
Zelfbouwzwembaden
Bouw zelf je eigen droomzwembad!
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Wat is er inbegrepen in onze zelfbouwpakketten?
Al onze zelfbouwpakketten worden samengesteld op basis van onze kennis en
jarenlange ervaring. Alle materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit, zonder de
prijs uit het oog te verliezen. Het basispakket bestaat uit noodzakelijke
materialen om het goed functioneren te garanderen. Dit basispakket kan
aangevuld worden met verschillende opties om zo zelf je droomproject te
bekomen.
Ons basispakket is geldig voor zwembaden tot 10x4 meter. Wens je echter een 
 groter zwembad, dan bekijken we dit op maat volgens je wens. Via deze folder
geven we je een kijkje van welke materialen er standaard zijn voorzien en welke
optiemogelijkheden er nog gelden.

Door gebruik te maken van ons zelfbouwpakket kan je een flink deel besparen
op de totaalkosten van je droomzwembad. Wij zorgen voor alle materialen,
inclusief uitgebreide handleidingen, stappenplan en schema's om zorgeloos te
bouwen. Ruwbouwmaterialen zijn niet inbegrepen in de pakketten. Het plaatsen
van de liner (1,5mm) is telkens inbegrepen in onze pakketten!



Skimmers
2 skimmers met grote opening voor linerzwembaden
Standaard wit, optioneel idem gekleurd als liner
Voor het aanzuigen van oppervlaktewater

Basispakket voor een zwembad tot 10 x 4 meter
Alle nodige materialen (excl. ruwbouw) met uitgebreide handleidingen 

Inhoud
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Bodemaanzuiging
Bodemput, te plaatsen in de zijwand
Standaard wit, optioneel idem gekleurd als liner
Voor het aanzuigen van zwembadwater onderaan

*Afbeeldingen en omschrijving kunnen afwijken. Materialen zijn idem of gelijkwaardig aan info en foto's.

Inspuiters en stofzuigeraansluiting
4 wanddoorvoeren met richtbare jet (inspuiters)
1 wanddoorvoer met stofzuigeraansluiting en afsluitdop
Standaard wit, optioneel idem gekleurd als liner

Verlichting
4 wanddoorvoeren met richtbare jet (inspuiters)
1 wanddoorvoer met stofzuigeraansluiting en afsluitdop
Standaard wit, optioneel idem gekleurd als liner



Regelbare zwembadpomp
Regelbare snelheidspomp gebaseerd op zwembadinhoud.
Energiezuinig pompen door aan te passen snelheid en debiet
Bedienbaar via touchscreen display en smartphone
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Zandfilter
Glasvezel versterkte filter met zijdelingse zes-weg kraan
Debiet van +- 15m³/h voor degelijke filtratie
Compleet met alle nodige montagematerialen 

Glasparels 
Glasparels voor het vullen van de zandfilter
Filtratie op basis van glas geeft een betere filtratie
Levensduur tov. standaard filterzand ligt dubbel zo hoog

Elektrische schakelkast met Wi-Fi
Schakelkast voor aansluiting elektrische toestellen zoals pomp, verlichting, ...
Voorzien van volledig cloudsysteem voor bediening via smartphone
Maakt een slim zwembad met de gebruiksvriendelijke ZwemcoCloud app
Aansluiting voorzien voor warmtepomp en 2 extra stopcontacten

www.zwemco.cloud

PVC materialen
Alle nodige PVC materialen voor samenstelling leidingwerk
Koppelingen voor aansluiting technische installatie
Kranen voor bediening aanzuig en retourleidingen
PVC lijm en reiniger
Alle PVC materialen en lijm zijn drukbestendig

*Afbeeldingen en omschrijving kunnen afwijken. Materialen zijn idem of gelijkwaardig aan info en foto's.

https://zwemco.cloud/
https://zwemco.cloud/


Liner Alkorplan 2000
1,5 mm dikke gewapende zwembadliner in effen kleur
Optioneel bedrukte en reliëf kleuren mogelijk
De bekendste zwembadliner op de markt van hoge kwaliteit
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Plaatsing van de liner 
Het plaatsen van de liner door onze diensten is telkens inbegrepen
Deskundige plaatsing gegarandeerd
Aanwerken van trappen, ligplaatsen od. zijn optioneel
10 jaar garantie op waterdichtheid

