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Aquadeck  zwembadafdekkingen  

Een zwembad straalt luxe uit, ontspanning, beweging. Elk zwembad component draagt bij aan 
die verwachting. Aquadeck® ziet als fabrikant de afdekking als het meest bepalende deel van het 
zwembad. De afdekking vormt het begin en het slot van een zwembaddag. Maar een afdekking 
is veel meer dan zomaar een afsluitsysteem. Het is de kers op de taart van het project en geeft 
een tuin extra glans. Aquadeck® is een pareltje waar de zwembadeigenaar blij van wordt, elke 
dag opnieuw. Met Aquadeck® kies je voor een ‘State of the Art’ product.

Een Aquadeck® werkt feilloos, zorgt voor veiligheid, bespaart kosten en ziet er geweldig uit. 
Close ... to be perfect! 

De fabrikant, al 20 jaar toonaangevend
Bij Aquadeck® leeft een passie voor zwembaden en een liefde voor afdekkingen.
Dankzij die ambitie is men al 20 jaar een toonaangevende fabrikant van automatische afdek-
systemen. Aquadeck® is gevestigd in Budel (Nederland). Met zorg en vakmanschap, produceert 
men in eigen huis lamellenafdekkingen van topkwaliteit. De ingenieurs gaan op zoek naar de 
beste & mooiste materialen, ontwikkelen de slimste constructies en gebruiken de veiligste 
componenten. Een hoog kennisniveau en jarenlange ervaring zijn daarbij leidend. Maar innovatie 
is nooit eindig: het kan altijd nóg beter, slimmer of mooier. Tevreden is men pas als de eindge-
bruiker dat is.

De zwembadbouwer, onze Aquadeck® partner
Aquadeck® staat heel dicht bij zowel de distributeurs maar zeker ook de zwembadbouwers.
Als zwembadbouwer ga je immers elke dag aan de slag met de producten en op zoek naar de 
afdekking die perfect aansluit bij de wensen van de eindklant. Aquadeck® ontzorgt met instal-
latiegemak, klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck® de perfectie na. 
De slimme Aquadeck® confi gurator herleidt de foutenmarge tot een minimum. Deze catalogus 
schept duidelijkheid in keuzes, inbouwmogelijkheden en accessoires.

Aquadeck® gaat graag een stap verder. Men biedt haar partners een uitgebreid opleidingspro-
gramma, zeer korte levertijden en een deskundig team dat altijd klaar staat met raad en daad. 
Service en fl exibiliteit staan voorop. Het zijn kernwaarden die maken wie ze zijn. Alleen zo kun-
nen we samen nu én in de toekomst de zwembadbouwer optimaal ondersteunen. 

• Uitgebreid opleidingsprogramma
• Een afdekking op maat met korte levertijden
• Klantenondersteuning en -service 
• Uitgebreide garanties
• Een slimme Aquadeck® confi gurator

Aquadeck®, a Pollet Pool Group Company
Aquadeck® maakt net als Pomaz deel uit van de internationale Pollet Pool Group.
Pollet Pool Group richt zich met 8 Europese distributiepunten & 2 fabrikanten (Aquadeck in 
Nederland & Niveko in Tsjechië) op de markt van de professionele zwembadbouwer.
Het overkoepelende Pollet Group op haar beurt is actief in 3 sectoren :
waterbehandeling (Pollet Water Group), de zwembadindustrie (Pollet Pool Group) & de medische 
sector (Pollet Medical Group). De groep heeft meer dan 40 bedrijven verspreid over Europa, het 
Midden-Oosten & Afrika. 

®
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Voordelen Aquadeck  lamellenafdekking      

Een automatische zwembadafdekking dient meerdere doelen: veiligheid, functionaliteit, ener-
giebesparing, design, gebruiksgemak en intelligentie. Elk aspect is voor Aquadeck® minstens 
even belangrijk. Een boek hoor je niet te beoordelen op de cover, maar bij je zwembad mag dat 
wél want de afdekking bepaalt de uitstraling van het zwembad en de tuin. Maar Aquadeck® gaat 
verder. Dankzij een Aquadeck® zwembadafdekking kan je naast esthetiek, ook rekenen op enkele 
extra onderscheidende voordelen:

shield Anti-alg
Het paradepaardje van Aquadeck® verstopt de algengroei niet, maar voorkomt die juist.
Door de toepassing van een innovatieve sleuventechniek, ontstaat verversing en doorstroming in 
de lamel. Onder invloed van de waterbehandeling breken en voeren we algen af. Bij het openen 
en sluiten van de afdekking stroomt water via de sleuven in een roterende beweging door de kop-
pelkamer van de lamel. Het water tilt het vuil op en voert het af. Een slimme oplossing die ervoor 
zorgt dat onze anti-alg lamel zelfreinigend is.

user-shield Veiligheid
De veiligheid in en rond het zwembad is van essentieel belang. Aquadeck® past een scala aan 
veiligheidsvoorzieningen toe op het lamellensysteem. Het driekamer compartiment verhoogt 
het drijfvermogen van de lamellen. Een grijpbeugel direct onder de waterlijn kan extra veiligheid 
bieden. Bovendien kan een Aquadeck® afdekking steeds elektrisch geopend en gesloten worden.

award 100% waterdichtheid
Een Aquadeck® afdekking vormt een elegant geheel met het zwembad. De productie werkt met 
een innovatieve geautomatiseerde luchtdrogingsmethode. Zo wordt de relatieve luchtvochtig-
heid in de lamellenkamers tot een minimum beperkt en de condensvorming bij gebruik van de 
afdekking verlaagt. Bovendien worden de lamellen ultrasoon gelast en voorzien van silicone.
Dat is een garantie op 100% waterdichtheid

cog Uitgebreide garantie op techniek en lamellen
Met Aquadeck® kies je voor topkwaliteit. Uit overtuiging van de kwaliteit, hanteert men langere 
garantievoorwaarden. Aquadeck® biedt 5 jaar op techniek, PVC- en PolyCarbonaat lamellen.

sun Solar lamellen
Aquadeck® heeft een hoogwaardig assortiment solar lamellen. Solar lamellen zijn erg populair. 
De lamellen hebben een transparante bovenkant en een hittebestendige zwarte onderlaag om 
optimaal gebruik te maken van zonne-energie. Het resultaat? Verwarmen kost minder energie en 
de solar lamellen verlengen het zwemseizoen.

pencil-ruler Design
Close to be perfect! Een gesloten Aquadeck® gaat in harmonie met het zwembad en vormt een 
prachtig plaatje. Aquadeck® creëert een strak en luxueus design. Voor elk project bestaat er een 
bijpassende Aquadeck® afdekking. De lamellen gaan mooi op in het geheel van het bad & tuin 
en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Daarnaast werkt men met 2 soorten materialen: 
het standaard materiaal PVC en Polycarbonaat (PC) voor een nog hogere kwaliteit en langere 
levensduur.

®
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Prijslijst Aquadeck   

Volg onderstaande 3 stappen om de totaalprijs te berekenen, of om een prijs van separaat de 
techniek of de (vervangings)lamellen te bepalen.
Prijzen (kortingscode D) zoals in onderstaand schema genoemd zijn af Geldrop.

