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Z E L F B O U W PA K K E T T E N
Wat is inbegrepen in onze zelfbouwpakketten
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Inhoud zelfbouwpakketten
Al onze zelfbouwpakketten zijn voorzien van hoogwaardige materialen. Deze worden telkens door ons zorgvuldig uitgekozen. Hierdoor kunnen we prijs/kwaliteit
garanderen voor al onze zelfbouwpakketten!
Zwembadpomp








Zelfaanzuigende zwembadpomp.
Stille werking.
Eenvoudige bajonetsluiting.
Voorzien van nodige aansluitstukken.
Harsmotor .
Voorzien van voorfilter.
Beveiligd tegen oververhitting.

Zandfilter
Hoogwaardige technologie: vormingsproces
met polyester hars verstevigd met glasvezel.

Kwaliteitsvolle afwerkingsgraad.

Transparant deksel van 200mm breed, bestand tegen alle behandelingen, chloor, zout, …

Afvoer plug diameter 1/4”.

Zeer sterke verbinding tussen beide delen.

6-weg klep van Praher (filtratie, tegenspoelen, spoelen, circuleren, afvoeren en sluiten) en
interne ontluchtingskraan om te ontluchten.

Filter gemakkelijk te onderhouden.

Maximum druk: 2,5 bar.
Filterzand en silex INBEGREPEN


Skimmers
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2 brede mond skimmers uit ABS.
Witte of gekleurde versie (optioneel).
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Inhoud zelfbouwpakketten
Bodemput



Bodemput voor aanzuiging water onderaan.
Witte of gekleurde versie (optioneel).

Inspuiters en stofzuigeraansluiting







4 wanddoorvoeren met richtbare jets.
Hoogwaardige inspuitstukken.
Witte of gekleurde versie (optioneel).
1 wanddoorvoer met stofzuigeraansluiting.
Witte of gekleurde versie (optioneel).

Verlichting
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2 LED onderwater verlichting (wit).
RGB (kleuren) optioneel verkrijgbaar.
Inclusief nodige inbouwdelen.
Inclusief verbindingsdoos.
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Inhoud zelfbouwpakketten
Schakelkast









Elektrische schakelkast voor bediening pomp.
Voorzien van instelbare tijdschakelaar.
Inclusief motorbeveiliging.
Inclusief transfo (12V) voor verlichting.
Bediening via schakelaars.
Voorbekabeling voorzien.
Deur met scharnieren, spatwaterdicht.
Mono– of trifase aansluiting mogelijk.

PVC buizen of flexibel





50 lopende meter buis 50 mm.
Drukbestendig tot 10 bar (PN10)
In lengtes van 5 meter.
1 zijde voorzien van lijmmof.

Optioneel PVC flexibel mogelijk




50 of 63 mm verkrijgbaar
Op rol van 25 meter (50 meter optioneel)
4 mm dikwandig en drukbestendig.

PVC lijmkoppelingen
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Nodige PVC bochten en T-stukken.
Drukbestendig tot 16 bar.
50 of 63 mm.

PVC kogelkranen in 50 of 63 mm.
Koppelingen draadverbinding naar lijm.
Voor aansluiting skimmers en filter.
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Inhoud zelfbouwpakketten
PVC lijm en reiniger




Specifieke PVC lijm voor buizen en flexibel.
Specifieke reiniger voor het ontvetten alvorens te lijmen.
Beiden uiterst geschikt voor zwembad leidingwerk.

Zwembadliner ALKORPLAN
In alle zelfbouwpakketten is er standaard een ter
plaatse gelaste liner voorzien. Dit in een effen kleur
en optioneel een bedrukte liner (met motief). Deze
liners hebben een dikte van 1,5mm en zijn voorzien
van een speciale vernislaag voor gemakkelijk onderhoud.

10 jaar garantie op waterdichtheid.

Gewapende folie van 1,5 mm dikte.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Langere levensduur dan traditionele liners.

Alle vormen en trappen perfect te bekleden.

De bekendste liner op de markt.
De liner wordt in al onze pakketten ter plaatse gelast
door onze diensten.
Plaatsing is dus inbegrepen in de totaalprijs!

Onderhoudsset
Volledige onderhoudsset bestaat uit:

Bodemzuiger.

Schepnet

Telescoopstang

Zuigslang
Handleiding

Uitgebreide handleiding en stappenplan met foto’s.
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Inhoud zelfbouwpakketten
AANVULLENDE OPTIES VOOR ZELFBOUWPAKKETTEN
Onderstaand een overzicht van de uitbreidingsmogelijkheden voor onze pakketten.
Manuele afdekkingen
Noppenfolie









Noppenfolie in verschillende kleuren.
Speciale geobubble.
Dikte 500 micron
Voorzien van ringen voor bevestiging.

Mobiel oprolsysteem met extra stevige as.
Voorzien van wielen om gemakkelijk te verplaatsen.
Verkrijgbaar voor zwembaden 5,5 meter breedte.

Mousse afdekking
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Mousse afdekking in blauw of grijs.
Afgeboord en voorzien van ringen.
Dikte 5 of 6 mm.

