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PPG TECHNICS
PPG TECHTIPS

PPG POMP DELUXE VS

TECHNOLOGIE
In onze inspanningen om onze klanten producten van topkwaliteit met een modern design en de nieuwste technologie 
aan te bieden, was het onvermijdelijk dat er een samenwerking met Speck Pumpen werd aangegaan.

Samen met Speck ontwikkelden we de volgende generatie van de Badu 90, de bestseller pomp die al jaren dé referentie is 
in de industrie wat betreft betrouwbaarheid, efficiëntie en geluidsniveau.

De PPG Deluxe pomp combineert deze bestaande, bewezen kwaliteiten met de toevoeging van de nieuwste moderne 
technologiën. Zo komen we tot een pomp met nog efficiëntere hydraulische prestaties, een fluisterstille werking en een 
fris nieuw hedendaags design.

PPG Pomp Deluxe

• Minimalistisch tijdloos design
• Revolutionair ontwerp voor het optimaliseren van de waterstroom
• Extreem stille werking
• 100% kwaliteitscontrole - Made in Germany

WAAROM PPG KIEST VOOR…

3 JAAR GARANTIE

• Grote voorfilter voor eenvoudige reiniging
• Interne afvoer
• Geen breukgevaar
• UV-bestendig, robuust, glasvezelversterkt 

pomphuis
• Gecoate asynchrone motor (corrosie bescherming) 

met onderhoudsvrije hoogwaardige kogellagers

• Bijzonder stille werking
• Mechanische dichting speciaal ontwikkeld voor 

zwembadpompen
• Korte inbouwlengte
• Betrouwbaar bij continu gebruik
• Geschikt voor robuuste omstandigheden

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID

EIGENSCHAPPEN

Bekijk onze instructiefilm  

PPG Pomp Deluxe VS
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PPG TECHNICS

VOORDELEN

• Alleen voor de professionele zwembadbouwer
• Sleutel voor gemakkelijk openen van de voorfilter deksel
• Nieuwe, zeer efficiënte constructie.
• Hoger water debiet met een lagere energie consumptie 

POWERED BY SPECK
• Powered by Speck, exclusief voor PPG

DE PPG ECO-CHECK APP
De app voor het berekenen van de energie-efficiëntie van 
een BADU-GREEN pomp.

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID

PPG Pomp Deluxe VS



PPG POMP DELUXE

TECHNOLOGIE
In onze inspanningen om onze klanten producten van topkwaliteit met een modern design en de nieuwste technologie 
aan te bieden, was het onvermijdelijk dat er een samenwerking met Speck Pumpen werd aangegaan.

Samen met Speck ontwikkelden we de volgende generatie van de Badu 90, de bestseller pomp die al jaren dé referentie is 
in de industrie wat betreft betrouwbaarheid, efficiëntie en geluidsniveau.

De PPG Deluxe pomp combineert deze bestaande, bewezen kwaliteiten met de toevoeging van de nieuwste moderne 
technologiën. Zo komen we tot een pomp met nog efficiëntere hydraulische prestaties, een fluisterstille werking en een 
fris nieuw hedendaags design.

PPG Pomp Deluxe

• Minimalistisch tijdloos design
• Revolutionair ontwerp voor het optimaliseren van de waterstroom
• Extreem stille werking
• 100% kwaliteitscontrole - Made in Germany

WAAROM PPG KIEST VOOR…

3 JAAR GARANTIE

TRADITIONELE POMPEN

PPG Pomp Deluxe VS
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VOORDELEN

• Ook verkrijgbaar in variabele snelheid versie
• Alleen voor de professionele zwembadbouwer
• Sleutel voor gemakkelijk openen van de voorfilter
• Nieuwe, zeer efficiënte constructie.
• Hoger water debiet met een lagere energie consumptie 

POWERED BY SPECK
• Powered by Speck, exclusief voor PPG

TRADITIONELE POMPEN

openingssleutel

EIGENSCHAPPEN

• Grote voorfilter voor eenvoudige reiniging
• Interne afvoer
• Geen breukgevaar
• UV-bestendig, robuust, glasvezelversterkt pomphuis
• Gecoate asynchrone motor (corrosie bescherming) 

met onderhoudsvrije hoogwaardige kogellagers
• Bijzonder stille werking
• Mechanische dichting speciaal ontwikkeld voor 

zwembadpompen
• Korte inbouwlengte
• Betrouwbaar bij continue gebruik
• Geschikt voor robuuste omstandigheden

PPG Pomp Deluxe VS



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 
(Aquadeck & Niveko).

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