•  Transportkosten compleet Aquadeck®, adres NL/BE  € 225,00
  constructie (techniek/buis) inclusief lamellen (tot 7 meter lamellengte)
•  Transportkosten Aquadeck® lamellen separaat, adres NL/BE  € 225,00
  exclusief constructie (buis/techniek)
•  Transportkosten Aquadeck® constructie separaat, adres NL/BE  € 225,00
  (exclusief lamellen)
• Transportkosten Aquadeck® koker (maximaal 24 lamellen) adres NL/BE  € 100,00

* Bij solar en/of transparante lamellen kan in de profi elen condensatie ontstaan. Bij afmetingen buiten de opgegeven maten, geldt 
de eerstvolgende lengte- en/of breedtemaat. Bij afmetingen breder dan 600cm dient een langere levertijd in acht genomen te 
worden en gelden afwijkende condities. Bij nalevering van lamellen kunnen kleurverschillen ontstaan.

®

                1. Afmeting bad

300 x   600cm
 300 x   700cm
 300 x   800cm
 300 x   900cm
 300 x 1000cm

 350 x   600cm
 350 x   700cm
 350 x   800cm
 350 x   900cm
 350 x 1000cm

 400 x  600cm
 400 x   700cm
 400 x   800cm
 400 x   900cm
 400 x 1000cm
 400 x 1100cm
 400 x 1200cm

 450 x   800cm
 450 x   900cm
 450 x 1000cm
 450 x 1100cm
 450 x 1200cm

 500 x   800cm
 500 x   900cm
 500 x 1000cm
 500 x 1100cm
 500 x 1200cm

 550 x   900cm
 550 x 1000cm
 550 x 1100cm
 550 x 1200cm

 600 x   900cm
 600 x 1000cm
 600 x 1100cm
 600 x 1200cm

2. Enkel constructie (keuze)

Opbouw Opbouw Inbouw Inbouw
exclusief inclusief Externe Buismotor 
afwerking afwerking motor & Opbouw 
    Deluxe

4,248,00 6.023,00 4.004,00 5.464,00
 4.248,00 6.023,00 4.004,00 5.464,00
4.248,00 6.023,00 4.004,00 5.464,00
 4.248,00 6.023,00 4.004,00 5.464,00
4.248,00 6.023,00 4.004,00 5.464,00

 4.313,00 6.321,00 4.125,00 5.576,00
 4.313,00 6.321,00 4.125,00 5.576,00
 4.313,00 6.321,00 4.125,00 5.576,00
 4.313,00 6.321,00 4.125,00 5.576,00
4.313,00 6.321,00 4.125,00 5.576,00

 4.379,00 6.385,00 4.247,00 5.689,00
 4.379,00 6.385,00 4.247,00 5.689,00
 4.379,00 6.385,00 4.247,00 5.689,00
 4.379,00 6.385,00 4.247,00 5.689,00
 4.379,00 6.385,00 4.247,00 5.689,00
 4.379,00 6.385,00 4.247,00 5.689,00
 4.379,00 6.385,00 4.247,00 5.689,00

4.444,00 6.685,00 4.368,00 5.801,00
4.444,00 6.685,00 4.368,00 5.801,00
4.444,00 6.685,00 4.368,00 5.801,00
4.444,00 6.685,00 4.368,00 5.801,00
4.444,00 6.685,00 4.368,00 5.801,00

4.511,00 6.751,00 4.488,00 5.912,00
 4.511,00 6.751,00 4.488,00 5.912,00
 4.511,00 6.751,00 4.488,00 5.912,00
 4.511,00 6.751,00 4.488,00 5.912,00
 4.511,00 6.751,00 4.488,00 5.912,00

 4.573,00 7.351,00 4.608,00 6.024,00
 4.573,00 7.351,00 4.608,00 6.024,00
 4.573,00 7.351,00 4.608,00 6.024,00
 4.573,00 7.351,00 4.608,00 6.024,00

 4.640,00 7.416,00 4.729,00 6.136,00
4.640,00 7.416,00 4.729,00 6.136,00
4.640,00 7.416,00 4.729,00 6.136,00
4.640,00 7.416,00 4.729,00 6.136,00

3. Enkel lamellen (keuze)

PVC PVC PC solar en PC Metalic  PC
 wit grijs transparant   en Platinum      Graphite 
    solar       solar

   1.422,00 1.422,00 2.502,00 2.682,00 2.682,00
 1.659,00 1.659,00 2.919,00 3.129,00 3.129,00
 1.896,00 1.896,00 3.336,00 3.576,00 3.576,00
 2.133,00 2.133,00 3.753,00 4.023,00 4.023,00
 2.370,00 2.370,00 4.170,00 4.470,00 4.470,00

 1.659,00 1.659,00 2.919,00 3.129,00 3.129,00
 1.936,00 1.936,00 3.406,00 3.651,00 3.651,00
 2.212,00 2.212,00 3.892,00 4.172,00 4.172,00
 2.489,00 2.489,00 4.379,00 4.694,00 4.694,00
 2.765,00 2.765,00 4.865,00 5.215,00 5.215,00

 1.896,00 1.896,00 3.336,00 3.576,00 3.576,00
 2.212,00 2.212,00 3.892,00 4.172,00 4.172,00
 2.528,00 2.528,00 4.448,00 4.768,00 4.768,00
 2.844,00 2.844,00 5.004,00 5.364,00 5.364,00
 3.160,00 3.160,00 5.560,00 5.960,00 5.960,00
 3.476,00 3.476,00 6.116,00 6.556,00 6.556,00
 3.792,00 3.792,00 6.672,00 7.152,00 7.152,00

 2.844,00 2.844,00 5.004,00 5.364,00 5.364,00
 3.200,00 3.200,00 5.630,00 6.035,00 6.035,00
 3.555,00 3.555,00 6.255,00 6.705,00 6.705,00
 3.911,00 3.911,00 6.881,00 7.376,00 7.376,00
 4.266,00 4.266,00 7.506,00 8.046,00 8.046,00

 3.160,00 3.160,00 5.560,00 5.960,00 5.960,00
 3.555,00 3.555,00 6.255,00 6.705,00 6.705,00
 3.950,00 3.950,00 6.950,00 7.450,00 7.450,00
 4.345,00 4.345,00 7.645,00 8.195,00 8.195,00
 4.740,00 4.740,00 8.340,00 8.940,00 8.940,00

 3.911,00 3.911,00 6.881,00 7.376,00 7.376,00
 4.345,00 4.345,00 7.645,00 8.195,00 8.195,00
 4.780,00 4.780,00 8.410,00 9.015,00 9.015,00
 5.214,00 5.214,00 9.174,00 9.834,00 9.834,00

 4.266,00 4.266,00 7.506,00 8.046,00 8.046,00
 4.740,00 4.740,00 8.340,00 8.940,00 8.940,00
 5.214,00 5.214,00 9.174,00 9.834,00 9.834,00
 5.688,00 5.688,00 10.008,00 10.728,00 10.728,00 
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Toelichting constructies Aquadeck  

Opbouw exclusief afwerking
Bestaat uit: 
- Aandrijf opbouwmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L
- Transportkist van karton

Opbouw inclusief afwerking
Bestaat uit:
- Aandrijf opbouwmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L
- Afwerkkap in kleur wit RAL9010  (zonder optionele verstevigingsplaat niet als zitbank 

te gebruiken, niet in prijs inbegrepen)
- Transportkist van karton

Inbouw met externe motor
Bestaat uit:
- Aandrijfmotor/extern 24V (vermogen 120Nm of 250Nm)
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Rolbuis RVS 316-L
- Muurdoorvoer (afhankelijk van wanddikte)
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Aangiethars met lasdoos
- Transportkist van karton

