult de zwembadbouwer rondom aan en kan het zwemparadijs naar wens worden afgebouwd.
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Polyfaser polyester stoomcabines
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475

1380

450
1200

560

0
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ø1

1120

1800

2244

310
1800

2244

100

• Voor privé en openbaar gebruik, topkwaliteit, gebaseerd op ruim
50 jaar ervaring in klassieke stoomtechniek.
• In vele uitvoeringen, standaard leverbaar in 5 kleuren.
• Geleverd als handig ‘bouwpakket’ en is derhalve montagevriendelijk.
• Vervaardigd uit hoogwaardig glasvezel versterkt polyester (22mm
piepschuim isolatie).
• Standaard uitgevoerd met een in hoogte verstelbare bodem met
afvoermogelijkheid.
• Indien gewenst tegen minderprijs zonder bodem geleverd.
• Elk model heeft een gebogen plafond zodat condenswater via de
zijwanden wordt afgevoerd.
• Comfortabele zitbank ook voorzien van afwateringsgoot.
• Een glasdeur (bronskleur) met een hoogte van 180cm wordt standaard meegeleverd. Deze glasdeur is tegen meerprijs in helderglas
leverbaar en een hoogte van 190cm (uitgezonderd model 1023001).

1420

F 1023000

F 1023001

138

170

100

200

112/122

1900
2260

1445

1900
2160

1800

2244

1900
700
180

1420

1445

1445

F 1023022

310

F 1023020
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160
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0
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0
70 00
19

1420
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14

2244

475

200

1445

1900
700

1900
2260
160

450

2120

1000

450

212/145
± 145 kg
70
180

475

450

1720

1000

450

2020

1800

± 145 kg

3
3,5 m³
glad/bronskleur
aluminium
wit
2120
√		
√		
1		

134
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202/202
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134
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1620
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2
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wit
√
√
1
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2
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√
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√
1
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1900

0
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- € 450,00

450

450
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- € 350,00

172/212
370

700

- € 310,00
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± 125 kg
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F 1023022
145 x 145E
145 x 145 x 226cm
€ 5.277,00
€ 500,00
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1720

145/145
1720

F 1023020
142 x 122G
142 x 122 x 216cm
€ 4.384,00
€ 500,00

700

172/112
Gewicht (inclusief bodem)

F 1023001
138
ø 138 x 222cm
€ 4.198,00
€ 500,00

450

2244

134

310

1800

450

70
180

1120

700

475

134

142/192

2
2,3 m³
glad/bronskleur 1720
aluminium
wit
√
√
1
2244

Aantal zitplaatsen
Inhoud
450
Glasdeur
1720
Kozijn
Handgreep kleur
Bodem verstelbaar
Afwatergoot
Afvoer aantal

1800

2244

310

Geleverd zonder bodem, minderprijs - € 280,00

1420

1420

F 1023000
112 x 122
1121920
x 122 x 122cm
€ 3.671,00
€ 500,00
160

Artikelnummer
Model
Afmetingen
€
Transportkosten (NL/BE)

2244

1900
2240

138
Specificaties
(Stoomcabines voor 2 tot 3 personen) 142/122

1800

1920

112/122

138

145
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0
70 00
19

1445

1900
2260

142/122

160

Polyfaser polyester stoomcabines
1445

310

310

180

1445

1920

1720

475

70
180

2244

450

1800

1620

450

134

134

475

700

2120

F 1023010

F 1023011

172/112

172/162

200

142/192
1900
700

2120

1900
2260

1900
2260

1000
450

160

F 1023023
212 x 145R
212 x 145 x 226cm
€ 6.373,00
€ 500,00

F 1023024
212/277
212 x 212E
212 x 212 x 226cm
€ 8.904,00
€ 500,00

- € 430,00

- € 610,00

- € 630,00

- € 1.050,00

Aantal zitplaatsen
Inhoud
Glasdeur
Kozijn
Handgreep1720kleur
Bodem verstelbaar
Afwatergoot
Afvoer aantal

