
CATALOGUS 2021  -  ALBIXON BELGIË
zwembadenvolledige sets

overkapping extra’s plaatsing

techniek



ZWEMBADEN
PAKKET



Overweegt u zorgeloos een zwembad aan te schaffen dat u voor de winter niet hoeft
leeg te laten lopen?

Profiteer van de unieke mogelijkheid van een complete zwembadlevering met alle
toebehoren, overkapping en de techniek.

Twijfel niet, kies voor de ALBIXON-oplossing en geniet van eindeloos zwemplezier.
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Het zwembad 
Het hart van uw plezier

Techniek
De motor voor uw zwembad

Zwembadoverkapping
De bescherming van uw zwembad

5 uitrustingsniveaus

ondergrondse en bovengrondse installatie

slimme besturingsoptie

5 maten

2 dieptes

2 kleuren

skimmer of overflow

2 modellen

2 kleuren

2 soorten panelen monorail 

diverse afmetingen

Welke overkapping kiest u?

Kijk op pagina 12 tot 15

Techniek & waterbehandeling

Kijk op pagina 10 & 11

Welke wordt de jouwe?

U kunt kiezen uit het aanbod

op pagina 6 & 7

ondergrondse techniek kuip

Een zwembadset?
Wat betekent dit?

Het is een smaalvol gemengde coctail die bestaat uit
een zwembad, de nodige technische apparatuur en een overkapping.
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Voordelen van QBIG BENEFIT zwembaden
Dankzij decennialange ervaring in zwembaden, heeft Albixon een gepatenteerde oplossing bedacht
voor de zwembadproductie. We hebben alle ribbels aan de buitenkant van het zwembad verwijderd en 
vervangen door een thermische constructie van 25 cm dik. Het dient niet alleen als dragende maar ook
als isolerend element van het zwembad. Dit heeft niet alleen het zwembad verbeterd, 
maar ook de bijbehorende bouwwerkzaamheden versneld. Bij de aanleg van een gewoon zwembad
moet er bij het invoeren van het beton in de zijwanden steeds gewacht worden om het water niveau
gelijk te laten lopen.
Met een QBIG BENEFIT-zwembad kan binnen enkele minuten het beton aangebracht worden via een
betonmixer . Dit bespaart zeer veel tijd en geld.
Het uitgekiende ontwerp maakt overwintering mogelijk zonder leeglopen. De zwembaden van de
BENEFIT-serie besparen zo een grote hoeveelheid water. 
De inspuiters zijn zo geplaatst dat het water optimaal circuleert en langdurig helder blijft. Dit
vergemakkelijkt het onderhoud en vermindert het verbruik van chemicaliën.

overlooprooster

overloopgoot

25 cm thermische isolatie

25 cm thermische
isolatie

ALBISTONE®

ALBISTONE®

materiaal

materiaal

skimmer

ruimte voor
stortbeton

ruimte voor
stortbeton
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QBIG BENEFIT

INBEGREPEN IN DE LEVERING:

zwembadkuip incl. leidingen en thermische constructie aan het zwembad,

spuitstukken,

skimmer of overloop,

OPTIES:

Jetstream-tegenzwemmer. Kan nadien niet meer ingebouwd worden.

Lampen in wit of kleur. Kan nadien niet meer ingebouwd worden. 

zwembad vorm

kleur opties

water diepte
120  /  150cm



*  - niet standaard transport

Ontwerp

Zwembadafmetingen

Zwembad wanddikte

Diepte

Dikte wandisolatie

Aantal lampen

Licht kleur

Trap model

Anti-slip treden

Plaatsing van de trap

Optie tegenstroom installatie

Kleur opties

3 x 5 m

8/6 mm

skimmer / overflow

X-AIR  /  X-AIR+  /  Aero  /  hoektrap  / rechte trap in hoek  /  geen

1,2 / 1,5 m

3 x 6 m

8/6 mm

1,2 / 1,5 m

3 x 7 m

8/8 mm

1,5 m

3,5 x 7 m

8/8 mm

1,2 / 1,5 m

4 x 8 m

8/8 mm

1,2 / 1,5 m

25 cm

van 0 tot 6

wit  /  kleur

links  /  rechts (aan de inspuitzijde)

ja  /  neen

lichtblauw  /  wit
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Trappen voor QBIG Benefit  

Hoeveel treden?  
De treden zijn 30 cm hoog. In het zwembad met een diepte van 120 cm vind je 3 treden, in het 150 cm diepe zwembad
vind je 4 treden.
 
