ZWEMBADFOLIE OP MAAT GEMAAKT

Vraag naar de website voor alle mogelijkheden!
Op maat gemaakte zwembadfolies zijn een membraan van PVC, dikte 75/100°, voor het waterdicht maken
van het zwembad. Foliebekleding is de meest makkelijke, efficiënte en toegepaste methode in de wereld.
Als resultaat van een geavanceerde technologie zijn de folies antischimmel, anti UV en antibacteriën behandeld. De folies worden op maat gemaakt en hoogfrequent gelast. De "Ultim" folie heeft een garantie
van 10 jaar (degressief) op de lasnaden en op waterdichtheid van het materiaal. De “Dreamliner 2015” folie
heeft een enkelzijdige beschermende vernislaag en geeft garantie van 10 jaar (vol) op de lasnaden en op
waterdichtheid van het materiaal en 6 jaar op antivlekken. De "Dreamliner 2030" heeft een tweezijdige beschermende vernislaag en geeft garantie van 15 jaar (degressief) op lasnaden en waterdichtheid van het
materiaal en 8 jaar op antivlekken. Voor verwarmde zwembaden met een watertemperatuur gedurende het
gehele jaar boven de 32°C, wordt deze liner dikte afgeraden (hiervoor is een liner van 1,5 mm het best).
Het gebruik van kopersulfaat en afgeleiden is strikt verboden. Ruime keus aan kleuren en motieven !
Minimale maat is 15 m².

STANDAARD FORMATEN: RECHTHOEKIG, ROND EN OVAAL.
Bodems: vlakke bodem, aflopende bodem en bodem met duikkuil.
Zonder nauwkeurige opgave worden de folies gemaakt met standaard marges: 15 cm verticaal, 5 cm horizontaal

Ophanging: d.m.v. “Hung” profielrand aan de folie. (Bij ronde baden ook overlap mogelijk).
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Sierranden (los)

AP75001-B
Lichtblauw

AP75008-B
Stone gr-za

AP75018-B
Lichtblauw

AP85001-B
Lichtblauw

AP78001-B
Genova bl-za

AP78011-B
Mykonos blauw

AP75002-B
Frans blauw

AP75009-B
Amethist blauw

AP75019-B
Frans blauw

AP85002-B
Frans blauw

AP78002-B
Mallorca bl--gr

AP78012-B
Music grijs

AP75003-B
Zandkleur

AP75010-B
Persia bl-gr-gr-r

AP75020-B
Zandkleur

AP85003-B
Zandkleur

AP78003-B
Marbré blauw

AP78013-B
Pompei blauw

AP75004-B
Wit

AP75011-B
Vulkaangrijs

AP75021-B
Wit

AP85004-B
Wit

AP78004-B
Lisboa bl-gr

AP78014-B
Carthage blauw

AP75005-B
Lichtgrijs

AP75012-B
Marbré bl-gr-za

AP75022-B
Lichtgrijs

AP85005-B
Lichtgrijs

AP78005-B
Seventies grijs

AP78015-B
Byzantin oker

AP75006-B
Mineraal grijs

AP75013-B
Carrara

AP75023-B
Grijs antraciet

AP85006-B
Antraciet grijs

AP78006-B
Tourbillon grijs

AP78016-B
Ipanema blauw

AP75007-B
Caribisch groen

AP75014-B
Grafiet

AP75024-B
Zwart

AP78007-B
Ibiza blauw

AP78008-B
Olympus blauw

AP75017-B
Antillen groen

AP75015-B
Graniet zwart

AP75025-B
Caraïbisch groen

AP78009-B
Carrara blauw

AP75016-B
Glacier blauw

AP75026-B
Outremer blauw

Zie folder voor nog
meer motieven.

AP75027-B
Cementgrijs

Sierranden kunnen bij bestelling van een
nieuwe liner opgelast worden door de
fabriek. Kosten € 170,- netto.
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€ 23,52

€ 33,60

€ 27,30

€ 31,08

€ 12,52

€ 12,52

!!! Zwembadfolies op maat kleiner dan 60 m², of groter dan 120 m²: + 10 % !!!
Advies verkoopprijzen per 15/02/2022 exclusief 21 % BTW.

OCEAN ZWEMBADFOLIE 1,5 MM
GEWAPENDE PVC ZWEMBADFOLIE

De gewapende PVC zwembadfolie van 1,5 mm dik bestaat uit 2 lagen folie
van 0,75 mm met daartussen een net van polyester weefsel. De folie is anti
schimmel, anti UV en antibacteriën behandeld en gemaakt volgens de
norm AFNOR NF EN 15836-2. Garantie 10 jaar op waterdichtheid van het
materiaal. Maximaal 32°C.
Verkrijgbaar alleen per rol van 25 ml x 1,65 m (41,25 m²),
of 25 ml x 2,05 m (51,25 m²).
Art.nr.
AP401..-A

AP404..-A
AP403..-A

Ocean standaard folie
Prijs
Folie effen kleur, rol 25 ml x 1,65 m.
p/m² € 29,60
(41,25 m²). -01 lichtblauw, -02 blauw,
-03 wit, -04 Caribisch groen, -05 zandkleur,
-06 lichtgrijs, -07 donkergrijs, -08 donker
groen, -09 zwart.
Als AP401.., echter op rol 25 ml x 2,05 m. p/m² € 29,60
(51,25 m²).
Folie antislip, effen kleur.
Rol van 5 ml x 1,65 m (8,25 m²).
-01 lichtblauw, -02 blauw, -03 wit,
-04 Caribisch groen, -05 zandkleur,
-06 lichtgrijs, -07 donkergrijs.