4
3,0 m³
glad/bronskleur
aluminium
wit
√
√
2

6
4,5 m³
glad/bronskleur
aluminium
wit
√
√
2

5
5,5 m³
glad/bronskleur
aluminium
wit
√
√
1

6
7,5 m³
glad/bronskleur
aluminium
wit
√
√		
2

± 220 kg

± 180 kg

± 185 kg

± 220 kg

± 170 kg

470

420
1900

2454

1000

2540

450

254/254
3120

2000

450

2244

1000

2020

1520

310

450

310

450

1720

1720

475
134

450

134

70
180

475

450

70
180

202/302

700

70
180

450

450

2020

1000

450

1800

500

202/252

450
450

450

70
180

134

475

1720

1800

134

450

475

700

70
180

1800

310
1800

450

2244

2620

310

160

4
2120
5,0 m³
glad/bronskleur
aluminium
212/277
wit
√
√
2

2120

450

Geleverd zonder bodem, minderprijs - € 500,00

70
180

1900
2260

2770

200

0
70 00
19

2770

70
180

475

475
134

450

/254

F 1023010
F 1023011
202/202
172 x 112
172 x 162
172 x 112 x 225cm 172 x 162 x 225cm
€ 4.948,00
€ 6.067,00
€ 500,00
€ 500,00

172/262

1520

2120

2120

F 1023021
142 x 192G
142 x 192 x 224cm
€ 5.520,00
€ 500,00

Gewicht (inclusief bodem)

450

700
1900

450

212/212
2020

1800

700

Artikelnummer
172/212
Model
Afmetingen
€
Transportkosten (NL/BE)

/277

1720

1000

2770

F 1023024

Specificaties (Stoomcabines voor 4 tot 6 personen)

2120

2120
450

134

1800

2244

212/145
70
180

700
1900

2120

450

F 1023023

1720

450

2120

2120

200

160

2120
310

310

160

70
180

1445

1900
2260

450

0
70 00
19

700

700

70
180

1720

200

F 1023021

450

1120

2244

1420
1900
700

160
1920

1800

450

1900
2240

145/145

172/312

Polyfaser stoomcabines standaard kleurgamma

14
Wit

Azure-blauw

Zand (RAL1015)

Meerprijs afwijkende RAL kleur - 5% van de stoomcabine prijs.
Meerprijs 3D keramische kleur - 10% van de stoomcabine prijs.
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1800

1900
2260

450

212/212

134

70
180

475

475

450

134

2120

450

1720

212/145

700

70
180

1000

1000

450

1720

172/162

160

2120

2120
2020

1800

2244

450

310

134

134

1445

1900
2260
70
180

310
475

2120

450

172/112

200
1900
700

450

1720

70
180

475

700

1620

1800

2244

1120

1800

2244

1420

450

1

1720

700

172/

200

Polyfaser polyester stoomcabines
450

450

172/112

160

310

310

142/192
PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN
INBOUWSPA’S

2120

F 1023012

F 1023015

202/202
200

1720

2770

1900
2260

1000

2020

700
1900

450

420

450

450

1900

1000

2020

1800

1000

70
180

475

2000

Geleverd zonder bodem, minderprijs

- € 820,00

Aantal zitplaatsen
Inhoud 202/252
Glasdeur
Kozijn
Handgreep kleur
Bodem verstelbaar
Afwatergoot
Afvoer aantal

8
8
254/2547,0 m³
6,0 m³
glad/bronskleur
glad/bronskleur
aluminium
aluminium
wit
wit
√
√
√
√
4
4

8
8
202/302
10,5 m³
10,0 m³
glad/bronskleur
glad/bronskleur
aluminium
aluminium
wit
wit
√
√
√
√
2
2

Gewicht (inclusief bodem)

± 275 kg

± 185 kg

± 300 kg

- € 1.370,00
134

- € 940,00

- € 1.450,00

± 185 kg

310

450

1800

450

1720

2244

450

F 1023027
212 x 277E
212 x 277 x 226cm
€ 11.714,00
€ 500,00

134

450

1000

1520

2020

450

F 1023026
212 x 277R
212 x 277 x 226cm
€ 10.737,00
€ 500,00

450

F 1023015
202 x 202
202 x 202 x 232cm
€ 8.090,00
€ 500,00

70
180

470

70
180

475

450

134

1900

2540

1720

450

700

372

F 1023012
172 x 212
172 x 212 x 225cm
€ 7.239,00
€ 500,00

475

450

500

202/252

70
180

1000

1000

500

2454

1800

450

2020

450

172/262

420

450

310

Artikelnummer
Model
Afmetingen
€
Transportkosten (NL/BE)