Veiligheid boven alles  
Voor maximale veiligheid plaatsen wij op alle treden een antislipprofiel. Wat betekent dat? Bij de rand van elke trede zijn 3
fijne groeven gefreesd om wegglijden te voorkomen. Tegelijkertijd zijn ze door hun vorm goed bestand tegen
vuilafzetting. De antislipvariant van de trap is standaard bij alle Standard Plus-baden.  

AERO trap – open onder de trap

Rechthoekige trap in de hoek gesloten - links of rechts Rechte trap in de hoek - links of rechts

X-AIR+ - links of rechtsX-AIR - links of rechts

Hieronder ziet u alle aangeboden soorten trappen. Alle trappen kunnen in elke vorm, afmeting en kleur
van het zwembad worden geïnstalleerd. Altijd geplaatst aan zijde van de inspuiters van het zwembad 
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WARMTEPOMP voor meer zwemplezier

Voor langer zwemplezier

De keuze van uw warmtepomp is afhankelijk van het volume van uw zwembad en welke temperatuur u wilt bereiken.
De COP (coefficient of performance) geeft de verhouding weer tussen de (elektrische) energie die een warmtepomp nodig heeft om energie
uit de omgeving te onttrekken en de warmte die het systeem produceert. Het gebruik van een warmtepomp is de meest effectieve manier
om water in uw zwembad te verwarmen. De pomp verzamelt warmte uit de omgevingslucht en geeft deze af aan het water in het zwembad. 
De warmtepompen XHPFDPLUS en INVERBOOST C zijn evergreens in ons aanbod. Nu met een innovatief uiterlijk en uitbreidbaarheid
met touchscreen en Wi-Fi-verbinding.  De meeste varianten gebruiken milieuvriendelijk koudemiddel R32.

9kW voor zwembad van 25 tot 40m3
input van 1,44kW en COP 6,25
Digitale display - Koelstof R32
220-240V  - afm. 935x360x545mm
Links in & uitgang. Ook voor zout water
51kg zonder water. 

12kW voor zwembad van 35 tot 60m3
input van 1,91kW en COP 6,25
Digitale display - Koelstof R32

220-240V  - afm. 1045x410x695mm
Links in & uitgang. Ook voor zout water

61kg zonder water

9,5kW voor zwembad van 12 tot 34m3
input van 1,1-0,15kW en COP 16-6,3
Digitale display - Koelstof R32
220-240V  - afm. 855x325x565mm
Achter in & uitgang. Ook voor zout water
68kg zonder water

13,5kW voor zwembad van 16 tot 65m3
input van 2,14-0,2kW en COP 16-6,3

Digitale display - Koelstof R32
220-240V  - afm. 986x398x694mm

Achter in & uitgang. Ook voor zout water
78kg zonder water

9kW voor zwembad van 0 tot 40m3
input van 1,43-0,27kW en COP 13-5,8

Digitale display - Koelstof R32
220-240V  - afm. 1008x380x577mm

Achter in & uitgang. Ook voor zout water
56kg zonder water

15kW voor zwembad van 25 tot 65m3
input van 2,67-0,29kW en COP 13-6
Digitale display - Koelstof R32
220-240V  - afm. 1050x440x709mm
Achter in & uitgang. Ook voor zout water
78kg zonder water



Technologie
kuipen en wanden

De technische instantallatie is de motor
van uw zwembad die alles draaiend houdt.

U kunt kiezen uit de 8 populaire standaarduitvoeringen!



Y Y Y
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Y

Y

Om uw beslissing gemakkelijker te maken, hebben we  technologische kuipen en wanden voorbereid die
zijn uitgerust met eersteklas componenten die u eenvoudig aan het zwembad en de stroomvoorziening
aansluit. U hoeft zich geen zorgen te maken over welke accessoires het beste zijn voor uw zwembad. 
Wij hebben het voor u gedaan! De kuipen bevinden zich dicht bij het zwembad en zijn altijd binnen handbereik. 
De techniekwand kan u onder een afdak of in een poolhouse of garage plaatsen.