Inbouw met buismotor

Bestaat uit:
- Aandrijfmotor/buismotor 24V/250Nm met 10 meter kabel (15 en 20 meter kabel tegen meerprijs)
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Rolbuis RVS 316-L
- Wanddoorvoer-/montagedeel
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Aangiethars met lasdoos
- Transportkist van karton

priceless pool protect ion

I   1 6    I

AANSLUITSCHEMA SLEUTELSCHAKELAAR / KEYSWITCH

      SLEUTELSCHAKELAAR / KEYSWITCH
            Aansluitschema

L LA

1

3

I   1 7    I

onderdeel van VAC holding
17

DI AMETER LAMELLENR OL M AATV OER ING INB OUWN IS

L ENGTE BAD DI AMETER
IN METERS I N MM

5 Ø 373

6 Ø 407

7 Ø 434

8 Ø 476

9 Ø 494

10 Ø 510

11 Ø 520

12 Ø 548

13 Ø 568

14 Ø 584

15 Ø 600

16 Ø 615

D A B

400 250 500

450 275 550

500 300 600

550 325 650

600 350 700

650 375 750

Waterlijn

Diameter

priceless pool protect ion

I   1 6    I

AANSLUITSCHEMA SLEUTELSCHAKELAAR / KEYSWITCH

      SLEUTELSCHAKELAAR / KEYSWITCH
            Aansluitschema

L LA

1

3

I   1 7    I

onderdeel van VAC holding
17

DI AMETER LAMELLENR OL M AATV OER ING INB OUWN IS

L ENGTE BAD DI AMETER
IN METERS I N MM

5 Ø 373

6 Ø 407

7 Ø 434

8 Ø 476

9 Ø 494

10 Ø 510

11 Ø 520

12 Ø 548

13 Ø 568

14 Ø 584

15 Ø 600

16 Ø 615

D A B

400 250 500

450 275 550

500 300 600

550 325 650

600 350 700

650 375 750

Waterlijn

Diameter

Diameter lamellenrol

Lengte bad Diameter
in meters in mm
5  ø 373
6  ø 407
7  ø 434
8  ø 476
9  ø 494
10 ø 510
11 ø 520
12 ø 548
13 ø 568
14 ø 584
15 ø 600
16 ø 615

Maatvoering inbouwnis

D  A B
400 250 500
450 275 550
500 300 600
550 325 650
600 350 700
650 375 750
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Hoogte 13mm, lengte  62,5mm
(exclusief veer)

Opmerkingen ten aanzien van de prijsberekening.
- Zowel de breedte als de lengte van het bad zijn bepalend voor de prijsberekening van de 

lamel. Beiden (lengte en breedte) worden namelijk naar boven afgerond op 500mm.
 Voorbeeld: bij lamellengte 8395mm wordt de juist berekende lamelmaat 8500mm.
- Bij elke order lamellen worden altijd tussen de 4 en 8 lamellen gratis meegeleverd.
- Lamellenmaat = badbreedte -/- 30mm.
- De maximale breedte is 7000mm
 (voor lamellen groter dan 6000mm gelden afwijkende condities en een langere levertijd).
- Bij kleinere bestellingen (minimale bestelhoeveelheid is 8 lamellen) worden extra kosten in 

rekening gebracht voor de verzendkokers (zie onderstaand transporttarief). 

Standaardverzending :
(levering geschiedt met vrachtauto uitgerust met kooiaap)

•  Transportkosten compleet Aquadeck®, adres NL/BE  € 225,00
  constructie (techniek/buis) inclusief lamellen (tot 7 meter lamellengte)
•  Transportkosten Aquadeck® lamellen separaat, adres NL/BE  € 225,00
  exclusief constructie (buis/techniek)
•  Transportkosten Aquadeck® constructie separaat, adres NL/BE  € 225,00
  (exclusief lamellen)
• Transportkosten Aquadeck® koker (maximaal 24 lamellen) adres NL/BE  € 100,00

PVC lamellen  

Kenmerken
• PVC is een duurzaam materiaal maar is niet bestand tegen slaghagel.
• 5 jaar garantie
• Maximale breedte 7 meter

Artikelnummer Omschrijving  €

D 1141200 Aquadeck® PVC lamel wit per m² 79,00
D 1141201 Aquadeck® PVC lamel grijs per m² 79,00

Grijs

  (exclusief lamellen)
• 

• PVC is een duurzaam materiaal maar is niet bestand tegen slaghagel.
• 5 jaar garantie
• Maximale breedte 7 meter

Wit
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Polycarbonaat lamellen  

Kenmerken
• Hagel bestendig
• Hoge slagvastheid
• Langere levensduur
• Alle modellen voorzien van anti-alg sleuven
• Hittebestendiger
• 5 jaar garantie
• Maximale breedte 7 meter

Artikelnummer Omschrijving  €

D 1141205 Aquadeck® Polycarbonaat lamel solar per m² 139,00
D 1141204 Aquadeck® Polycarbonaat lamel transparant per m² 139,00
D 1141206 Aquadeck® Polycarbonaat lamel metallic solar per m² 149,00
D 1141207 Aquadeck® Polycarbonaat lamel platinum solar per m² 149,00
D 1141208 Aquadeck® Polycarbonaat lamel graphite solar per m² 149,00

Inlooptrap (alle vormen)
Maximale breedte 4 meter, maximale lengte 1,5 meter
Bij ronde hoeken en uitsparingen voor een inhangtrap worden geen extra kosten berekend.

D 1141210 tbv PVC lamel wit per stuk 593,00
D 1141211 tbv PVC lamel grijs per stuk 593,00

D 1141214 tbv Polycarbonaat lamel transparant per stuk 970,00
D 1141215 tbv Polycarbonaat lamel solar per stuk 970,00
D 1141216 tbv Polycarbonaat lamel metallic solar per stuk 1.057,00
D 1141217 tbv Polycarbonaat lamel platinum solar per stuk 1.057,00
D 1141218 tbv Polycarbonaat lamel graphite solar per stuk 1.057,00

D 1141220 Afschuining lamellen per m1 116,00

D 1141147 Meerprijs ronde trap over gehele breedte bad  410,00

Transparant

Solar

Metallic Solar

Platinum Solar

D 1141147 Meerprijs ronde trap over gehele breedte bad  410,00

Inlooptrap (alle vormen)

Metallic Solar

D 1141220 Afschuining lamellen per m

D 1141147 Meerprijs ronde trap over gehele breedte bad  410,00
Platinum Solar

Graphite Solar  

NIE
UW
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Constructies  

Aquadeck® levert complete en automatische afdeksystemen voor elk type zwembad.
De afdekking kan weggewerkt worden in een nis (boven of beneden in het bad) of bovengronds.  
Aquadeck® zorgt voor een slim systeem, installatie- en bedieningsgemak. De afdekking is 
ontwikkeld voor dagelijks gebruik en vraagt om een onberispelijke betrouwbaarheid. Aquadeck® 

is een topproduct en zorgt daarnaast voor een perfecte integratie in het zwembad dankzij de 
verschillende in- en opbouwmogelijkheden.

We zetten de montage-mogelijkheden op een rij:

In het bad
De constructie is eenvoudig te monteren in het zwembad en laat de afdekking zichtbaar.

