


KENMERKEN

 

De zwembadcontainer combineert een snelle 
installatie met uitmuntende kwaliteit en luxe.

Hierdoor kunt u optimaal genieten van een 
echt zwembadgevoel.

Gaat u verhuizen? Dan kunt u de zwembad-
container gewoon meenemen naar uw nieuwe 
adres!

Er is keuze uit verschillende modellen. Deze 
zijn allemaal verplaatsbaar en kunnen (bijna) 
overal geplaatst worden.

Dankzij de uitstekende warmtepomp en 
andere zwembadaccessoires kunt u het hele 
jaar door genieten van een verwarmd 
zwembad!

VOORDELEN

 
SNEL EN COMPLEET

   De zwembadcontainer wordt in één dag 
volledig afgewerkt en plug-and-play geleverd, 
zodat hij meteen klaar is voor gebruikt; 
   Het enige wat u hoeft te doen is toevoer 
van de elektriciteit te verzorgen en de onder-
grond voor te bereiden;
   De zwembadcontainer kan geleverd worden 
met alle apparatuur geïntegreerd. 

SFEERIMPRESSIE
 
   De zwembadcontainer geeft het gevoel van 
uw eigen privézwembad;
   De kleur van het zwembad is door u te 
bepalen.



MODEL 1300 BLANCO

SPECIFICATIES
 
  Een nieuwe container afmetingen: 6 x 2,4 x 1,3 m 
  Waterhoogte: ca. 0,95 m
  Preparatie uitwendig: stralen + spuiten in uw ral kleur
- Preparatie inwendig: stralen + spuiten in food approved     
  coating (drinkwater certificaat, hoog chemische 
  belastbaarheid) 
- Preparatie onderkant: stralen + teren 
- Voorzien van water aanvoer en retour
Circulatie water: RVS 316 1.5” Nippel + dop
Leeg laten lopen: afvoer kogelkraan RVS 316 1.5” 
PN63/DN40  

OPTIES

1. Zwembad voorzien van pomp en filter type A 

2. Zwembad voorzien van warmtepomp 

3. Zwembad voorzien van gaasdoek

4. Zwembad voorzien van afdekzeil en toog
-   Voorzien van afdekzeil:
-   Inclusief toog voor afwatering (aluminium)

Zie “Specificaties hardware” voor meer uitleg en eigenschappen 
over bovenstaande opties



MODEL 1700 BLANCO

SPECIFICATIES
 
  Een nieuwe container afmetingen: 6 x 2,4 x 1,7 m 
  Waterhoogte: ca. 1,3 m
  Preparatie uitwendig: stralen + spuiten in uw ral kleur
  Preparatie inwendig: stralen + spuiten in food approved   
  coating (drinkwater certificaat, hoog chemische 
  belastbaarheid) 
  Preparatie onderkant: stralen + teren 
  Voorzien van water aanvoer en retour
Circulatie water: RVS 316 1.5” Nippel + dop
Leeg laten lopen: afvoer kogelkraan RVS 316 1.5” 
PN63/DN40  

OPTIES

1. Zwembad voorzien van pomp en filter type B 

2. Zwembad voorzien van warmtepomp 

3. Zwembad voorzien van gaasdoek

4. Zwembad voorzien van afdekzeil en toog
-   Voorzien van afdekzeil:
-   Inclusief toog voor afwatering (aluminium)

Zie “Specificaties hardware” voor meer uitleg en eigenschappen 
over bovenstaande opties



OPTIES

1. Zwembad voorzien van pomp en filter type A 

2. Zwembad voorzien van warmtepomp 

3. Zwembad voorzien van gaasdoek

4. Zwembad voorzien van afdekzeil en toog
-   Voorzien van afdekzeil:
-   Inclusief toog voor afwatering (aluminium)

Zie “Specificaties hardware” voor meer uitleg en eigenschappen 
over bovenstaande opties