Standaart Techniek

Techniek wandTechniek kuip
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Filter

Pomp

Water behandeling - *1

Automatische PH controle

Smart control aansluitpunt

Waterpomp aansluiting

Leegloop afvoerpunt

Tegenstroom aansluitingspunt

Tegenstroompomp

Ook als techniek wand verkrijgbaar

Afstandsbediening voor licht

Benodigde leidingen en kranen

Schakelbord - *2

Kuip diameter

Kuip diepte

MODEL BASIC PLUS ECONOMIC COMFORTPLUS OXY PLUS OXY

Zandfilter P500

Preva 50

Neosal Hidrolife Hidrolife Oxilife Oxilife

N

N

N

N

N

N

NN

N

N

NN

120 cm

120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

*2 - Het schakelbord is voorzien van een stopcontact voor installatie van extra verbruiker.

Y

 *1 - NEOSAL, met behulp van een zoutwaterchlorinator wordt een spoor van vrij chloor uit het zoute water
 in het zwembad opgevangen, voldoende voor een hoogwaardige zwembaddesinfectie. 
HIDROLIFE controller voor behandeling van zwembadwater door middel van hydrolyse, met een laag zout gehalte.
OXILIFE waterbehandelingssysteem dat elektrolyse, bekend van zoutplanten, met hydrolyse combineert. 
Water in het zwembad wordt dus niet alleen gedesinfecteerd door de zoutwaterreactie, maar ook door actieve
zuurstof. 



OVERKAPPING
Een ergonomische en moderne overkapping voor uw zwembad

met voldoende hoogte om onder de koepel te zwemmen ook bij slecht weer.
Warmte isolerend en vuil werend voor gemakkelijk onderhoud.

Een zwembad overkapping is een idieale oplossing voor
veiligheid en hygiene in en rond het zwembad. De koepel zorgt er
ook voor dat u langer van uw zwembad kan genieten.



DALLAS / DALLAS CLEAR
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2 kleuren

SILVER ELOX DB703

1) PK8 - transparante polycarbonaat met een dikte van 8mm, luchtkanalen en UV bestendig.
2) PK4 - transparante polycarbonaat met een dikte van 4mm en UV bestendig. 

Aantal modulles

MODEL

Goederen voor onmiddelijke verzending

Snelle en eenvoudige installatie

Overzichtelijke verpakking & gebruiksaanwijzing

Voordelen van de ALBIXON BOX

Dallas A

Dallas B

Maximum overkapping

Buiten breedte “B”

Buiten breedte “A”

Buiten lengte “E”

Zij ingang

Buitenhoogte “V”

Type panelen

Vooraanzicht

Paneel vooraanzicht

Paneel achteraanzicht

Achteraanzicht

Kopse boordprofiel

Ondersteuningsprofielen

Track

Veiligheid

Kleuren

Box afmetingen

Dallas A Dallas Clear A Dallas B Dallas Clear B

363 x 635 cm 462 x 850 cm

3 3 4 4

407 cm 407 cm 520 cm 520 cm

379 cm 379 cm 478 cm 478 cm

646 cm 646 cm 860 cm 860 cm

82 cm 82 cm 100 cm 100 cm

310 kg 420 kg 480 kg 650 kg

9,5 cm 9,5 cm 9,5 cm 9,5 cm

PK8 - 1) PK4 - 2) PK8 - 1) PK4 - 2)

verwijderbaar verwijderbaar verwijderbaar verwijderbaar

PK8 - 1) PK4 - 2) PK8 - 1) PK4 - 2)

vast vast vast vast

PK8 - 1) PK4 - 2) PK8 - 1) PK4 - 2)

M M M M

AIR double sided

Slotvast - los

Silver Elox & DB703



KLASIK / KLASIK CLEAR

14  /  ALBIXON-BELGIË  2021 Info of afspraak email info@varitech.be of bel 016/90 67 17

2 kleuren

SILVER ELOX DB703

1) PK8 - transparante polycarbonaat met een dikte van 8mm, luchtkanalen en UV bestendig.
2) SAN - transparante polycarbonaat met een dikte van 4mm en UV bestendig. 