212/277

134

475
134

450

2620

F 1023027
1720

700

70
180

Specificaties (Stoomcabines voor 7 tot 10 personen)

2120

450

212/277

310

2244

1720

450

1800

F 1023026

202/202

2120

2454

2620

450

310

2120

2120

1800

310

160

160

70
180

134

450

475

450

700

1800

1000

1900
2260

450

450

2770

310

450

2120

0
70 00
19

200

172/212

172/212

202/202

212/277

21
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450

2120

450

1800

1900

2454

1520

2020

1000

2020

450

475
134

70
180

70
180

470

450

1720

F 1023016

F 1023018

20

310

254/254

3120
450

2244

450

1720

1800

2000

1000

450
2020

450

202/252

450

310

1000

2540

475

475
134

450

F 1023013

172/262

450

500

1720

700

70
180

1800

212/277

1720

134

1800

450

2244

450

1720

134

134

450

475

70
180

475

700

70
180

450

1800

310

2620

2120

420

2770

310

310

160

1900
2260

2770

200

0
70 00
19

Polyfaser polyester stoomcabines

F 1023017

F 1023014

202/302

172/312

Specificaties (Stoomcabines voor 10 tot 12 personen)
Artikelnummer
Model
Afmetingen
€
Transportkosten (NL/BE)

F 1023013
172 x 262
172 x 262 x 225cm
€ 8.852,00
€ 500,00

F 1023016
202 x 252
202 x 252 x 225cm
€ 9.256,00
€ 500,00

F 1023018
254 Octagon
254 x 254 x 248cm
€ 10.060,00
€ 500,00

F 1023017
202 x 302
202 x 302 x 225cm
€ 10.364,00
€ 500,00

F 1023014
172 x 312
172 x 312 x 225cm
€ 9.561,00
€ 500,00

Geleverd zonder bodem, minderprijs- € 960,00

- € 990,00

- € 1.250,00

- € 1.300,00

- € 1.200,00

Aantal zitplaatsen
Inhoud
Glasdeur
Kozijn
Handgreep kleur
Bodem verstelbaar
Afwatergoot
Afvoer aantal

10
7,0 m³
glad/bronskleur
aluminium
wit
√
√
4

10
9,0 m³
glad/bronskleur
aluminium
wit
√
√
4

11
10,0 m³
glad/bronskleur
aluminium
wit
√
√
2

12
11,0 m³
glad/bronskleur
aluminium
wit
√
√
4

12
9,0 m³
glad/bronskleur
aluminium
wit
√
√		
4

Gewicht (inclusief bodem)

± 295 kg

± 360 kg

± 440 kg

± 410 kg

± 350 kg

Polyfaser stoomcabines standaard kleurgamma

14
Wit

Azure-blauw

Zand (RAL1015)

Meerprijs afwijkende RAL kleur - 5% van de stoomcabine prijs.
Meerprijs 3D keramische kleur - 10% van de stoomcabine prijs.
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Inbouwspa openbaar volgens DAISY-voorstel voor overleg
De hierbij genoemde opsomming
aan materialen is een pure inschatting en is gebaseerd op een
aanname.
Dit dus niet te beoordelen als
standaard toepasbare componenten voor elk model spa en/of elke
situatie. Vanzelfsprekend kunnen
wij hierin passend adviseren.