In nis met oplegbalk
Achter het zwembad wordt een nis voorzien. De afdekking zit netjes onzichtbaar weggewerkt en 
het zwembadwater stroomt door de nis en houdt deze zodoende schoon. Dankzij deze construc-
tie kan de volledige lengte van het zwembad benut worden.

Op de bodem met hoekkap
De afdekking wordt weggewerkt in een speciale hoekkap op de bodem. De kap klikt vast op een 
voorgemonteerde RVS316-L constructie en zorgt zo voor extra veiligheid. Dankzij de uitsparing 
in de hoekkap is er geen opstapeling van vuil.

Onderwaterterras met inlegbalk
De afdekking wordt onderaan het zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur ge-
plaatst samen met een RVS316-L inlegbalk. De afscheiding wordt afgewerkt met tegels. Op die 
manier ontstaat een ondiep terras, ideaal voor kinderen of als ontspanningsruimte.  De automati-
sche afdekking schuift netjes omhoog achter de afscheidingsmuur.

Lounger
De afdekking wordt onderaan in zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur ge-
plaatst. De afscheiding wordt afgewerkt met een speciale PVC Lounger plaat die vast klikt op 
een voor gemonteerde RVS constructie. Op deze manier geniet je van een ondiep terras, ideaal 
voor kinderen of als ontspanningsruimte.

In wand
Een speciale PVC-plaat op het einde van het zwembad sluit de afdekking af. In de wand is een 
extra gleuf voorzien. Zo kan het vuil gemakkelijk weg en stapelt het zich niet op zoals in een 
gesloten omkasting. Ook hier is de volledige lengte van het zwembad beschikbaar.

In de bodem
De automatische afdekking wordt in de bodem van het zwembad weggewerkt en afgesloten met 
een klep. Ook hier blijft de gehele lengte van het zwembad volledig bruikbaar.

Constructies zijn standaard 
tot een breedte van 6000mm 
leverbaar.
Tot 7000mm op aanvraag, tegen 
afwijkende condities en een 
langere levertijd.

het zwembadwater stroomt door de nis en houdt deze zodoende schoon. Dankzij deze construc-
tie kan de volledige lengte van het zwembad benut worden.

Op de bodem met hoekkap
De afdekking wordt weggewerkt in een speciale hoekkap op de bodem. De kap klikt vast op een 
voorgemonteerde RVS316-L constructie en zorgt zo voor extra veiligheid. Dankzij de uitsparing 
in de hoekkap is er geen opstapeling van vuil.

Onderwaterterras met inlegbalk
De afdekking wordt onderaan het zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur ge-
plaatst samen met een RVS316-L inlegbalk. De afscheiding wordt afgewerkt met tegels. Op die 
manier ontstaat een ondiep terras, ideaal voor kinderen of als ontspanningsruimte.  De automati-
sche afdekking schuift netjes omhoog achter de afscheidingsmuur.

In wand
Een speciale PVC-plaat op het einde van het zwembad sluit de afdekking af. In de wand is een 
extra gleuf voorzien. Zo kan het vuil gemakkelijk weg en stapelt het zich niet op zoals in een 
gesloten omkasting. Ook hier is de volledige lengte van het zwembad beschikbaar.

In de bodem

Lounger
De afdekking wordt onderaan in zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur ge-
plaatst. De afscheiding wordt afgewerkt met een speciale PVC Lounger plaat die vast klikt op 
een voor gemonteerde RVS constructie. Op deze manier geniet je van een ondiep terras, ideaal 
voor kinderen of als ontspanningsruimte.
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Afwerking constructie  

Oplegbalk (afronden op 0,5 meter naar boven)
Uitgevoerd in RVS 316-L -100x100mm, tbv nisconstructie. Alleen in combinatie met hout, geen 
tegels. Let op: bij lengte >5 meter kans op doorbuigen. 
Artikelnummer Omschrijving  €

D 1141143 Oplegbalk RVS 316-L - 100x100mm  per m1 394,00
D 1141142 Oplegbalk RVS 304 - 100x100mm  per m1 283,00

Hoekkap (afronden op 0,5 meter naar boven)
PVC beschermkap in kleur wit, gemonteerd op RVS 316-L constructie inclusief ophangbeugel.

D 1141135 Hoekkap PVC wit met RVS 316-L frame,  per m1 799,00
 tot badlengte 12 meter 
D 1141136 Hoekkap PVC wit met RVS 316-L frame, per m1 1.211,00
 tot badlengte 17 meter
D 1141098 Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap, max 12 m1 per set 694,00
D 1141099 Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap, max 17 m1 per set 1.019,00

Inlegbalk (afronden op 0,5 meter naar boven)
Uitgevoerd in RVS 316-L -100x100mm, tbv onderwaterterras constructie. Let op: bij lengte >5 
meter kans op doorbuigen. 

D 1141144 Inleg(onderwater)balk RVS 316-L - 100x100mm  per m1 394,00 
 (exclusief voormontageset)
D 1141145 Inleg(onderwater)balk RVS 304 - 100x100mm  per m1 283,00 
 (exclusief voormontageset)
D 1141097 Voormontageset inlegbalk  171,00

D 1141194 Instortdelen inlegbalk  171,00

Lounger (afronden op 0,5 meter naar boven)
PVC lounger plaat in kleur wit, gemonteerd op RVS 316-L constructie.

D 1141162 Lounger PVC wit met RVS 316-L frame, max 12 m1  749,00
D 1141098 Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap/lounger per set 694,00
 max 12 m1

Afschermplaat (afronden op 0,5 meter naar boven)
PVC afschermplaat gemonteerd op een RVS 316-L constructie inclusief ophangbeugel. Is de 
lengte meer dan 5 meter, dan dient men een verstevigd frame te voorzien. 

D 1141138 Afschermplaat PVC wit met RVS 316-L frame, per m1 528,00
 maximaal 750mm (tbv 2 kokers)
D 1141139 Afschermplaat PVC wit met RVS 316-L frame, per m1 628,00
 maximaal 1400mm (tbv 3 kokers)
D 1141137 Aquadeck meerprijs versterkt frame tbv. afschermplaat  694,00

D 1141192 Voormontagedelen set tbv afschermplaat 750mm  255,00
D 1141190 Voormontagedelen set tbv afschermplaat 1400mm  368,00

Vaste klep (afronden op 0,5 meter naar boven)
Uitgevoerd in RVS 316-L met PVC plaat 10mm in kleur wit. Geschikt voor inbouw in bodem.

D 1141140 Vloerplaat PVC wit met RVS 316-L frame, per m1 501,00
 maximaal 700mm
D 1141141 Vloerplaat PVC wit met RVS 316-L frame, per m1 673,00
 maximaal 1000mm

Uitgevoerd in RVS 316-L -100x100mm, tbv onderwaterterras constructie. Let op: bij lengte >5 
meter kans op doorbuigen. 

D 1141144 Inleg(onderwater)balk RVS 316-L - 100x100mm  per m
 (exclusief voormontageset)
D 1141145 Inleg(onderwater)balk RVS 304 - 100x100mm  per m
 (exclusief voormontageset)
D 1141097 Voormontageset inlegbalk  171,00

D 1141194 Instortdelen inlegbalk  171,00

lengte meer dan 5 meter, dan dient men een verstevigd frame te voorzien. 