Aantal modulles

MODEL

Goederen voor onmiddelijke verzending

Snelle en eenvoudige installatie

Overzichtelijke verpakking & gebruiksaanwijzing

Voordelen van de ALBIXON BOX

Klasik A

Klasik B

Maximum overkapping

Buiten breedte “B”

Buiten breedte “A”

Buiten lengte “E”

Zij ingang

Buitenhoogte “V”

Type panelen

Vooraanzicht

Paneel vooraanzicht

Paneel achteraanzicht

Achteraanzicht

Kopse boordprofiel

Ondersteuningsprofielen

Track

Veiligheid

Kleuren

Box afmetingen

Klasik A Klasik Clear A

317 x 635 cm 413 x 850 cm

3 3 4 4

361 cm 361 cm 471 cm 471 cm

333 cm 333 cm 429 cm 429 cm

646 cm 646 cm 860 cm 860 cm

100 cm 100 cm 130 cm 130 cm

290 kg 380 kg 470 kg 600 kg

9,5 cm 9,5 cm 9,5 cm 9,5 cm

PK8 - 1) SAN - 2) PK8 - 1) SAN - 2)

verwijderbaar verwijderbaar verwijderbaar verwijderbaar

PK8 - 1) SAN - 2) PK8 - 1) SAN - 2)

vast vast vast vast

PK8 - 1) SAN - 2) PK8 - 1) SAN - 2)

M M M M

AIR double sided

Slotvast - los

Silver Elox & DB703

Klasik C

Klasik B Klasik Clear B Klasik C Klasik Clear C

5

571 cm

515 cm

1073 cm

155 cm

680 kg

9,5 cm

PK8 - 1)

verwijderbaar

PK4 - 2)

vast

PK4 - 2)

L

5

571 cm

515 cm

1073 cm

155 cm

860 kg

9,5 cm

SAN - 2)

verwijderbaar

vast

SAN - 2)

L

499 x 1060 cm

SAN - 2)

Box gewicht

430 x 42 x 157 cm 563 x 47 x 188 cm 606 x 61 x 175 cm



EXTRA’S 
voor uw zwemplezier.
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Bodemzuigers en zonnedouche

Altijd een perfect onderhouden zwembad 

Dolphin WAVE 30  - 0320003

Zonne boiler douche  - 4BX01-01-001

Professionele automatische bodemzuiger voor baden met een
lengte tot 15 meter.
De volgende zaken zijn kenmerkend voor de Dolphin Wave 30:
- Schakelt automatisch uit na beëindigen cyclus
- Voorzien van zogenaamde combined brushes welke voor een
  optimale grip zorgen
- Werkt met filterzak. Heeft een mechanisme om vastraken in
  objecten zoveel mogelijk te voorkomen 
- Kabellengte 18 mtr
- Digitale transformator
- Looptijd van 3 uur 
- Kabelswivel, sleepcontact welke ervoor zorgt dat de kabel 
  niet in de knoop raakt
- Gewicht 11kg 
- Wordt inclusief caddy geleverd
- Garantie 36 maanden met een maximum van 3.000 werkuren

Met deze zonnedouche kan je voor of na
het zwemmen een verfrissende douche
nemen in je tuin of bij het zwembad. 
Onze douche kan eenvoudig worden
aangesloten op je tuinslang voor
koudwateraanvoer. Vervolgens kan de
zon het water in de tank opwarmen en
een perfecte douche bieden! 
De temperatuur van het water kan
worden verwarmd tot 60 °C.
 Een kraan is inbegrepen om de
waterstroom te regelen. De levering
bevat 4 schroeven om de douchebak
stevig en stabiel op elk vlak massief
oppervlak te monteren. Met een nette
en mooie uitstraling, zal deze solardouche
zeker een geweldige aanvulling zijn op
je tuin of zwembad.

Dolphin F60  - 080023

Met de Dolphin F-serie heeft Maitronics een uiterest betaalbare
en betrouwbare zwembadrobot gecreëerd.  Reinigt de bodem,
wandhoeken, wanden en de waterlijn van uw zwembad. Eenvoudig
te reinigen door middel van het uitneembare filtercartrigdes en
zeer zuinig met energie. Geschikt voor baden tot 15 meter lengte. 
Uitgevoerd met combined brushes.
Afstandsbediening via smartphone app. 
- Kabellengte 18 mtr
- Digitale transformator
- Looptijd van 2,5 uur 
- Kabelswivel, sleepcontact welke ervoor zorgt dat de kabel 
  niet in de knoop raakt
- Gewicht 11kg 
- Wordt inclusief caddy geleverd
- Garantie 24 maanden met een maximum van 3.000 werkuren
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EXTRA’S voor uw zwemplezier.