MODEL 1300 MET TRAP

 SPECIFICATIES
 
   Afmetingen: 6 x 2,4 x 1,3 m 
   Waterhoogte: ca. 0,95 m
   Voorzien van trap
   Voorzien van ruimte onder de trap voor   integratie 
hardware producten
   Ruimte onder de trap voorzien van deuren inclusief 
ventilatieroosters
   Preparatie uitwendig: stralen + spuiten in uw ral kleur
   Preparatie inwendig: stralen + spuiten in food   
a approved coating (drinkwater certificaat, 
   hoog chemische belastbaarheid) 
-  Preparatie onderkant: stralen + teren 
-  Voorzien van water aanvoer en retour
Circulatie water: RVS 316 1.5” Nippel + dop
Leeg laten lopen: afvoer kogelkraan RVS 316 
1.5” PN63/DN40 

 

inclusief ventilatieroosters

integratie hardware producten



MODEL 1700 MET TRAP

SPECIFICATIES
 
  Een nieuwe container afmetingen: 6 x 2,4 x 1,7 m  
  Waterhoogte: ca. 1,3 m
  Voorzien van trap
  Voorzien van ruimte onder de trap voor integratie    

- Ruimte onder de trap voorzien van deuren inclusief    

- Preparatie uitwendig: stralen + spuiten in uw ral kleur
- Preparatie inwendig: stralen + spuiten in food  
  approved coating (drinkwater certificaat, hoog 
  chemische belastbaarheid) 
- Preparatie onderkant: stralen + teren 
- Voorzien van water aanvoer en retour

hardware producten

ventilatieroosters

Circulatie water: RVS 316 1.5” Nippel + dop
Leeg laten lopen: afvoer kogelkraan RVS 316 
1.5” PN63/DN40  

OPTIES

1. Zwembad voorzien van pomp en filter type B 

2. Zwembad voorzien van warmtepomp 

3. Zwembad voorzien van gaasdoek

4. Zwembad voorzien van afdekzeil en toog
-   Voorzien van afdekzeil:
-   Inclusief toog voor afwatering (aluminium)

Zie “Specificaties hardware” voor meer uitleg en eigenschappen 
over bovenstaande opties



MODEL 1700 MET TRAP



KLIMTRAP EN RAILING

 

KLIMTRAP
 
Container voorzien van trap om het zwembad 
in te komen. 

  Voor interesse offerte wordt een persoonlijke 
prijs gemaakt, op basis van verzoek klant

RAILING

Container voorzien van railing aan bovenzijde 
trap.

  Voor interesse offerte wordt een persoonlijke 
prijs gemaakt, op basis van verzoek klant



SPECIFICATIES HARDWARE

 

WARMTEPOMP 
 
BWT myPOOL Inverter Heat Pump 6kW
- Afmetingen (lxbxh): 74,4 x 35,9 x 64,8 cm
- Geschikt tot 24 m3
- Energiezuinig
- Werkt op 230V
- Laag geluidsniveau
- Verwarmingscapaciteit:
o 6,2 kW bij 26°C
o 4,8 kW bij 15°C
- Verbruik: 0,29-1 kW/h
- Seizoen: april – oktober
- Inclusief montage en klein materiaal

POMP EN FILTER TYPE A
  
Intex Zandfilterpomp SF80220RC-2
- Filtervermogen: 6 m3/h
- Werkt op 230V
- Pomp en filter in één
- Voorzien van timer
- 6-weg klep
- Eenvoudig te reinigen
- Inclusief montage en klein materiaal 



POMP EN FILTER TYPE B
 
Mega Pool MFS20 Zandfilter 
-  Afmetingen (lxbxh): 50 x 50 x 76 cm
-  6-weg kraan
-  Filtervermogen: 10.5m3/h
   Side-mount voor efficiëntere en effectievere filtratie
-  Geleverd met filterzand
   Doorzichtige filterdeksel

Pentair Freeflo FFL-071
-  Afmetingen (lxbxh): 56,2 x 23 x 24,2 cm
-  Pompcapaciteit: 11m3/h
-  Werkt op 230V
-  Vermogen 0,55 kW

AFDEK MOGELIJKHEDEN VOOR BLADAFVAL 
  
Gaasdoek 
 Ter voorkoming van blad in het zwembad
  Waterdoorlatend

Afdekzeil
  Ter voorkoming van blad en regenwater in         
  het zwembad
  Niet waterdoorlatend

Toog voor afdekzeil
  Voor afwatering
  Aluminium toog over toprail geplaatst

VOOR SERIEUZE INTERESSE IN PRIJZEN STUUR EEN MAIL NAAR 

INFO@GROENENBOOMCS.NL




