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ZELFBOUWPAKKET ZWEMBAD VOOR EEN ZWEMBAD TOT 10 X 4 METER
Bouw zelf je eigen droomzwembad tot maximum 10x4 meter met ons totaalpakket.
Alle nodige materialen (excl. ruwbouw) met uitgebreide handleiding en stappenplan.

Inhoud Basic zelfbouwpakket:
> Zwembadpomp 16m³/h inclusief aansluitstukken (optie regelbare snelheid)
> Zandfilter met zes-wegkraan 15m³/h inclusief 150 kg zand en kiezel
> 2 skimmers, 1 bodemput , 1 stofzuigaansluiting en 4 inspuiters
> 2 LED onderwaterverlichtingen wit + inbouwdelen en afwerkring
> Elektrische schakelkast voor bediening pomp + transfo verlichting
> PVC buizen (20 lm), PVC flexibels (50lm), T-stukken (16 st), bochten (25 st),...
> Drukbestendige koppelingen en kogelkranen voor montage
> Drukbestendige PVC lijm + reiniger
> Alkorplan 2000 zwembadliner met een dikte van 1,5 mm in een effen kleur

Inbegrepen:
> Plaatsing zwembadliner door onze diensten
> Onderhoudsset: bodemzuiger, schepnet, telescoopstang en slang
> Uitgebreide digitale handleiding met stappenplan en foto’s
> Levering van alle materialen

PRIJS VOOR BOVENSTAAND PAKKET: 6.995 € incl. btw
Uitbreiding Basic zelfbouwpakket
> Full Inverter+ warmtepomp 18 kW:

geniet van extra kortingen bij uitbreiding van uw zelfbouwpakket
2.795 €

> Watersens automatische chloor en pH regeling: 1.750 €
> Automatische lamellenafdekking opbouw: va.

5.750 €

Bijkomende informatie
> Andere afmetingen zijn uiteraard mogelijk. Contacteer ons voor meer info.
> Al onze pakketten zijn aanpasbaar volgens uw eigen wens.
> Wenst u graag alles even te overlopen? Maak gratis en vrijblijvend een afspraak.
> Ook tijdens de bouwwerken staan wij u graag bij met tips en advies.
> Bij bestelling van een zelfbouwpakket geniet je van extra kortingen op boordstenen, robots, ...

Maak zelf online je offerte via de zelfbouwcalculator op onze website

Contacteer ons voor gratis en vrijblijvende afspraak : 014 48 01 94