Thermometer  - 010567
Eenvoudig de tempheratuur van uw 
zwembadwater kennen  

Schepnetten  - Diep : 083025 * ondiep : 083028
Ondiep schepnet vooroppervlakte water
Diep voor vuil en andere die op de bodem 
van uw zwembad terecht komen 

Zwembadborstel  - 083003
Om uw zwembadrand en 
of trap extra te reinigen

Zwembadstang  - 083035
Universele zwembadstang die op schepnetten,
borstels en andere past
uitschuifbaar van 1,8m tot 2,8m 
of van 2,8 tot 3,8m lengte

Voor een perfect onderhoud en gebruik

Filterzand AL4BX05-01-059

Zak van 25kg met een korrel van 0,5 tot 1mm

Zwembadzout AL4BX05-01-002

Zak van 25kg zout voor uw electrolize van het
zwembadwater. liter inhoud gedeeld door 250
geeft ingeveer het verbruik van uw zout  
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EXTRA’S voor uw zwemplezier.

Speeltoestellen - allen te gebruiken zonder boren of andere aan uw zwembad

Tobogan
Deze leuke glijbaan is een idiale toevoeging om van uw zwembad een speelparadijs te maken.
De tobogan kan aan de rand van het zwembad geplaatst worden. Stevig en licht,
volledig gemaakt uit versterkt polyester;
Verkrijgbaar is 2 modellen. De referentie 010237 is 85cm hoog en 225cm x 60cm
De referentie E5096 is 213cm x 85cm x 50cm en is voorzien van grondbevestiging. 

010237

E5096

E010747

E010743

E080195

Speeleilanden
Deze drijfmatten zijn verkrijgbaar in de maten 200x100cm en 
150x100cm, allebei met een dikte van 6cm. De jiveboard is
98x48x5,4cm. Allen gemaakt van CL55 foam met een goed
drijfvermogen. Voor langdurig en intensief gebruik.



19  /  ALBIXON-BELGIË  2021 Info of afspraak email info@varitech.be of bel 016/90 67 17

EXTRA’S voor uw zwemplezier.

Extra hulp bij het betreden van uw zwemparadijs

Zwemmen kan veel plezier brengen voor mensen met een verlaagde mobiliteit.
De opwaartse druk van het water zorgt er voor dat je spieren kan trainen met lage intensiteit.
Hierdoor kunnen ouderen of personen met een ziekte of handicap toch blijven sporten. 

Dit is maar 1 van onze liften, indien je toch
een toestel wenst voor zwaardere toepassing, 
zelfrijdende of voor bevestiging tegen een muur 
of  zoekt of een beachzit vraag ons via 
info@varitech voor meer informatie.
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De ingebouwde lift F145 heeft een arm met een
bereik van 1500mm en een maximum capaciteit
van 140kg. De lift zelf weegt 63kg en is dus
gemakkelijk weg te nemen. De verankering wordt
in beton gegoten zodat deze voldoende stevig is.
De lift wordt geleverd met een accu en adapter.
Het toestel is uitermate makkelijk te bedienen
met een controller en kan 360° draaien. Er is
standaardeen afstandsbediening inbegrepe.n 

Lift F145 DPF145
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EXTRA’S voor uw zwemplezier.

Voor een eindeloos zwemplezier

Basketbalring J201
drijvend e bsketbal ring van RVS materiaal.
Drijvers en net inbegrepen

Volleybalnet 2m : J202  *  4m : J206 
Drijvend van aluminium, demonteerbaar
afmetingen 2m & 4m. Vlotters en net inbegrepen.