Mobiel oprolsysteem met extra stevige as.
Voorzien van wielen om gemakkelijk te verplaatsen.
Verkrijgbaar voor zwembaden 5,5 meter breedte.
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Inhoud zelfbouwpakketten
AANVULLENDE OPTIES VOOR ZELFBOUWPAKKETTEN
Automatische afdekkingen
Opbouw









Automatische lamellenafdekking in opbouw.
Veiligheidsafdekking met buismotor.
Instelbare eindposities voor openen en sluiten.
Bediening via sleutelschakelaar.
Standaard witte lamellen, optioneel grijs.

Strak design en volledig automatisch.
Niet verkrijgbaar met solarlamellen!

Inbouw in (verhoogde) nis met RVS balk
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Automatische lamellenafdekking inbouw.
Veiligheidsafdekking met buismotor.
Door werking met verhoogde nis, hoge waterstand.
Nis afwerkbaar met tropisch hout.
Plaatsing met inhangplaten (geen wanddoorvoer).
Verkrijgbaar in:
- Witte lamellen.
- Gekleurde lamellen (grijs, blauw, zand,…)
- PVC solarlamellen.
- Polycarbonaat solarlamellen.
- Polycarbonaat solarlamellen met ALU uitzicht.
Bediening via drukknop, optioneel afstandsbediening.
Solarlamellen voorzien van anti-alg systeem.
RVS balk 100x100 mm voor overbrugging
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Inhoud zelfbouwpakketten
AANVULLENDE OPTIES VOOR ZELFBOUWPAKKETTEN
Automatische afdekkingen
Inbouw in nis met perronbeugels (hoge waterstand)












Automatische lamellenafdekking inbouw.
Veiligheidsafdekking met buismotor.
Door werking met beugels, hoge waterstand.
Beugels afwerkbaar met tropisch hout of andere.
Plaatsing met inhangplaten (geen wanddoorvoer).
Verkrijgbaar in:
- Witte lamellen.
- Gekleurde lamellen (grijs, blauw, zand,…)
- PVC solarlamellen.
- Polycarbonaat solarlamellen.
- Polycarbonaat solarlamellen met ALU uitzicht.
Bediening via drukknop, optioneel afstandsbediening.
Solarlamellen voorzien van anti-alg systeem.
Beugels te plaatsen op maximaal 60 cm van elkaar.
Beugels zijn voorzien van geleidingswieltjes.

Inbouw in nis met plage systeem (onderwaterterras).
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Automatische lamellenafdekking inbouw.
Veiligheidsafdekking met buismotor.
Onderwater terras met tegels.
Plaatsing met inhangplaten (geen wanddoorvoer).
Verkrijgbaar in:
- Witte lamellen.
- Gekleurde lamellen (grijs, blauw, zand,…)
- PVC solarlamellen.
- Polycarbonaat solarlamellen.
- Polycarbonaat solarlamellen met ALU uitzicht.
Bediening via drukknop, optioneel afstandsbediening.
Solarlamellen voorzien van anti-alg systeem.
RVS balk 100x100 mm als steun voor tegels.
Onderwater terras kan aangebouwd worden met trap.
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Inhoud zelfbouwpakketten
AANVULLENDE OPTIES VOOR ZELFBOUWPAKKETTEN
Verwarmingsystemen
Warmtepomp











Haalt de warmte uit de omgevingslucht.
Voordelige verwarming en perfect stuurbaar.
Inverter systeem, werkt op verschillende snelheden.
Per KW verbruik, tot 7 KW afgifte.
Verkrijgbaar in verschillende types.
Simpele aansluiting en werking.
Enkel voorzien van stroom en water.
Ingewerkte flow-switch.
Digitale display.
Gewenste temperatuur instelbaar.

Zonnepanelen (doorstroom systeem)







Doorstroomsysteem om extra voordelig te verwarmen.
Plaatsing op plat of hellend dak mogelijk.
Wordt telkens op maat gemaakt.
Gratis verwarmen door de zon.
Simpele plaatsing en aansluiting.
Optioneel automatiseerbaar.

Warmtewisselaar (gas of mazout)
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Doorstroom warmtewisselaar met thermostaat.
Aan te sluiten op verwarmingsketel.
Kan ook verwarmen tijdens de wintermaanden.
Gewenste temperatuur instelbaar.

www.adbv-pools.be

info@adbv-pools.be

Inhoud zelfbouwpakketten
AANVULLENDE OPTIES VOOR ZELFBOUWPAKKETTEN
Automatische waterbehandeling
Automatische chloor en PH regeling









Vol automatische regeling voor chloor en PH.
Werkt met vloeibare producten in bidons.
Meetsondes van hoge kwaliteit.
Voorzien van extra beveiligingen.
Simpele plaatsing en bediening.
Voorzien van flow-switch (drukvoeler).
Compleet systeem, inclusief nodige aansluitingen.
Goede prijs/kwaliteit verhouding.

Regelbare snelheidspomp
Intelliflo regelbare snelheidspomp






Optioneel verkrijgbaar ipv standaard pomp.
Tot 60% minder stroomverbruik.
Voorzien van digitale display in NL.
Simpele aansluiting en bediening.
Instelbaar in verschillende toeren (debiet).

Zwembadisolatie
Specifieke zwembadisolatie
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Isolatie voor bodem of/en wanden.
Te lijmen met specifieke lijm.
Voelt zacht aan en gemakkelijk te plaatsen.
Verkrijgbaar in 1,5 of 2 meter breedte.
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