Ter verduidelijking van de benodigde techniek bij een inbouwspa (onafhankelijk van merk/
model) wordt op deze pagina de mogelijkheden in de techniek voor plaatsing in een openbare
(WHVBZ/Vlarem) situatie toegelicht. Daarbij is uitgegaan van de techniek volgens het DAISY
concept - optimale techniek qua automatisering en waterbehandeling (zie tekening). DAISY+
behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.
Indien een spa wordt toegepast in een openbare/publieke toepassing is overleg met de betrokken
instanties noodzakelijk, om eventuele misverstanden en risico’s vooraf weg te nemen. Houd altijd
rekening met maximale afmetingen van de (aanzuig)openingen in de spa en eventuele aanpassingen daarvoor. Flow- en installatieschema’s, maximale aanzuigsnelheden, minimaal te realiseren
filtercapaciteit zijn enkele voorwaarden die altijd afgestemd moeten worden.
Pomp/filterinstallatie (capaciteit afhankelijk van model en eis, in dit concept max 6 personen)

CONCEPT

Artikelnummer

Omschrijving		

C 0605230
C 0619075-G
D 0511079
A 0915047
C 0585031
C 0585032
C 0582536
C 0582511
A 0941063
C 0582511
C 0582569
C 0582565
A 0589020

Speck Badu Prime 25 1,3kW 230/400 V, capaciteit 25m³/h
Optidrive frequentieregelaar tot 2,20kW
Calplas filter DCH/P ø 720mm (20m³/h bij 50m³/h/m2, 12m³/h bij 30m³/h/m2)
Koppelingsset Calplas PVC 50x2”, set 2 stuks
AFM® NG 1 - 14 zakken van 21kg.
AFM® NG 2 - 13 zakken van 21kg.
Besgo automatisch terugspoelventiel DN50
Besgo 3-wegventiel DN50, tbv naspoelen
Zichtglas ø 63mm
Besgo 3-wegventiel DN50, tbv omschakelen buffer/overloopgoot
Compressor Createx 230 Volt, met 3 liter voorraadvat
Aansluitset voor compressor naar 3 Besgo ventielen
Paneeldrukmeterset, voor meting verschildruk tussen inkomend/uitgaand
filterwater, zodat het terugspoelmoment zichtbaar wordt.

Waterbehandeling (te doseren producten niet opgenomen)
D 0805302
D 0823002
D 0823003
D 0950008
D 0950013
D 0809018

Bayrol PoolManager Pro Analyt 2 pH/Vrijchloor regeling
Stenner doseerpomp 3,15 liter/uur (2 stuks nodig, tbv chloor en zuur)
Stenner vlokpomp 3,2 tot 160 ml/uur (2 stuks nodig, tbv APF en ACO)
Statische mixer (ZPM), tbv dosering APF, voor het filter te plaatsen
Statische mixer (ZPM), tbv dosering ACO, na het filter te plaatsen
Aqua Easy Pool UV-C 30+ sterilisator (alleen in binnensituatie nodig)

Verwarming (uitgaande van CV-verwarming, afhankelijk van capaciteit ketel)
A 0701051

Pahlen RVS warmtewisselaar 51.000Kcal/h - 59kW

Besturing
C 0771230
C 0771235

Aqua Easy Pool Control 4
Watersensor, met 4 meter kabel

Hydromassage (water, exclusief bediening)
C 0605055
C 0771270

Speck Badu 43/15 massagepomp 0,75kW/400 Volt - 15m³/h
Aqua Easy Basic Piëzo schakelkast (exclusief luchtslang)

Massage (lucht, exclusief bediening),
houd rekening met de wettelijk vereiste maximale aanzuigsnelheden.
Professionele blower 1,5kW 230/400 V
C 1427073
Aanzuigfilter 2”
C 1431146
C 1431143
Persveiligheid 2”M
C 0771270
Aqua Easy Basic Piëzo schakelkast (exclusief luchtslang)
Buffertank en besturing
nodig bij overloopgoot, inhoud en uitvoering buffer te bepalen.
C 1553035
Aqua Easy buffertankbesturing
Electrode tbv Aqua Easy buffertankbesturing (minimaal 4 nodig)
C 0144000
Watermeter, voor meting hoeveelheid toegediend suppletiewater
E 0946004
Flowmeting (verplicht)
Flowmeter				
Afdekking, afhankelijk van model		