D 1141138 Afschermplaat PVC wit met RVS 316-L frame, per m
 maximaal 750mm (tbv 2 kokers)
D 1141139 Afschermplaat PVC wit met RVS 316-L frame, per m
 maximaal 1400mm (tbv 3 kokers)
D 1141137 Aquadeck meerprijs versterkt frame tbv. afschermplaat  694,00

D 1141192 Voormontagedelen set tbv afschermplaat 750mm  255,00
D 1141190 Voormontagedelen set tbv afschermplaat 1400mm  368,00

Lounger 
PVC lounger plaat in kleur wit, gemonteerd op RVS 316-L constructie.

D 1141162 Lounger PVC wit met RVS 316-L frame, max 12 m
D 1141098 Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap/lounger per set 694,00
 max 12 m

Afschermplaat
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Opbouw oprolsysteem (bovengronds)
De automatische afdekking wordt geplaatst bovengronds, net achter het zwembad.
Leverbaar in- of exclusief afwerking. De eenvoudigste manier van bouwen met betrekking tot een 
automatische afdekking.
Met deze methode kan de volledige lengte van het zwembad afgedekt worden en (indien verste-
vigd) is er de mogelijkheid om een zitbank te creëren aan de rand van het zwembad.

Elektrisch bedienbaar oprolysteem compleet, bestaat uit:
aandrijf opbouwmotor 24V, elektronische besturingskast 220/24V
elektronische eindafstelling, sleutelschakelaar opbouw, set linten
2 consoles met rolbuis RVS 316-L*
Afwerkkap in kleur wit RAL9010 is optioneel leverbaar

* bij overloopzwembaden zijn tegen een meerprijs hogere consoles nodig, 
   dit dient bij bestelling doorgegeven te worden.

Accessoire
D 1141146 opbouw oprolsysteem
 Versteviging tbv zitbank, polyester plaat,  per stuk 452,00
 1900mm lengte
 (zonder versteviging niet als zitbank te gebruiken) 

Prijzen: zie matrix pagina 248.

Opbouw Deluxe met buismotor
Voor buitentoepassing enkel geschikt voor Polycarbonaat lamellen. Voor binnentoepassing alle 
kleuren mogelijk. Maximaal 15 meter badlengte mogelijk. 

Inclusief: Aandrijfmotor 24V, 250 Nm buismotor voorzien van 10m kabel, elektronische besturing 
220/24V, sleutelschakelaar opbouw, RVS opwikkelbuis 316L, elektronische eindafstelling, 
2x RVS design consoles, transportkist karton, set linten, aangietset tbv. buismotor (Garantie 
komt te vervallen indien de bekabeling niet wordt aangegoten met bijgeleverde aangietset. 
Alle systemen moeten vrij uit te bouwen zijn ivm. eventueel uitwisselen van de buismotor). 

Prijzen: zie matrix pagina 248.

Opbouw oprolsysteem (bovengronds)
De automatische afdekking wordt gep
Leverbaar in- of exclusief afwerking. De eenvou
automatische
Met deze
vigd) is er de mogelij

Elektrisch bedienbaar oprolysteem compleet, bestaat uit:
aandrijf opbouwmotor 24V, elektronische besturingskast 220/24V
elektronische eindafstelling, sleutelschakelaar opbouw, set linten

Als zwembadbouwer ben jij onze vaste partner. Elke dag ga

je met onze producten aan de slag. Samen zoeken wij bij 

elk project de ideale afdekking. Aquadeck® ontzorgt je met 

installatiegemak, klantgerichte service en ondersteuning.

Ook daar streeft Aquadeck® de perfectie na. Jouw klant?

Die krijgt een ‘State of Art’ product. Een Aquadeck® werkt 

immers feilloos, zorgt voor veiligheid, bespaart energiekosten 

en ziet er ook nog eens geweldig uit.

Aquadeck®? Close...to be perfect!

www.aquadeck.nl
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Montage mogelijkheden  

   Instortdelen (D 1141091 - set)
   Montage fl ens met doorvoer.
   Montagevorm waarbij de door voer wordt ingegoten in de 
   badconstructie.
   Stabiliteitsvinnen zijn voorzien op de doorvoer.
   (1141090 + 1141094 = 1141091)

   
   Voormontagedelen (D 1141093 - set)
   Doorvoer met aparte montagefl ens.
   Deze montagevorm wordt gebruikt na het afwerken van de   
   kuip. Nadien volgt de folie-afwerking vooraleer de aparte   
   montage fl ens geïnstalleerd kan worden.
   Tevens te gebruiken voor bestaande zwembaden.
   (1141092 + 1141094 = 1141093)

   Wanddoorvoer (D 1141121)
   Montage fl ens met doorvoer.
   Deze vorm van montage wordt gebruikt na het afwerken van   
   de kuip en komt bovenop de gebruikte afwerking. Deze kan   
   gebruikt worden voor bestaande zwembaden.

   Kabelgoot (D 1141120)
   Montage fl ens zonder doorvoer met RVS voorgevormde 
   plaat voor geleiding van de motor kabel.
   Deze vorm van montage wordt gebruikt na het afwerken 
   van de kuip.

   
   Inhangsysteem 500mm (D 1141150)
   Inhangplaat met U-profi el, 500mm hoogte.
    Deze worden bovenop de muur gelegd, onder de randsteen.
   De kabel wordt naar boven geleid.

   Voormontageplaten tbv hoekkap/lounger
   Compleet montage deel met doorvoer, gemonteerd 
   op RVS plaat.
   Ideaal voor montagevorm op de bodem.
   Voorzieningen voor afwerking constructie (hoekkap).

D 1141090

D 1141094

D 1141092

D 1141094
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Overzicht Aquadeck doorvoeren  

Artikelnummer Omschrijving  €

D 1141091 Aquadeck set instortdelen tbv buismotor 250Nm compleet,  471,00
 motor- en lagerzijde, inclusief montagedelen

Set bestaat uit :
D 1141090 Aquadeck set instortdelen tbv buismotor 250Nm,  171,00
 enkel instortdelen motor- en lagerzijde (met oren)

D 1141094 Aquadeck afbouwset tbv set instortdelen D 1141090  300,00
 inclusief lageras, bevestigingsmateriaal en pakking

D 1141093 Aquadeck set voormontagedelen tbv buismotor 250Nm compleet,  471,00
 motor- en lagerzijde, inclusief montagedelen

Set bestaat uit :
D 1141092 Aquadeck voormontageset tbv buismotor 250Nm,  171,00
 buis ø 34mm met vlakke fl ens en lagerzijde,
 instorten (op muur met vaste buis)

D 1141094 Aquadeck afbouwset tbv set instortdelen D 1141092  300,00
 inclusief lageras, bevestigingsmateriaal en pakking

D 1141121 Aquadeck wanddoorvoer tbv buismotor 250Nm compleet,  375,00
 buis ø 34mm, tbv bestaande baden (op muur met vaste buis)

D 1141120 Aquadeck inbouwdelenset met kabelgoot compleet,  375,00
 montage op muur

D 1141150 Aquadeck inhangsysteem (plaat met U-profi el) tbv buismotor,  363,00
 inbouwdiepte 500mm

D 1141095 Aquadeck set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm compleet,  430,00
 tbv PE/PP baden

D 1141096 Aquadeck set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm compleet,  430,00
 tbv polyester baden

