
WATER-TECHNICS bvba  ·  Mechelsesteenweg 277, 2500 Lier  ·  tel: 015/31 49 89  ·  BTW BE0661 670 355  ·  info@water-technics.be  ·  www.water-technics.be
KBC:  IBAN: BE26 7360 2802 9529  BIC: KREDBEBB   ·   BNP Paribas Fortis:  IBAN: BE76 0018 4826 6995  BIC: GEBABEBB

Ter aanvaarding van onze algemeen geldende verkoopsvoorwaarden, vrij ter inzage op aanvraag of op onze website. 

Offerte 2019 / 562: EPOXY diamond DEAL

Beste,

Graag stellen wij u hierbij de aanleg voor van een RivieraPool D Line Ancona, monobloc zwembad in 
epoxy-acrylaat.

Het voorgestelde model is 8 x3,7 meter en heeft een Wetlounge extensie van 2 m, zodat u zicht krijgt 
op 10 m waterlengte. Deze configuratie is dan ook het summum van stijl, in de zwembadwereld. Deze D 
Line Ancona combineert een strakke look, met een uiterst aangenaam waterterras. 

De vermelde prijs is volledig zwemklaar. 

Uitvoeringstermijn: ong. 3 maand na bestelling, onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Betalingsvoorwaarden:
• 10 % bij opdracht
• 40 % drie weken voor plaatsing
• 25 % bij plaatsing filtratie en verwarming
• 20 % bij plaatsing boordstenen
• 5 % bij oplevering

Met vriendelijke groeten,

Water Technics
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Leveren, plaatsen en zwemklaar maken van RivieraPool Ancona D Line 800/370  met rolluik en wetlounge.

Inbegrepen in het pakket:

• Peilboring grondwater
• Graafwerken zonder grondafvoer
• Betonplaat 13 cm, uitgevlakt met chape
• Epoxy zwembad Ancona 800/370 steengrijs met uitrusting:
  - 2 aangelamineerde hoogwaterskimmer met bijvulling
  - 1 lage aanzuig met inox frontplaat
  - 4 inspuiters met inox frontplaat
  - 1 led lamp wit met inox sierlijst
• Kraanwagen tot 15 m van de bouwput
• Plaatsing bad, inbouwdelen en aarding apart van woning
• Aanvulling rondom het zwembad met thermotec
• Filterpallet 13 m³/u van hoogwaardige kwaliteit:
  - Filterpomp Speck Badu Delta 13, fluisterstil
  - Polyester zandfilter Hayward Pro BTL 64 cm
  - Vulling van zandfilter met glasparels
  - UV lamp Puriq Pro 80 Watt
  - Sturingskast met transfo
  - Afstandsbediening voor verlichting
  - Vorstbeveiliging
• Granieten boordstenen 35*50*4 cm, incl. afkitten
• Alle PVC materialen voor de complete installatie
• Alle elektriciteitsmaterialen voor de installatie, incl. aparte zekeringskast
• Warmtepomp Inverter 17 kW
• Onderhoudspakket voor het zwembad
  - Telescoopstang
  - Diep bladerschepnet
  - Wandborstel
  - Drijvende stofzuigslang
  - Originele Fairlocks bodemreiniger
  - PoolGom XL
  - Startpakket ontsmettingsproducten
• Alle werkuren en verplaatsingen om tot een zwemklaar bad te komen.

Laagwaterzone aan de kopse kant van het zwembad aangelamineerd.  Tevens zijn er twee extra inlaten voorzien, 
welke het water prachtig in beweging brengen op deze plage.  De Wetlounge verlengt het bad met 2 m.

Rolluiknis Integra 2/13 met motor
Rolluiknis Integra verlengt het bad met ong. 50 cm.  Hiermee krijgt u nog een laagwaterterras aangebouwd, te-
genover de trapzijde.   Aandrijving voorzien door buismotor, ingebouwd in as van roestvrij composietmateriaal.           
Bediening standaard met sleutelschakelaar, maar, indien gewenst, kan u kosteloos kiezen om deze mee te bedie-
nen met de afstandsbediening die geïnstalleerd wordt.  

 Isolatie met Thermotec
Met deze aanvulling maakt u van het zwembad een ‘passiefbad’ waarmee u minder stroomverbruik van de warm-
tepomp heeft.

GRATIS: Lamellendek in PVC grijs
PVC grijze lamellen van het merk Aqua Deck. 

GRATIS: Chloorvrij zwemmen
Upgrade van het filtratiepakket om chloorvrij te zwemmen, door gebruik te maken van Sugar Valley Oxilife.  Compleet 

pakket voor de sturing van de pomp en ontsmetting.  Automatische pH regeling inclusief.