Waterpolodoelen
breedte 100 cm P754.100  *  150 cm P754.150   *  250 cm P754.250,    
Opblaasbaar - drijvend 
van extreen sterk bache materiaal. 
Gebruikt voor officiele waterpolo en Beachwaterpolo wedstrijden

robuuste speelmat vaan 150 x 100cm en 6cm dik

Danfloat float  Ring 95cm : 20170  *  stick 95cm : 20171 
Is perfect om in het zwembad te spelen.  Ze zijn gemaakt van duurzaam, maar zacht PVC
zonder lasnaden waar je zelf aan kunt snijden. De producten zijn zowel binnen als buiten te gebruiken. 
Je kunt hangen of zitten. De drijvende sticks en banden zijn zo gemaakt dat ze door meerdere mensen
tegelijk gebruikt kunnen worden, wat voor veel spel en plezier zorgt voor jong en oud. 
De materiaaldikte is 3-5 mm, dit maakt de vlotter erg sterk.  Hij is voorzien van een veerklep die ervoor
zorgt dat de lucht niet ontsnapt.  Opblaasbaar.
De drijvende ring is 95cm buiten diameter, de stick is 95cm lang. De doorsneden van de tubes is +/- 24cm.
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EXTRA’S voor uw zwemplezier.

Voor een eindeloos zwemplezier

Zwemvesten, zwemarmbandjes, zwemgordels enz.
Kijk op onze webshop WWW.ZWEMSPORT.SHOP



ZWEMBAD AANLEGGEN 

Zelf uw zwembad aanleggen of met hulp, het vraagt even tijd en opzoekwerk.
Wij geven u al een hele reeks tips & tricks om uw planning en uitvoering te ondersteunen.
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ZWEMBAD AANLEGGEN - prijs en werkwijze.

Voorbereiding om een zwembad aan te leggen

Een zwembad aanleggen is geen sinecure. Er komt behoorlijk wat expertise bij kijken en ook qua
planningsvermogen wordt er nogal wat geëist van de zwembadbouwer. 
Het is dus geen klus waar je even zomaar aan begint.

Stappenplan voor het aanleggen van een zwembad

Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe het aanleggen van een zwembad precies verloopt. Het is altijd
aangeraden om  beroep te doen op een professionele aannemer voor de grondwerken. Zo ben je er zeker
van dat alles correct uitgevoerd wordt. Zelf aanleggen is mogelijk, maar goede raad kan nodig zijn.
Hieronder vind je de verschillende stappen in het hele proces van het zwembadontwerp tot de plaatsing.

Stap 1: bepalen welk zwembad je wil

Voor ons bezoek overloop je best de volgende vragen want die komen zeker aan bod:

- Naar welk formaat van zwembad gaat je voorkeur uit?
- Hoe wil je het zwembad voornamelijk gaan gebruiken?
- Wat is het beschikbare budget?
- Zijn er wensen met betrekking tot afwerking van het zwembad?
- Op wat voor manier wil je het water gaan verwarmen?
- Wil je gebruik maken van een overkapping voor het afdekken van je zwembad? 
- Locatie van het zwembad en de techniekruimte.

Stap 2: het ontwerp

Na de inventarisatie zal er altijd eerst een schets worden gemaakt. De schets kun je zien als een basis
waarin je rekening hebt gehouden met je persoonlijke  wensen en het beschikbare budget. Het is aangeraden
om eerst een ontwerptekening te maken of laten maken zodat je een beeld krijgt van het zwembad en hoe de
tuin er na aanleg zal uitzien. Indien je akkoord gaat met het ontwerp kan je een definitieve offerte opvragen
zodat je precies weet wat het gaat kosten.

Stap 3: organisatie en planning

Het aanleggen van een zwembad is beslist geen sinecure. De werken die verricht moeten worden vergen
behoorlijk wat expertise en het is belangrijk dat alle werkzaamheden goed gecoördineerd worden. Zo zijn er
specialisten nodig voor de graafwerken, het gieten van beton, het aanleggen van de tegels rond het zwembad.
De aanleg van een zwembad begint dus bij een strakke organisatie en een heldere planning.

Stap 4: Zwembad aanleggen

Nadat alle werken gepland zijn kan men van start gaan met de aanleg van het zwembad. 
• Uitgraven van de grond met machines en verwerken van de grond
• Storten van het beton voor de zwembadvloer
• Plaatsen van de kuip en storten van beton in de wanden
• Het plaatsen van de technische installatie unit
• Afwerken van de randen van het zwembad met tegels
• Plaatsen van warmtepomp (indien voorzien)
• Plaatsen van de overkapping (indien voorzien) 
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ZWEMBAD AANLEGGEN - prijs en werkwijze..