D 1141121

D 1141094

D 1141096

D 1141095

D 1141092

D 1141094

D 1141120D 1141120

D 1141090

D 1141150
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Accessoires  

Perronbeugel RVS 316-L Deluxe - verstelbaar
Advies montageafstand: 1 perronbeugel per 700mm

Artikelnummer Omschrijving  €

D 1141130 perronbeugel RVS 316-L verstelbaar, maximaal 700mm  360,00

Geleidingsrollen lamellen

D 1141125 Geleidingsrol polycarbonaat 700mm  88,00
D 1141126 Geleidingsrol polycarbonaat 1000mm  110,00

D 1141127 Geleidingsrol RVS 316-L 700mm  88,00
D 1141128 Geleidingsrol RVS 316-L 1000mm  110,00

Afstandsbediening

D 1141102 Afstandsbediening 1-kanaals met handzender (A+B) per set 336,00
D 1141103 Extra ontvanger (C) voor afstandsbediening (verlichting)  168,00

D 1141105 Afstandsbediening 4-kanaals met antenne per set 612,00
 bestaat uit handzender en ontvanger (voor extra bereik)

Sleutelschakelaar

D 1141101 Inbouw sleutelschakelaar inclusief reservesleutel  227,00
D 1141100 Opbouw sleutelschakelaar inclusief reservesleutel  204,00
 (wordt standaard meegeleverd bij complete constructie)

Set linten

D 1141240 Set van 8 linten 1500mm, kleur zwart  56,00
D 1141244 Set van 8 linten 2500mm, kleur zwart  80,00

Pendel overloopset

D 1141222 Pendel overloopset RVS 316 (8 x pendel, 2 x stopper)  96,00

Transportkoker

N 1141293 Kartonnen koker 4 meter, maximaal 24 lamellen  30,00
N 1141294 Kartonnen koker 5 meter, maximaal 24 lamellen  35,00
N 1141295 Kartonnen koker 6 meter, maximaal 24 lamellen  40,00

Bayrol Calcinex lamellenontkalker

Calcinex is een vloeibaar product en is dé oplossing als hard water een probleem vormt.
Het vermindert het neerslaan van kalk waardoor de vertroebeling van het water en ook de 
kalkaanslag in het zwembad en het circulatiesysteem wordt vermeden.
Gebruik 300 ml per 10m3 badinhoud na elke watersuppletie.

A 1268145 Bayrol Calcinex 1 liter, afname per doos 6 stuks, per stuk 18,50
 kalkverwijderaar

D 1141125D 1141125D 1141125

D 1141127

D 1141102 D 1141103  bestaat uit handzender en ontvanger (voor extra bereik)

 (wordt standaard meegeleverd bij complete constructie)
D 1141101 D 1141100

A 1268145

D 1141222

D 1141240

D 1141130
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Motoren en toebehoren  

Aqua buismotor PVC
Artikelnummer Omschrijving  €

D 1141110 Aqua buismotor PVC, voedingsspanning 24V-DC,  2.750,00
 inclusief 10 meter kabel
 Vermogen 250 Nm, 3,5 omw/minuut
 Programmeerbare eindafstelling

Accessoires
D 1141115 Meerprijs 15 meter kabel  216,00
D 1141109 Meerprijs 20 meter kabel,  340,00
 kabel mag niet meer verlengd worden.

Aqua-Junior 120 - externe motor
D 1141112 Aqua-Junior 120 aandrijfmotor, asgat ø30mm,  1.379,00
 voedingsspanning 24V-DC
 Vermogen 120 Nm, 5 omw/minuut
 Programmeerbare eindafstelling
 (exclusief muurdoorvoer)

D 1141123 Muurdoorvoer Aqua-Junior/Aquamat externe motor  op aanvraag
D 1141157 Waterkeerring Aquadeck 42x30x10mm  37,00
D 1141108 Motorbeugelset Aqua Junior/Aquamat  70,00

Aquamat 250 - externe motor
D 1141113 Aquamat 250 aandrijfmotor, asgat ø30mm,  1.995,00
 voedingsspanning 24V-DC
 Vermogen 250 Nm, 3,5 omw/minuut
 Programmeerbare eindafstelling
 (exclusief muurdoorvoer)

D 1141123 Muurdoorvoer Aqua-Junior/Aquamat externe motor  op aanvraag
D 1141157 Waterkeerring Aquadeck 42x30x10mm  37,00
D 1141108 Motorbeugelset Aqua Junior/Aquamat  70,00

Aqua ECB
D 1141117 Aqua ECB elektronische besturing,  849,00
 inclusief trafo 230/24V (afmetingen 300x250x120mm - bxhxd)
 tbv Aqua-Junior 120, Aquamat 250 en Aqua buismotor

Ombouwset externe motor naar buismotor
Indien er ter plaatse geen Aqua-CTS/ECB gemonteerd is dient deze extra besteld te worden.

D 1141122 Ophangbeugel met koppelstuk tbv as ø30mm   375,00

D 1141113

Welke kabeldiameters te gebruiken bij 
verlengen Aquadeck motorkabels?

Motor 24V
< 25 meter verlengen met 2x2,5mm²
< 50 meter verlengen met 2x4mm²

Motorcontacten
< 25 meter verlengen met 6x1mm²
< 50 meter verlengen met 6x2,5mm²

D 1141117

D 1141122

D 1141110

D 1141112
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Ecodeck afdekking  
         

• Isolerende PE afdekking, dikte 6mm/450 gram/m² (± 40 gram), met 
een toplaag van PE weefsel met PE coating.

• Leverbaar in de kleuren blauw (±RAL 5015) en lichtgrijs (±RAL 7035).
• Voorzijde met ingelaste drijver (PE schuim) en verstelbaar trekkoord.
• Achterzijde om de circa 65cm (bevestiging middels klemschrijven) 

voorzien van voorloopdoek.
• Biedt een goede isolatie, drijfvermogen en stijfheid.
• Toplaag wordt middels cacheren op een hoogwaardig PE schuim 

(kleur grijs) gelast en zorgt voor goede lasverbindingen, sterkte en 
hoge UV bestendigheid.

• Geschikt voor temperaturen tot maximaal 29°C, alleen voor zwemba-
den, niet voor spa’s en/of whirlpools.

Door de afwerking met opgelaste stroken alleen geschikt voor rechthoekige zwembaden. Indien 
sprake van andere vormen (rond, ovaal of romaanse trap) dan rekening te houden met kleine 
afwijkingen in afwerking.

Kenmerken
- Lange zijden voorzien van opgelaste lasband, breedte 5cm.
- Verpakt in PE bandweefsel (blauw).