14

notg
notg

* Om het geheel te completeren dient tevens gedacht te worden aan posten voor oa bouwkundige voorzieningen, Pvc leidingen en appendagematerialen, arbeids- en installatiekosten etc.
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Riviera Pool inbouwspa’s
• Gebouwd en ontwikkeld door Riviera Pool, een gekende leverancier
met ruim 35 jaar ervaring.
• Vervaardigd uit uniek hoogwaardig sanitairacryl,
uit te voeren in 4 standaardkleuren.
• Met of zonder overloopgoot, voor toepassing in privé- of openbare
situaties. De modellen voor openbare toepassing zijn goedgekeurd
voor WHVBZ/Vlarem wet en regelgeving.
• Alle inbouwspa’s zijn TUV goedgekeurd.
• Mooie lijnen met een strak design. Ergonomisch gevormde zitplaatsen
met uitgebreide en doordachte massage mogelijkheden.

Super jets

Turbo jets

Micro jets

Superjets hebben roterende elementen en zorgen daarmee voor een zachte, oppervlakkige en
opbouwende massage.
Turbojets zijn grote, krachtige sproeiers die op de grote en krachtige spierpartijen van de onderrug zijn gericht en daar een dieper doordringende massage moeten doen plaatsvinden.
Microjets hebben de diameter van een vinger en zorgen daarmee voor een krachtige, puntsgewijze vingerdrukmassage. Ze zijn op de schouder- en nekspieren gericht, op de spieren links en
rechts van de wervelkolom en op de voeten en de kuiten.
Multi- en Multimasterjet hebben een veelvoud aan openingen en strooien zo een zachte
krachtige waterstraal middels een groot vlak op het lichaam. Ze dienen voor de massage van de
onderliggende huid- en spiergroepen en ter voorbereiding van het lichaam op een intensievere
massage. Uitgerust met een separate massagepomp.
Besturing
De Spa Manager met Duplex Digital Control is de geniale commandocentrale van de whirlpool.
Hij regelt alle zwembadfuncties eenvoudig en veilig en zorgt voor de onderlinge afstemming van
de onderdelen. Hij levert digitale gegevens, zoals watertemperatuur en tijd, diagnosemeldingen
en werkmodi.
Jetsystemen
Twee afzonderlijke krachtige massagepompen* met ieder 400 liter watercapaciteit per
minuut (!) zorgen voor een krachtige onderwatermassage.
Door de „AirControls“ aan de rand van de spa wordt de hoeveelheid lucht in de waterstraal en
daarmee de massage-intensiteit geregeld. Alle sproeierelementen zijn gemakkelijk verwisselbaar en gedeeltelijk afzonderlijk regelbaar. De afdekkingen zijn gemaakt van hoogwaardig
chroomstaal. De „JetControl“-omschakeling is comfortabel vanuit iedere zitplaats bereikbaar.
Hiermee kunt u de waterhoeveelheden en de verdeling van de Jet-intensiteiten op de afzonderlijke massageplaatsen regelen.

Zonder overloopgoot - voor privé toepassing
Transportkosten per spa (adres NL/BE)		
Wij hebben de Strato 2.0 ingebouwd in onze showroom.

€ 400,00

Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering.
Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.
Artikelnummer

Omschrijving 		

€

E 1420018

Inbouwspa Riviera model Strato 2.0		 10.729,00
- afmetingen (± 1cm) 194x194x80cm
- kleurkeuze wit/zeeblauw/limestone/antraciet
- inhoud (water) 1300 liter, leeggewicht ± 110kg
- 10 Super jets, 2 Turbo jets, 10 Micro jets, 8 Lucht jets, 4 hoofdsteunen,
		 vlakskimmer met filterpatroon, verlichting halogeen 50 Watt/12 V
- exclusief digitaal bedieningspaneel
		 (zit in optioneel techniekpakket Type II / E 1420031 of E 1420031-WW)
Inbouwspa Riviera model Strato 2.3		 11.636,00
- afmetingen (± 1cm) 226x226x85cm
- kleurkeuze wit/zeeblauw/limestone/antraciet
- inhoud (water) 1800 liter, leeggewicht ± 170kg
- 10 Super jets, 2 Turbo jets, 10 Micro jets, 8 Lucht jets, 4 hoofdsteunen,
		 (optioneel tegenover de trap 4 Multijets en 1 Multimasterjet
		 met separate pomp te voorzien)
		 vlakskimmer met filterpatroon, verlichting halogeen 50 Watt/12 V
- exclusief digitaal bedieningspaneel
		 (zit in optioneel techniekpakket Type III / E 1420032 of E 1420032-WW)
E 1420027
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Artikelnummer