Aandachtspunten voor je start met de bouw van je zwembad

Besteed voldoende aandacht aan de juiste locatie

Het bepalen van de locatie voor een zwembad is zeer belangrijk. Zo kan het bijvoorbeeld een nadeel zijn
wanneer het zwembad zich direct onder bladhoudende bomen bevindt. Niet alleen heb je daar vaak veel
schaduw maar ook vallen blad kan voor vervuiling van water zorgen. Enige beschutting tegen de wind is
daarentegen wel fijn en bij aanleg zul je vanzelfsprekend ook rekening moeten houden met de nodige privacy. 
Ook moet er ruimte zijn voor  de technische ruimte in de grond of onder een afdak (tuinhuis, garage). 
Voordat er gegraven kan worden zal men moeten onderzoeken of er geen leidingen of kabels in de grond liggen.
Afvoerleidingen en leidingen voor gas en elektronica kunnen voor de nodige problemen zorgen. Het kan dan ook
geen kwaad om eerst bij je gemeente informatie op te vragen waar de leidingen precies liggen. 
Je kan dit ook zien in een bestaande bouwvergunning.

Kan je zelf een zwembad aanleggen?

Indien je zelf handig bent en beschikt over de nodige bouwvaardigheden, dan kun je de aanleg van een
zwembad vanzelfsprekend ook zelf uitvoeren. Het is ook mogelijk om bepaalde werkzaamheden uit te
bestede, zoals de graafwerken en de rest van de werken zelf uit te voeren. Het plaatsen van de kuip zelf 
s ook een specialisten werkje.
Door zelf werkzaamheden uit te
voeren kun je flink wat geld
besparen maar je dient dit dan
altijd in goedoverleg te doen
zodat alle werken op tijd kunnen
aanvangen en dat er niet langs
elkaar heen wordt gewerkt.

Prijs?

Een zwembad aanleggen is altijd een
stuk maatwerk. Daarom is het lastig
om een indicatie te geven van de prijs. 
Indien het om onze polyester kuip
zwembad gaat met één van de opgegeven
afmetingen moet je rekening houden
met een totaal prijs van het project tussen
de € 20.000 en de € 40.000. De kosten voor het aanleggen van een zwembad hangen samen met de grootte,
de grondwerken, de wijze van verwarmen, het soort afwerking en de technische installatie.

Vergunning nodig

In veel gevallen ben je voor het aanleggen van een zwembad vrijgesteld van een stedebouwkundige vergunning.
Voor niet overdekte (maximale hoogte 1,5m) constructies in de zijtuin en achtertuin (tot maximaal 80 vierkante
meter) bestaat een vrijstelling. Denk hierbij aan zwembaden, terrassen. Stel dat je bijvoorbeeld reeds een
terras en een vijver hebt met een gezamelijke oppervlakte van 40 vierkante meter, dan mag het zwembad
maximaal 40m2, boordstenen inbegrepen, bedragen. Bij een groter formaat zwembad zul je dus een
stedebouwkundige vergunning moeten aanvragen. De bouw van het zwembad mag niet in strijd zijn met
plaatselijke voorschriften of lokale plannen.
Hou er ook rekening mee dat als je in een verkaveling woont je moet kijken of zwembad plaatsen is
toegelaten in de verkavelings voorwaarden. Vraag dus altijd informatie op bij je locale bestuur.
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ZWEMBAD AANLEGGEN - prijs en werkwijze

Levering & betalingen

Levering 

Een richtprijs voor de leveringskost is apart vermeld in de prijsopgave. Deze is afhankelijk
Van de grootte van het zwembad en van de aangekochte items zoals, techniek, overkapping,
warmtepomp en andere producten.
De levering is voorzien tot aan de stoeprand zonder uitladen binnen België.
Het terrein (stoeprand) moet toegankelijk zijn voor een door de fabrikant gekozen voertuig en aanhanger.
Dat wil zeggen, de toegangsweg moet zo zijn ontworpen dat het voertuig veilig naar het  gewenste perceel
kan rijden zonder obstakels of onvoldoende grondverharding.
Bij zwembaden met een breedte van meer dan 3,50 m is een speciaal transport vereist en een speciale
transportvergunning.
Bij het lossen op de stoep moet de klant alle nodige borden en toelatingen voorzien voor het transport aankomt.
Het lossen gebeurt met een door de klant ter plaatse voorziene kraan, verlader of andere.