Artikelnummer Omschrijving  €

D 1106400 Kleur blauw,   0 - 15m² per m² 83,20
D 1106401 Kleur blauw, 15 - 25m² per m²  65,55
D 1106402 Kleur blauw, 25 - 35m² per m²  58,65
D 1106403 Kleur blauw, 35 - 50m² per m²  54,45
D 1106404 Kleur blauw, > 50m² per m²  51,35

D 1106405 Kleur grijs,   0 - 15m² per m² 83,20
D 1106406 Kleur grijs, 15 - 25m² per m² 65,55
D 1106407 Kleur grijs, 25 - 35m² per m²  58,65
D 1106408 Kleur grijs, 35 - 50m² per m²  54,45
D 1106409 Kleur grijs, > 50m² per m²  51,35

Transportkosten  per m²  3,00

Accessoires
D 1106410 Uitsparing voor trap  71,76

D 1106411 Afwerking romaanse inlooptrap (geen drijver mogelijk) 82,95
D 1106412 Afwerking rechte inlooptrap (inclusief drijver)  124,00
D 1106413 Afwerking ovale of ronde vorm,  124,00
 oprollinten ipv voorloopgaas
D 1106414 Afgeschuinde of ronde hoeken per hoek 24,90

Voor baden met een romaanse 
trap: afdekking rechthoekig te 
meten, inclusief de romaanse 
inlooptrap.

ingelaste drijver            

   voorloopdoek
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Thermodeck afdekking         

• Topkwaliteit isolerende PE afdekking, dikte 8mm/ 910 gram/m² (± 60 
gram), met polyolefi n toplaag.

• Leverbaar in de kleur blauw (±RAL 5015). De hoogwaardige toplaag 
zorgt voor een sterke lasverbinding.

• Voorzijde met ingelaste drijver (PE schuim) en verstelbaar trekkoord.
• Achterzijde voorzien van Pvc linten (1,50 meter), om de 65cm.
• Het speciaal geselecteerde PE schuim heeft een hoog gewicht van, 

een goede weerstand tegen veroudering door UV-straling en een lange 
levensduur.

• Geschikt voor alle type zwembaden, in het bijzonder voor zwembaden 
> 70m² en openbare zwembaden.

• Geschikt voor temperaturen tot maximaal 36°C, alleen voor zwemba-
den, niet voor spa’s en/of whirlpools.

Door de afwerking met opgelaste stroken alleen geschikt voor rechthoekige zwembaden. Indien 
sprake van andere vormen (rond, ovaal of romaanse trap) dan rekening te houden met kleine 
afwijkingen in afwerking.

Kenmerken
- Lange zijden voorzien van opgelaste lasband, breedte 5cm.
- Verpakt in PE bandweefsel (blauw).

Artikelnummer Omschrijving  €

D 1106450 Kleur blauw,   0 - 15m² per m² 121,00
D 1106451 Kleur blauw, 15 - 25m² per m² 99,65
D 1106452 Kleur blauw, 25 - 35m² per m²  91,95
D 1106453 Kleur blauw, 35 - 50m² per m²  86,55
D 1106454 Kleur blauw, > 50m² per m²  83,65

Transportkosten  per m²  3,00

Accessoires
D 1106410 Uitsparing voor trap  71,76

D 1106411 Afwerking romaanse inlooptrap (geen drijver mogelijk) 82,95
D 1106412 Afwerking rechte inlooptrap (inclusief drijver)  124,00
D 1106413 Afwerking ovale of ronde vorm,  124,00
 oprollinten ipv voorloopgaas
D 1106414 Afgeschuinde of ronde hoeken per hoek 24,90

Voor baden met een romaanse 
trap: afdekking rechthoekig te 
meten, inclusief de romaanse 
inlooptrap.

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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Noppenfolie afdekking  

• Voorzien van Geobubble voor een langere levensduur en door onder-
zoek bewezen hogere isolatiewaarde.

• Rondom afgezoomd met Pvc/polyester afboordband (gestikt), kleur 
blauw of grijs (afhankelijk van de kleur van de afdekking).

• Voorzijde voorzien van 3 polycarbonaat ringen voor bevestiging van 
het standaard bevestigde trekkoord.

• Achterzijde voorzien van polycarbonaat ringen en verstelbare polyes-
ter oprollinten om de circa 60cm (netto lengte 1,30 meter). 

• Verpakt in blauw PE bandweefsel.

Silver - 400 micron
Artikelnummer Omschrijving  €

D 1103300 Silver, < 15 m² per m² 30,40
D 1103301 Silver, 15 - 25m² per m² 21,10
D 1103302 Silver, 25 - 35m² per m²  18,90
D 1103303 Silver, 35 - 50m² per m²  17,80
D 1103304 Silver, > 50m² per m²  17,30

Gold - 500 micron
D 1103305 Gold, < 15 m² per m²  31,95
D 1103306 Gold, 15 - 25m² per m²  23,80
D 1103307 Gold, 25 - 35m² per m²  21,75
D 1103308 Gold, 35 - 50m² per m²  20,75
D 1103309 Gold, > 50m² per m²  19,95

Sol+Guard - 500 micron
D 1103311 Sol+Guard, < 15 m² per m²  35,55
D 1103312 Sol+Guard, 15 - 25m² per m²  25,45
D 1103313 Sol+Guard, 25 - 35m² per m²  23,25
D 1103314 Sol+Guard, 35 - 50m² per m²  22,15
D 1103315 Sol+Guard, > 50m² per m²  21,35

EnergyGuard - 500 micron
voorzien van transparante ‘geobubbles’ voor een goede warmtegeleiding, bovenlaag transparant 
met donkerblauwe/zwarte onderlaag. Rondom afgewerkt met band donkergrijs gestikt.
D 1103316 EnergyGuard, < 15 m² per m²  34,40
D 1103317 EnergyGuard,15 - 25m² per m²  25,45
D 1103318 EnergyGuard, 25 - 35m² per m²  23,25
D 1103319 EnergyGuard, 35 - 50m² per m²  22,15
D 1103320 EnergyGuard, > 50m² per m²  21,35

Transportkosten  per m²  0,75

Accessoires
D 1107300 Uitsparing voor trap (haaks, sleuven of ‘vloeiend)  75,75
D 1107301 Afwerking romeinse inlooptrap  86,10
D 1107302 Meerprijs ovale vorm en ronde vorm  86,10
D 1107303 Afgeschuinde of ronde hoeken, per hoek 22,40
 minimale radius 10cm

D 1107304 Drijfbuis voor afdekkingbreedte 2,00 – 4,00 meter  152,00
D 1107305 Drijfbuis voor afdekkingbreedte 4,00 – 5,00 meter  168,00
D 1107306 Drijfbuis voor afdekkingbreedte 5,00 – 6,00 meter  197,00

D 1107312 Trekkoord inclusief bevestigingsmateriaal  57,75
 (indien los besteld, standaard inbegrepen)
D 1107307 Voorloopdoek ipv linten, per m1 39,90
 standaard lengte 1,30 meter

D 1107308 Beschermzeil voor afdekkingbreedte tot 4,00 meter,  49,90
 inclusief 3 elastieken
D 1107309 Beschermzeil voor afdekkingbreedte 4,00 - 5,00 meter, 63,95
 inclusief 3 elastieken
D 1107310 Beschermzeil voor afdekkingbreedte 5,00 - 6,00 meter, 76,75
 inclusief 3 elastieken

Silver
(± 368gram/m²)

Gold
(± 460gram/m²)

Sol+Guard
(blauw transparant)

(± 460gram/m²)

EnergyGuard
(donkerblauw/zwart)

(± 460gram/m²)

Aandachtspunt berekening.
Voor baden met een romaanse 
trap: afdekking rechthoekig te 
meten, inclusief de romaanse 
inlooptrap.
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Allround oprolsysteem  
 

• Alleen toe te passen voor noppenfoliën.
• Leverbaar in 2 uitvoeringen, verrijdbaar en vast.
• 5-delig in telescopische uitvoering, voorzien van geanodiseerde 

aluminium buis ø 11cm.
• In 3 as-lengtes beschikbaar.
• Maximaal draagvermogen 50 kg.