Omschrijving 		

€

E 1420028

Inbouwspa Riviera model Wave 2.0		 11.292,00
- afmetingen (± 1cm) 206x226x85cm
- kleurkeuze wit/zeeblauw/limestone/antraciet
- inhoud (water) 1710 liter, leeggewicht ± 135kg
- 6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 8 Lucht jets, 4 hoofdsteunen,
		 vlakskimmer met filterpatroon, verlichting halogeen 50 Watt/12 V
- exclusief digitaal bedieningspaneel
		 (zit in optioneel techniekpakket Type III / E 1420032 of E 1420032-WW)
E 1420009

Inbouwspa Riviera model Roman 195		 10.870,00
- afmetingen (± 1cm) ø 193x83 cm
- kleurkeuze wit/zeeblauw/limestone/antraciet
- inhoud (water) 1100 liter, leeggewicht ± 100kg
- 6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 16 Lucht jets, 4 hoofdsteunen,
		 vlakskimmer (geen filterpatroon), verlichting halogeen 50 Watt/12 V
- exclusief digitaal bedieningspaneel
		 (zit in optioneel techniekpakket Type III / E 1420036 of E 1420036-WW)
E 1420010

Inbouwspa Riviera model Roman 225		 12.019,00
- afmetingen (± 1cm) ø 223x85 cm
- kleurkeuze wit/zeeblauw/limestone/antraciet
- inhoud (water) 1680 liter, leeggewicht ± 170kg
- 6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 16 Lucht jets, 4 hoofdsteunen,
		 vlakskimmer (geen filterpatroon), verlichting halogeen 50 Watt/12 V
- exclusief digitaal bedieningspaneel
		 (zit in optioneel techniekpakket Type III / E 1420036 of E 1420036-WW)
Accessoires
Techniekpakket compleet, voor circulatie en massage
E 1420031

E 1420031

Wit
( standaard)

Limestone
(standaard)

Zeeblauw
(standaard)

Antraciet
(standaard)

Type II - 230 V/16 A, bestaat uit;		
filterpomp 0,33 kW, 2 massagepompen 1,0 kW,
heater elektrisch 3 kW, blower 0,5 kW,
besturing met digitaal display

3.481,00

E 1420031-WW		 als E 1420031, echter met 40 kW		
		 warmtewisselaar ipv elektrische heater

4.155,00

E 1420032

Type III - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit;		
filterpomp 0,33 kW, 2 massagepompen 1,0 kW,
heater elektrisch 3 + 2 kW, blower 0,5 kW,
besturing met digitaal display

4.005,00

E 1420032-WW		 als E 1420032, echter - 230 V/16 A met 40 kW		
		 warmtewisselaar ipv elektrische heater

4.530,00

E 1420036

Type III - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit;		
filterpomp 0,55 kW - 230 V, patroonfilter,
2 massagepompen 1,0 kW + 1,5 kW - 230 V,
heater elektrisch 1x3 + 1x2 kW - 230 V,
blower 0,5 kW, ozongenerator,
transformator 50 Watt/12 V,
besturing met digitaal display, afstandsbediening

5.873,00

E 1420036-WW		 als E 1420036, echter - 230 V/16 A met 40 kW		
		 warmtewisselaar ipv elektrische heater

6.419,00

Afdekking
Hardcover, met dakvorm. Voorzien van 6cm PU-schuim, afgewerkt in kunstleder.
Verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs of bruin.
E 1420105
voor Strato 2.0, 4-delig met dakvorm		 1.814,00
E 1420106
voor Strato 2.3, 4-delig met dakvorm		 1.911,00
E 1420107
voor Wave 2.0, 4-delig met dakvorm		 1.911,00
voor Roman 195, 2-delig		 1.138,00
E 1420108
E 1420109
voor Roman 225, 2-delig		 1.607,00