p/m² €

51,87

De Deluxe PVC folie heeft daarnaast een acryl beschermlaag over de folie
met een hogere slijtvastheid, langere levensduur en gemakkelijker onderhoud. De acryl folie is leverbaar in effen kleuren en diverse mozaïek patronen. Garantie 10 jaar op waterdichtheid van het materiaal. Maximaal 34°C.
Verkrijgbaar alleen per rol van 25 ml x 1,65 m (41,25 m²),
of 25 ml x 2,05 m (51,25 m²).
Art.nr.
AP402..-A

AP405..-A

Ocean Deluxe acryl folie
Prijs
Folie effen kleur, rol 25 ml x 1,65 m.
p/m² € 33,50
(41,25 m²). -01 lichtblauw, -02 blauw,
-03 wit, -04 Caribisch groen, -05 zandkleur,
-06 lichtgrijs, -07 donkergrijs, -08 donker
groen, -09 zwart.
Als AP402.., echter op rol 25 ml x 2,05 m. p/m² € 33,50
(51,25 m²).

AP40602-A Folie mozaïek patroon, rol 25 ml x 1,65 m. p/m² €
(41,25 m²), hemelsblauw.
AP40607-A Folie marmer patroon, rol 25 ml x 1,65 m. p/m² €
(41,25 m²), blauw.
Art.nr.
AP415..-A

Folie accessoires
Ocean vloeibare PVC folie, 1 ltr.
-10 lichtblauw, -11 blauw, -12 wit, -13 groen,
-14 zandkleur, -15 lichtgrijs, -16 donkergrijs.
PP78555-C Griffon M-385 folielijm, 250 ml.
Voor kleine foliereparaties.

PO74843-A
PO74838-A
PO74835-A
PO74836-A
PO74837-A
PO78085-A

Folieblik strips met buitenzijde grijze coating
Bevestigingsstrip met PVC laag, 2 ml x 5 cm.
Strip hoekprofiel met PVC laag, 2 ml x 5 x 2 cm.
Strip hoekprofiel met PVC laag, 2 ml x 5 x 5 cm.
Strip hoekprofiel met PVC laag, 2 ml x 7 x 4 cm.
Strip hoekprofiel met PVC laag, 2 ml x 8 x 2 cm.
Slagnagels AL/A2, diam. 4,8 x 25 mm.

Advies verkoopprijzen per 15/02/2022 exclusief 21 % BTW.
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ZWEMBADFOLIE EN -ACCESSOIRES
OPHANGPROFIELEN
Art.nr.
AP34138-B
AP34110-B
AP34111-B
AP34112-B
AP34113-B

Model profiel
PVC profiel horizontaal, 2,0 m x 3,8 cm.
PVC profiel horizontaal, 2,0 m x 4,6 cm.
PVC profiel horizontaal, 2,0 m x 9 cm.
PVC profiel horizontaal, hoekstuk, 15 x 4,6 cm.
PVC profiel horizontaal, speciaal voor vrije
vormen, 1,50 m x 4,6 cm.

AP34310-B PVC profiel verticaal, 2,0 m x 3,3 cm.
AP34311-B PVC profiel verticaal, hoekstuk, 15 cm.

BLOKKEERSTRIP
Art.nr.
AP344..-B

Model strip
Blokkeerstrip. -50 wit, -51 blauw,
p/m
-52 lichtblauw, -53 caraïbisch groen, -54 zandkleur, -55 lichtgrijs, -56 donkergrijs.

Prijs
€
6,37
€
7,18
€ 15,29
€
5,84
€ 17,30

€
€

10,23
14,15

Prijs
€
1,39

ONDERLEGVILT

Art.nr.
Vilt
Prijs
AP34532-B Gestabiliseerd 100 % polyester vilt, 200 g/m²,
€ 318,antibacteriën en antischimmel behandeld, grijs,
4,5 mm dik. Rol van 50 ml x 2 m.
AP34533-B Idem als AP34532, echter rol van 50 ml x 1,5 m. € 249,AP34534-B Gestabiliseerd 100 % polypropyleen vilt, 280 g/m², € 469,antibacteriën en antischimmel behandeld, grijs,
3,8 mm dik. Rol van 50 ml x 2 m.

AP34513-B Gestabiliseerd 100 % polypropyleen vilt, 350 g/m², € 566,antibacteriën en antischimmel behandeld,
3,3 mm dik. Rol van 50 ml x 2 m.
AP34514-B Idem als AP34513, echter rol van 30 ml x 2 m.
€ 357,AP34515-B Idem als AP34513, echter rol van 50 ml x 1,5 m. € 464,AP34536-B Gestabiliseerd 100 % polyester vilt, 500 g/m²,
antibacteriën en antischimmel behandeld,
5,5 mm dik. Extra stug ! Rol van 30 ml x 2 m.
AP26006-B Idem als AP34536, echter rol van 50 ml x 1,5 m.

€ 486,€ 655,-

DECORATIEVE AFBEELDINGEN

De decoratieve afbeeldingen zijn voor foliebaden met 3M plakstrip.
Gemaakt van chemicaliën-, kras- en UV bestendig kunststof.
Art.nr.
Afbeelding*
HADE330-C Enkele dolfijn, klein, 40 x 17 cm.
HADE340-C Enkele dolfijn, groot, 78 x 35 cm.

Prijs
€ 39,13
€ 146,46

HADG100-C 2 dolfijnen, klein, 2 st. 40 x 17 cm.
HADG110-C 2 dolfijnen, groot, 2 st. 78 x 35 cm.

€ 122,07
€ 268,53

HADG170-C 3 dolfijnen, klein, 3 st. 40 x 17 cm.
HADG180-C 3 dolfijnen, groot, 3 st. 78 x 35 cm.

€ 162,75
€ 414,99

*= zolang de voorraad strekt.

Advies verkoopprijzen per 15/02/2022 exclusief 21 % BTW.