Verrijdbare uitvoering
Voorzien van RVS steunen. 1 zijde vast met antislip voetjes, 1 zijde verrijdbaar met grote wielen.

Artikelnummer Omschrijving  €

D 1121097 2,50 tot 4,50 meter, telescopisch  686,00
D 1121098 4,30 tot 5,70 meter, telescopisch  811,00
D 1121099 5,30 tot 6,90 meter, telescopisch  852,00

Vaste uitvoering
U-profiel op 4 flenzen.

D 1121094 2,50 tot 4,50 meter, telescopisch  686,00
D 1121095 4,30 tot 5,70 meter, telescopisch  811,00
D 1121096 5,30 tot 6,90 meter, telescopisch  852,00

Onderdelen
D 1107313 Set van 4 linten zwart, lengte 135mm met klem,  43,90
 tbv oprolsysteem noppenfolie
D 1938681 Set van 5 banden verstelbaar, inclusief gesp  50,50
 tbv oprolsysteem voor schuim- en noppenfoliën
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Bladernet Pvc 

• Om bladeren en andere vervuiling tijdens de overwinteringsperiode uit 
het zwembad te houden.

• Vervaardigd uit Pvc netweefsel, circa 250gr/m².
• Leverbaar in 3 kleuren ; groen, grijs en zwart.
• Op maat gemaakt, voorzien van RVS ringen ø 20mm elke 50cm,
 geplaatst in versterkte zoom (gestikt) om uitscheuren te voorkomen.

Artikelnummer Omschrijving  €

D 1161400 Kleur groen, < 30m² per m² 21,80
D 1161401 Kleur groen, 30 - 40m² per m² 18,90
D 1161402 Kleur groen, 40 - 60m² per m² 18,05
D 1161403 Kleur groen, 60 - 80m² per m² 16,70
D 1161404 Kleur groen, > 80m² per m² 16,55

D 1161408 Kleur grijs, < 30m² per m² 21,80
D 1161409 Kleur grijs, 30 - 40m² per m² 18,90
D 1161410 Kleur grijs, 40 - 60m² per m² 18,05
D 1161411 Kleur grijs, 60 - 80m² per m² 16,70
D 1161412 Kleur grijs, > 80m² per m² 16,55

D 1161416 Kleur zwart, < 30m² per m² 21,80
D 1161417 Kleur zwart, 30 - 40m² per m² 18,90
D 1161418 Kleur zwart, 40 - 60m² per m² 18,05
D 1161419 Kleur zwart, 60 - 80m² per m² 16,70
D 1161420 Kleur zwart, > 80m² per m² 16,55

Transportkosten  per m² 0,75

Accessoires
D 1161432 Afwerking ovale of ronde vorm  97,75
D 1161433 Afwerking romeinse of rechte inlooptrap  97,75
D 1161434 Uitsparing voor trap  97,75

C 1162001 Bevestigingsrubber 25cm per 100 stuks 1,40
C 1162010 Nylon haring per 50 stuks 2,50

C 1162014 Grondanker verzinkbaar in Alu/RVS per 50 stuks 3,20
C 1162011 Grondanker verzinkbaar in brons per 50 stuks 6,25

C 1162016 RVS steekharing lengte 100mm/ø 6mm, per 50 stuks 1,50
 voor bevestiging in tegel/beton 
C 1162017 RVS steekharing lengte 250mm/ø 6mm, per 50 stuks 1,95
 voor bevestiging in gras

C 1162020-BL  Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur blauw  125,00
C 1162020-GRI  Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur grijs  125,00
C 1160020-GRO Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur groen  125,00

Aandachtspunt berekening.
Voor de juiste maatvoering  
rekening houden met 60cm 
extra badlengte en badbreedte.

C 1162001 C 1162010

C 1162016

C 1162014 C 1162011

C 1162017

C 1162020-BL

C 1162020-GRI

C 1162020-GRO

±RAL 6026

±RAL 7037

±RAL 9005
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Winterafdekking Pvc/polyester  
    

• Om bladeren en andere vervuiling tijdens de overwinteringsperiode uit 
het zwembad te houden.

• Vervaardigd uit Pvc/polyester zeil in zware kwaliteit, circa 580gr/m².
• Leverbaar in 4 kleuren; groen, blauw, grijs en zwart.
• Op maat gemaakt, voorzien van RVS ringen ø 20mm elke 50cm,  ge-

plaatst in versterkte zoom (gestikt) om uitscheuren te voorkomen
• Voor de juiste afwatering worden er in het midden van het zeil om de 

20cm gaten van ø 55mm voorzien.
• Aan de onderzijde wordt een gaasstrook opgelast.

Artikelnummer Omschrijving  €

D 1161300 Kleur groen, < 30m² per m² 23,25
D 1161301 Kleur groen, 30 - 40m² per m²  19,50
D 1161302 Kleur groen, 40 - 60m² per m²  18,35
D 1161303 Kleur groen, 60 - 80m² per m²  17,10
D 1161304 Kleur groen, > 80m² per m²  16,55

D 1161310 Kleur blauw, < 30m² per m² 25,30
D 1161311 Kleur blauw, 30 - 40m² per m²  21,95
D 1161312 Kleur blauw, 40 - 60m² per m²  20,35
D 1161313 Kleur blauw, 60 - 80m² per m²  18,40
D 1161314 Kleur blauw, > 80m² per m²  18,00

D 1161320 Kleur grijs, < 30m² per m² 25,30
D 1161321 Kleur grijs, 30 - 40m² per m²  21,95
D 1161322 Kleur grijs, 40 - 60m² per m²  20,35
D 1161323 Kleur grijs, 60 - 80m² per m²  18,40
D 1161324 Kleur grijs, > 80m² per m²  18,00

D 1161330 Kleur zwart, < 30m² per m² 25,30
D 1161331 Kleur zwart, 30 - 40m² per m²  21,95
D 1161332 Kleur zwart, 40 - 60m² per m²  20,35
D 1161333 Kleur zwart, 60 - 80m² per m²  18,40
D 1161334 Kleur zwart, > 80m² per m²  18,00

Transportkosten  per m² 0,75

Accessoires
D 1161342 Afwerking ovale of ronde vorm  97,75
D 1161341 Afwerking romeinse of rechte inlooptrap  97,75
D 1161340 Uitsparing voor trap  97,75 

C 1162001 Bevestigingsrubber 25cm per 100 stuks 1,40
C 1162010 Nylon haring per 50 stuks 2,50

C 1162014 Grondanker verzinkbaar in Alu/RVS per 50 stuks 3,20
C 1162011 Grondanker verzinkbaar in brons per 50 stuks 6,25

C 1162016 RVS steekharing lengte 100mm/ø 6mm, per 50 stuks 1,50
 voor bevestiging in tegel/beton 
C 1162017 RVS steekharing lengte 250mm/ø 6mm, per 50 stuks 1,95
 voor bevestiging in gras

C 1162020-BL  Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur blauw  125,00
C 1162020-GRI  Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur grijs  125,00
C 1160020-GRO Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur groen  125,00

Aandachtspunt berekening.
Voor de juiste maatvoering 
rekening houden met 60cm 
extra badlengte en badbreedte.

±RAL 6026 ±RAL 5015

±RAL 7037 ±RAL 9005
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Halle 10.1, Stand G030