14
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Met overloopgoot - voor privé toepassing
Bij de Wave 255 Highline kan de waterspiegel met één druk op de knop verlaagd worden.
De overloop fungeert dan als spatwateropvang.
Transportkosten per spa (adres NL/BE)		
Artikelnummer

Omschrijving		

€ 550,00
€

E 1420020

Inbouwspa Wave 255 Highline		 15.064,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 254x254x77cm
- afwerking overloop met oplegelement (steun),
		 voor optionele afwerking
- inhoud (water) 1680 liter, leeggewicht ± 170kg
- 6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 1 waterval, 4 hoofdsteunen,
		 vlakskimmer met filterpatroon, verlichting halogeen 50 Watt/12 V
- exclusief digitaal bedieningspaneel
		 (zit in optioneel techniekpakket Type V / E 1420037 of E 1420037-WW)
Accessoire
Als E 1420020, in kleur Limestone/Antraciet		 16.169,00
E 1420021

Inbouwspa Wave 255		 14.560,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 254x254x77cm
- afwerking overloop in PVC roosters kleur wit
- inhoud (water) 1680 liter, leeggewicht ± 170kg
- 6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 1 waterval, 4 hoofdsteunen,
		 vlakskimmer met filterpatroon, verlichting halogeen 50 Watt/12 V
- exclusief digitaal bedieningspaneel
		 (zit in optioneel techniekpakket Type VI / E 1420038 of E 1420038-WW)
Accessoire
Als E 1420021, in kleur Limestone/Antraciet		 15.335,00
Techniekpakket compleet, voor circulatie en massage
E 1420037

( standaard)

Wit

Zeeblauw
(standaard)

Limestone
(meerprijs)

Antraciet
(meerprijs)

Type V - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit;		
filterpomp 1,0 kW - 230 V, patroonfilter,
2 massagepompen 1,5 kW - 230 V,
heater elektrisch 1x2 + 1x3 kW - 230 V,
blower 0,5 kW, ozongenerator, transformator 50 Watt/12 V,
besturing met digitaal display

7.151,00

E 1420037-WW		 als E 1420037, echter - 230 V/16 A met 40 kW		
		 warmtewisselaar extra icm de elektrische heater

7.693,00

E 1420038

5.564,00

Type VI - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit;		
filterpomp 1,0 kW - 230 V, patroonfilter,
2 massagepompen 1,5 kW - 230 V,
heater elektrisch 1x2 + 1x3 kW - 230 V,
blower 0,5 kW, ozongenerator, transformator 50 Watt/12 V,
besturing met digitaal display

E 1420038-WW		 als E 1420038, echter - 230 V/16 A met 40 kW		
		 warmtewisselaar extra icm de elektrische heater

6.110,00

Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering.
Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat
tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.
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Met overloopgoot - voor privé en openbare toepassing
Indien een spa wordt toegepast in een openbare/publieke toepassing is overleg met de
betrokken instanties noodzakelijk, om eventuele misverstanden en risico’s vooraf weg te nemen.
Houd altijd rekening met maximale afmetingen van de (aanzuig)openingen in de spa en eventuele aanpassingen daarvoor. Flow- en installatieschema’s, maximale aanzuigsnelheden, minimaal
te realiseren filtercapaciteit zijn enkele voorwaarden die altijd afgestemd moeten worden.
Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering.
Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.
Transportkosten per spa (adres NL/BE)		

€ 550,00

Artikelnummer

Omschrijving		

€

E 1420014

Inbouwspa Octagon Public 255 in kleur wit		 14.412,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 252x252cm
- 4 personen index (DIN)
- inhoud (water) 1450 liter, leeggewicht ± 170kg
- 70 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting
Accessoires
Als E 1420014, in kleur Zeeblauw		 14.685,00
Als E 1420014, in kleur Limestone/Antraciet		 14.939,00

E 1420053

Overlooproosters hard PVC in kleur wit		

E 1420015

Inbouwspa Octagon Public 285 in kleur wit		 16.456,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 283x283cm
- 5 personen index (DIN)
- inhoud (water) 2100 liter, leeggewicht ± 215kg
- 70 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting

1.850,00

Accessoires
Als E 1420015, in kleur Zeeblauw		 16.744,00
Als E 1420015, in kleur Limestone/Antraciet		 17.109,00
E 1420054

Overlooproosters hard PVC in kleur wit		

E 1420016

Inbouwspa Octagon Public 355L in kleur wit		 20.079,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 253x353cm
- 6 personen index (DIN)
- inhoud (water) 2300 liter, leeggewicht ± 350kg
- 70 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting

2.164,00

Accessoires
Als E 1420016, in kleur Zeeblauw		 20.454,00
Als E 1420016, in kleur Limestone/Antraciet		 20.927,00
E 1420055

Overlooproosters hard PVC in kleur wit		

E 1420017

Inbouwspa Octagon Public 355K in kleur wit		 20.079,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 253x353cm
- 6 personen index (DIN)
- inhoud (water) 2300 liter, leeggewicht ± 350kg
- 77 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting

2.368,00

Accessoires
Als E 1420017, in kleur Zeeblauw		 20.454,00
Als E 1420017, in kleur Limestone/Antraciet		 20.927,00
E 1420055
380
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Met overloopgoot - voor privé en openbare toepassing
Indien een spa wordt toegepast in een openbare/publieke toepassing is overleg met de
betrokken instanties noodzakelijk, om eventuele misverstanden en risico’s vooraf weg te nemen.
Houd altijd rekening met maximale afmetingen van de (aanzuig)openingen in de spa en eventuele aanpassingen daarvoor. Flow- en installatieschema’s, maximale aanzuigsnelheden, minimaal
te realiseren filtercapaciteit zijn enkele voorwaarden die altijd afgestemd moeten worden.
Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering.
Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.
Transportkosten per spa (adres NL/BE)		

€ 550,00

Artikelnummer

Omschrijving		

€

E 1420012

Inbouwspa Roman Public 255 in kleur wit		 14.412,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) ø 252x87 cm
- 4 personen index (DIN)
- inhoud (water) 1420 liter, leeggewicht ± 170kg
- 70 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting
Accessoires
Als E 1420012, in kleur Zeeblauw		 14.685,00
Als E 1420012, in kleur Limestone/Antraciet		 14.939,00

E 1420051

Overlooproosters hard PVC in kleur wit		

E 1420013

Inbouwspa Roman Public 285 in kleur wit		 16.456,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) ø 281x87 cm
- 5 personen index (DIN)
- inhoud (water) 2020 liter, leeggewicht ± 215kg
- 70 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting

1.847,00

Accessoires
Als E 1420013, in kleur Zeeblauw		 16.744,00
Als E 1420013, in kleur Limestone/Antraciet		 17.109,00
E 1420052

Overlooproosters hard PVC in kleur wit		

2.164,00

Accessoires Riviera inbouwspa met overloopgoot
Massagepakket (ingebouwd af fabriek)

Wit
( standaard)

Limestone
(meerprijs)

E 1420042

Massagepakket 8-20, bestaat uit;			
8 Super jets, 2 aanzuigpunten,
massagepomp kunststof 1,5 kW - 230 V,
vrije luchtaanzuiging,
exclusief technische installatie en schakeling.

1.736,00

E 1420043

Massagepakket 18-40, bestaat uit;			
6 Super jets, 8 Micro jets, 4 Turbo jets,
2 Aanzuigpunten, massagepomp brons 2,2 kW - 400 V,
vrije luchtaanzuiging,
exclusief technische installatie en schakeling.

3.853,00

E 1420070

Set steunpoten (8 stuks) voor ondersteuning		
overloopgoot

781,00

E 1420071
E 1420069

Bodeminlaat wit, ø 180mm/2½”F - 30m³/h		
Bodeminlaat RVS gepolijst, ø 280mm/110F - 50m³/h

464,00
596,00

E 1420077
E 1420078

Inlaatschelp RVS gepolijst 1½”M			
Overloopschelp RVS gepolijst 1½”M			

271,00
276,00

Zeeblauw
(meerprijs)

Antraciet
(meerprijs)

14

381