Betalingen

Voor zwembadsets, techniekinstallatie, overkapping of artikelen van meer dan € 1500 is altijd een aanbetaling
van 30% vereist bij bestelling. Na afronding van het bestelproces ontvang je van ons een bestelformulier in
pdf-formaat per e-mail. Deze dient u te ondertekenen en samen met een kopie van uw identiteitsbewijs per
post of e-mailnaar ons op te sturen.
Na ontvangst van het bestelformulier en kopie van de identiteitskaart ontvang u van ons een orderbevestiging
per e-mail met de vraag tot betaling van het voorschot. De bestelling is pas definitief na ontvangst van het voorschot.
Het 2de deel van de betaling wordt voldaan wanneer de productie klaar is, voor de verzending plaats vindt. 
De verzending zal pas doorgaan van zodra de volledige factuur betaald is.
Voor de volledige verkoopsvoorwaarden gelieve deze op te vragen via info@varitech.be 
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GRAAF en PLAATSINGSWERKEN 

Voor de plaatsing en of grondwerken werken wij samen met

Onze firma is gespecialiseerd in grond - en rioleringswerken, met meer dan 20 jaar ervaring.

Bij onze firma kunt u terecht voor:
- grondwerken
- zwembaden en (zwem)vijvers
- rioleringswerken
- plaatsen van regen - en zuiveringsputten
- bouwrijp maken van bouwterreinen
- graven en afboorden van vijvers
- afbraakwerken
- opritten en terrassen
- plaatsen van keermuren
- totaalprojecten

Alles wordt uitgevoerd in overleg met de klant. Wij bieden hierdoor gerichte service.
De klant staat bij ons centraal. We streven naar perfectie.

U kunt bij ons ook terecht voor het huren van machines.

Contactgegevens:

telefoon 0494 48 58 04

j.beernaert1@gmail.com
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SNEL BESTEL OVERZICHT 

ARTIKEL

ZWEMBAD

Afmetingen zwembad

Diepte zwembad

Kleur zwembad

EXTRA’S
Model trap

Plaatsing trap

Aantal lampen

Kleur lampen

TECHNISCHE RUIMTE

Technische kuip

Technische wand

EXTRA’S
Tegenstroop installatie

Warmte pomp inverboost
Warmte pomp XHPFDplus

OVERKAPPING

Model DALLAS

Model KLASIK

Kleur profielen

3 x 5 m  3 x 6 m  3 x 7 m  3,5 x 7 m 4 x 8 m

1,2 m  1,2 m    1,2 m  1,2 m

1,5 m  1,5 m  1,5 m  1,5 m  1,5 m 

lichtblauw wit

X-AIR  X-AIR+  AERO  hoektrap rechte trap hoek

links  rechts

0 1 2 3 4 5 6

wit  kleur

Basis kuip Economic Comfort Plus Oxy Plus Oxy 
 
Basis wand Economic     Oxy

    ja  /  neen ja  /  neen

 9 Kw  15 Kw
 9 Kw  12 Kw  15 Kw  

Dallas A         Dallas Clear A         Dallas B        Dallas Clear B 

Klasik A         Klasik Clear A         Klasik B         klasik Clear B         Klasik C        Klasik clear C

Silver Elox DB703

www.varitech.be
Invoerder/verdeler voor België

De foto's die in deze catalogus worden gebruikt, zijn alleen ter illustratie. 
ALBIXON & Albixon Benelux behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in alle gegevens in deze

catalogus met het oog op de ontwikkeling en verbetering van het product, de verpakking en de technologische processen. Zet- en drukfouten voorbehouden.

De offerteprijzen zijn altijd exclusief de plaatsing en of uit te voeren werken.

Denk aan de veiligheid van kinderen en dieren, Plaats een overkapping om de toegang te vermijden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
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Omcirkel het gekozen product en wij maken uw offerte

Hieronder de voor u essensiele onderdelen om een prijsofferte aan te vragen. 
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NOTA & VRAGEN & SCHETS
 

waar u aan denkt voor ons bezoek 

SCHETS Schets hier al de locatie van uw zwembad en mogelijke afmetingen van uw tuin


