
 

VOOR RONDE EN OVALEN (OPZET)ZWEMBADEN 
Deze isolatieafdekking bestaat uit een blauwe versterkte luchtbellenfolie, 
dikte 300 Micron, van de nieuwste generatie polyethyleen materiaal. De 
folie geeft de zonnewarmte door aan het water en kan de temperatuur met 
5 ºC of meer doen stijgen. Tevens vermindert de folie het verdampen van 
het water met 90 %. Bespaart tientallen euro’s op onderhoud, chemische- 
en verwarmingskosten. Afdekking verwijderen bij een watertemperatuur 
van 28 ºC of hoger en bij het geven van een chloorschokbehandeling. 
Garantie van 1 seizoen. Mag niet opgerold in de zon liggen! 
 

Art.nr.  Afmeting zomerafdekking rond   Prijs 
BUE3000-B  Afdekking  ø 3,00 mtr.     €     91,90 
BUE3500-B  Afdekking  ø 3,50 mtr.     €   125,09 
BUE3600-B  Afdekking  ø 3,65 mtr.     €   136,04 
BUE4000-B  Afdekking  ø 4,00 mtr.     €   163,38 
BUE4200-B  Afdekking  ø 4,20 mtr.     €   180,12 
BUE4500-B  Afdekking  ø 4,50 mtr.     €   206,77 
BUE4600-B  Afdekking  ø 4,60 mtr.     €   216,07 
BUE5000-B  Afdekking  ø 5,00 mtr.     €   255,28 
BUE5500-B  Afdekking  ø 5,50 mtr.     €   308,88 
BUE6000-B  Afdekking  ø 6,00 mtr.     €   367,60 
 
   Afmeting zomerafdekking ovaal   
BUO2586-B  Afdekking  2,50 x 4,86 mtr.    €   124,06 
BUO3488-B  Afdekking  3,00 x 4,88 mtr.    €   149,49 
BUO3614-B  Afdekking  3,00 x 6,14 mtr.    €   188,09 
BUO3680-B  Afdekking  3,15 x 6,80 mtr.    €   218,72 
BUO3586-B  Afdekking  3,50 x 5,86 mtr.    €   209,43 
BUO3542-B  Afdekking  3,50 x 7,42 mtr.    €   265,18 
BUO3623-B  Afdekking  3,60 x 6,23 mtr.    €   229,01 
BUO3640-B  Afdekking  3,60 x 6,40 mtr.    €   235,26 
BUO3710-B  Afdekking  3,60 x 7,10 mtr.    €   261,00 
BUO3737-B  Afdekking  3,60 x 7,37 mtr.    €   270,92 
BUO4714-B  Afdekking  4,00 x 7,14 mtr.    €   291,63 
 
Zomerafdekking op maat geknipt, dikte 400 Micron, blauw. + 12 % 
 
 
 
 

VLOEIBARE ZOMERAFDEKKING  
Een onzichtbare deken die bespaart op water en energiekosten door mid-
del van een dunne laag van 1 molecuul dik die wordt gevormd op het wa-
teroppervlak. De oppervlaktespanning zorgt ervoor dat deze laag op zijn 
plaats blijft en hervormt tijdens het zwemmen. De vloeibare afdekking ver-
mindert verdampen van het water, waardoor er bespaart wordt op het toe-
voegen van water en chemicaliën. Tevens voorkomt het warmteverlies tot 
wel 70 % door verdamping tegen te gaan. PH neutraal product.  
 

Art.nr.  Vloeibare afdekking     Prijs 
LCLP001-A  Lo-Chlor, fles van 1 ltr.     €     26,60 
   Dosering: 
   250 ml per 50 m³ per maand. 
   375 ml per 75 m³ per maand. 
 
 

ZOMERAFDEKKINGEN 

Advies verkoopprijzen per 01/02/2023 exclusief 21 % BTW. 



      PRIJS PER M²      
Model:    BULL 2           BULL 4 
Art.nr.:    BULL002-A           BULL004-A 
 
Berekening    (Geen ronde 
oppervlakte    vormen). 
in m². 
 
O = L x B    €     14,49       €     15,71 
 
 
O = L x B    €     17,45       €     18,76 
 
Afwijkende maten en vormen: prijs op aanvraag. 
Afdekkingen kleiner dan 5 m², worden berekend als meerprijs trap. 
 
Art.nr.  Extra uitvoering     Meerprijs 
BUMP001-A  Afdekking blauw, buiten bad omtrek, voor   €     71,71 
   rechte of ronde trappen, niet groter dan         
   5 m². In de lengte richting los bijgeleverd. 
BUMP002-A  Uitsparing in afdekking voor trap e.d..  €     42,40 
BUMP007-A  Extra trekogen (vanaf 3 st. en meer).       + 10 %   
 
BUMP003-A  Afdekking 400 Mi blauw/zwart of blauw/zilver,   + 15 % 
   voor het verminderen van algengroei. 
BUMP004-A  Afdekking blauw extra dik, met een dikte          + 25 % 
   van 500 Micron, in blauw.  
   Garantie van 3 seizoenen degressief 
BUMP045-A  Idem echter in doorschijnend donkergrijs.         + 40 % 
 
BUMP005-A  Afdekking Sol+Guard, dikte van 500 Micron,    + 50 % 
   in transparante uitvoering voor het opvangen  
   van nog meer zonnewarmte. 
   Garantie van 5 seizoenen degressief.  
BUMP006-A  Afdekking GeoBubble, dikte van 500 Micron,   + 60 % 
   blauw, beter bestand tegen Uv-straling en 
   zwembad chemicaliën en door vernieuwde  
   bubbelvorm veel sterker ! 
   Garantie van 6 seizoenen degressief.  

ZOMERAFDEKKINGEN 

BULL ISOLATIE-AFDEKKING 
Deze isolatieafdekking bestaat uit een versterkte luchtbellenfolie 
(400 Micron) van anti UV behandeld polyethyleen materiaal. De folie 
geeft zonnewarmte door aan het zwemwater en kan de temperatuur 
met 5 ºC of meer doen stijgen. Tevens vermindert de folie het ver-
dampen van water met 90 % en de eventuele stookkosten. De isola-
tieafdekking verlengt het zwemseizoen en houdt het bad schoon. 
 
Standaard is de afdekking transparant blauw, op aanvraag ook in 
blauw/zwart en blauw/zilver leverbaar. Gemakkelijk te installeren. 
Afdekking dient verwijderd te worden bij een watertemperatuur van 
28°C of hoger en bij een chloorschokdosering. De afdekking wordt 
geleverd inclusief beschermzeil voor als de afdekking opgerold is 
(afdekking mag niet opgerold onbeschermd in de zon liggen). 
Garantie van 2 seizoenen degressief op fabricagefouten. 
 
2 modellen leverbaar: 
 
BULL 2; isolatieafdekking met aan 2 korte zijden een versterkte      
zoom. Aan 1 zijde trekogen om de 50 cm voor de oproller. 
 
BULL 4; luxe isolatie-afdekking met versterkte zoom rondom. 
              Aan 1 zijde trekogen om de 50 cm voor de oproller. 

BULL 2 

BULL 4 

Advies verkoopprijzen per 01/02/2023 exclusief 21 % BTW. 
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