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PPG FILTER DELUXE

FILTER
Glasvezel verstevigde zandfilter met 6-wegklep

In onze zoektocht naar een exclusieve high-end 
filter die voldoet aan de verwachtingen van de meest 
veeleisende zwembadbouwer, koos PPG ervoor 
2 bekende producten te combineren. De beste 
eigenschappen van 2 gerenommeerde producten 
werden gecombineerd om de best mogelijke filter te 
creëren. We combineren de bewezen betrouwbaarheid 
en renovatiemogelijkheden van de Lacron filter met 
industriële kwaliteitsonderdelen die gebruikt worden in 
openbare filters voor commercieel gebruik.

De tank is extra verstevigd op alle kritieke punten. Het 
transparante deksel is van industriële kwaliteit en wordt 
ook gebruikt bij commerciële filters, net als de ‘visgraat’ 
verdeelarmen en de gebruiksvriendelijke, industriële 
leegloopstop voor water én zand. De kwalitatieve, 
makkelijk te hanteren Waterco zeswegklep met extra 
lange hendel vervolledigt deze filter die met trots de 
naam PPG ‘deluxe’ filter draagt.

1. Metrische en imperiale snelkoppeling aansluitingen
2. Zware ABS constructie
3. Duurzaam handvat met hefboomwerking
4. Zesweg klep met verschillende klepposities
5. RVS componenten van industriële kwaliteit
6. Manometer
7. Slijtvaste rotor
8. Duidelijk kijkglas voor controle filtratie en terugspoeling
 

GARANTIE TANK 10 JAAR

MEERWEGKLEP

WATERCO “VISGRAAT” 

VERDEELARMEN Conventionele 
verdeelarmen zijn niet geschikt voor 
commerciële filters met grotere 
afmetingen. Tussen de zijtakken 
kunnen “Dode plekken” ontstaan en 
kan het water niet optimaal door 
het filterbed stromen. Waterco’s 
“Visgraat” laterale configuratie 
elimineert alle “dode plekken” door 
door de waterdistributie in het 
filterbed te optimaliseren.

Voorafgemonteerde 6-weg-klep

PPG Filter Deluxe
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A B C D E F G H I J K L M

PPG-20 73 500 525 230 61 204 265 700 65 70 360 900 365

PPG-24 73 610 625 230 61 204 295 760 65 70 490 945 380

PPG-30 70 762 780 230 81 214 290 780 85 90 560 1100 400

PPG-36 70 910 935 230 91 204 370 1001 85 90 735 1245 435

PPG FILTER DELUXE

Groot 8” transparant deksel met ontluchtingsventiel en 
manometer dat op zijn plaats wordt gehouden door een 
eenvoudig vast te schroeven kraag, versterkt met glasvezel voor 
een maximale sterkte en duurzaamheid.

Grote, stevige basis van industriële kwaliteit voor een stabiele 
vloermontage

Grote dubbele leegloopstop. Maakt het mogelijk enkel water af te 
laten of water én filtermedia.

Grote water diffuser en gemakkelijk te bereiken 
ontluchtingssysteem

PRODUCTSTERKTES

DIMENSIES

Model

PPG Filter Deluxe
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POLLET POOL GROUP

Pollet Pool Group is een Belgische 
zwembadspecialist die deel uitmaakt 
van de grotere familiale Pollet Group. 
In de afgelopen 25 jaar breidde de 
Pollet Group snel uit in de belangrijke 
sector van waterbehandeling. 
Dertig gespecialiseerde 

waterbehandelingsfirma’s varen onder 
de vlag van Pollet Water Group (www.
polletwatergroup.com). In 2004 zag ook 
Pollet Pool Group (PPG) het levenslicht. 
Vandaag bestaat Pollet Pool Group uit 8 
distributiebedrijven & 2 fabrikanten.

SERVICE VAN UW ZWEMBADBOUWER

Om een kwaliteitsvolle installatie te garanderen verkoopt Pollet Pool Group 
uitsluitende via de professionele zwembadbouwer.

De 8 distributiekantoren van Pollet Pool Group  leveren het meest complete aanbod 
zwembadcomponenten. Pollet Pool Group staat dicht bij uw zwembadbouwer dankzij gerichte trainingen, 
een uitgebreide technische helpdesk & een service team met gekwalificeerde koeltechniekers. Onze 
strenge selectie van componenten garandeert u kwaliteitsvolle producten voor uw zwembad:

SUPPORTING POOL BUILDERS

• 2 fabrikanten met een eigen merk
• Exclusief voor de professionele zwembadbouwer
• Volledige support: van verkoop tot technische training 

rond onze maatproducten

MANUFACTURINGPOLLET POOL GROUP

DISTRIBUTIONPOLLET POOL GROUP

• Het meest complete aanbod zwembadcomponenten
• 100% Belgisch & aanwezig in 7 Europese landen + 1 kantoor in Angola
• Exclusieve samenwerking met gerenommeerde partners
• Eigen producten: u herkent de echtheid van een PPG-product aan onze ‘wave’
• Uitgebreide garanties tot zelfs 10 jaar
• Service & dienst na verkoop met gekwalificeerde koeltechniekers
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