Manuele onderhoudsset
Onderhoudsset voor het manueel schoonhouden 
Bestaat uit bodemzuiger, schepnet, telescoopstang en zuigslang
Gratis inbegrepen in al onze zelfbouwpakketten

ZwemcoCloud automatisatie
Volledige automatisatie van je zwembadinstallatie via smartphone
Bedien, stel in en monitor zowel je installatie als je stroomverbruik
Verwarm slim en gebruik de overproductie van je zonnepanelen
om het zwembad op te warmen.                       www.zwemco.cloud

*Afbeeldingen en omschrijving kunnen afwijken. Materialen zijn idem of gelijkwaardig aan info en foto's.

https://zwemco.cloud/
https://zwemco.cloud/
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*Afbeeldingen en omschrijving kunnen afwijken. Materialen zijn idem of gelijkwaardig aan info en foto's.

Automatisch doseersysteem
Volledig automatisch systeem voor chloor en PH 
Meet en corrigeert zowel de chloor als PH waarde automatisch
Compleet toestel, geleverd met alle nodige aansluitstukken
Optioneel een NET versie voor integratie in de ZwemcoCloud app

Bijkomende uitbreidingsmogelijkheden
Personaliseer je eigen droomzwembad door uit te breiden met onderstaande
optiemogelijkheden. In al onze zelfbouwpakketten geniet je van extra kortingen
op alle bijkomende uitbreidingen. Deze kortingen zijn standaard verrekend in de
calculator. Kijk snel op onze website en maak gebruik van deze calculator om zelf
je eigen prijsofferte te berekenen.

Warmtepompen
Full inverter warmtepompen in verschillende types 
Uitgerust met wifi voor integratie in de ZwemcoCloud app
Zuinig verwarmen, het hele seizoen lang

EPDM zonneverwarming
Zonnepanelen op maat gemaakt volgens je eigen project
Verwarm gratis op kracht van de zon
Kan gebruikt worden in combinatie met een warmtepomp

www.zwemcosol.be

Automatische sturing zonnepanelen
Volledig automatische sturing van je zonneverwarming via wifi
Verwarm zuinig en enkel wanneer er kan verwarmd worden
Integratie in de ZwemcoCloud app voor bediening met smartphone
Inclusief temperatuursensoren en aansluitingen

https://zwemcosol.be/
https://zwemcosol.be/
https://zwemcosol.be/
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*Afbeeldingen en omschrijving kunnen afwijken. Materialen zijn idem of gelijkwaardig aan info en foto's.

Manuele afdekkingen
Maak je keuze uit onze verschillende manuele afdekmogelijkheden
Keuze uit noppenfolies of mousse afdekkingen in diverse types
Telkens voorzien van manueel mobiel of vast oprolsysteem 

Stavenafdekkingen
4-seizoenen stavenafdekking in verschillende kleuren
Manuele veiligheidsafdekking dmv ingewerkte aluminium staven

Automatische opbouwafdekkingen
Lamellenafdekking opbouw met buismotor en eindeloop
Veiligheidsafdekking, verkrijgbaar in verschillende kleuren (PVC)
Geen extra constructies in het zwembad te voorzien
Bediening kan gekoppeld worden aan de ZwemcoCloud app

Automatische inbouwafdekkingen
Lamellenafdekking inbouw met buismotor en eindeloop
Veiligheidsafdekking, PVC of polycarbonaat Solar lamellen
Geen bovengrondse constructies zichtbaar en creëer een plage
Bediening kan gekoppeld worden aan de ZwemcoCloud app
Strak afdekgeheel dat past past in elke omgeving

Maak zelf online je prijsofferte via onze calculator
www.adbv-pools.be/zelfbouwcalculator

ADBV-POOLS BV                               Atealaan 37F                               2270 Herenthout
+32 14 48 01 94                           info@adbv-pools.be                           BE 0896.034.926

https://adbv-pools.be/zelfbouwcalculator

