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HOE BESTELLEN?
Zomerafdekkingen worden gemaakt op maat met de opties die u wenst. Met het nieuwe automatische
bestelformulier wordt bestellen een fluitje van een cent. Het bestelformulier berekent de exacte
eindgebruikersprijs en toont hoe de afdekking er uit zal zien. Het automatische bestelformulier is te vinden op
www.polletpoolgroup.com.

1. KIES HET MATERIAAL

Contacteer uw vertegenwoordiger voor meer info.

SOL + GUARD GEOBUBBLE™
DE MEEST GEAVANCEERDE ZOMERAFDEKKING OP DE MARKT
Onafhankelijke wetenschappelijke studies, uitgevoerd door de universiteiten van Londen en Brighton, hebben
aangetoond dat een Sol+Guard-afdekking aanzienlijk efficiënter is dan een traditionele zwembadafdekking.
Door in een Sol+Guard-afdekking te investeren, kunt u dus besparen op uw energiefactuur.

Een zomerafdekking is niet langer zomaar een
zomerafdekking... Met trots stellen we voor:
GEOBUBBLE™

1 day snapshot
Sol + Guard & Competion materials vs Uncovered P ool
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PPG TECHNICS
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Control

Vul hier uw bestelformulier in

TECHTIPS

Time of Day

of ga naar www.polletpoolgroup.com/perfect-pool-sizing/

EIGENSCHAPPEN
• GeoBubble ™ is 50% dikker dan traditionele bubbel afdekkingen op het dunste punt
• GeoBubble ™ heeft overal een gelijke dikte • GeoBubble ™ heeft een verhoogde stijfheid doorheen het
centrum
• GeoBubble ™ heeft een 25% langere levensverwachting dan een traditionele bubbel afdekking
• GeoBubble ™ stoot gemakkelijk water af bij het verwijderen uit het zwembad
• GeoBubble’s ™ ontwerp zorgt ervoor dat de afdekking altijd plat op het wateroppervlak ligt zodat er geen
plooien ontstaan
• GeoBubble ™ bezit verbeterde laseigenschappen, wat resulteert in een perfect rechte afdekking
• GeoBubble ™ is uniek en anders
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TRADITIONELE BUBBEL AFDEKKINGEN:
ZWAKKE PUNTEN

GEOBUBBLETM UNIEKE
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
1/3 materiaal

Kleine
oppervlakte

Grote oppervlakte
2/3 materiaal

EIGENSCHAPPEN
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• Uniek aan de Sol+Guard is de dubbele
laag, die gevormd wordt door een
doorschijnende bovenkant in combinatie
met een getinte, doorlatende onderkant.
Resultaat:
1. De temperatuur van uw zwembad kan met
8°C stijgen !
2. U kunt uw zwembadseizoen met 2
maanden verlengen !
3. De waterverdamping vermindert met 98%
4. Het chemicaliënverbruik daalt met 30%
5. Het energieverbruik halveert
6. Het zwembad wordt minder vervuild
7. Alle kanten zijn voorzien van een blauwe
zoom

Lage restspanning
Scherpe hoeken:
Hoge restspanning
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Zwakke
punten

Speciale structuur
om uitzetting te
voorkomen

Uniforme dikte voor een
langere levensduur

REFERENTIE

OMSCHRIJVING

€/M2

3044030023

Geobubble™ Sol+Guard omgezoomd

€11,56

3044030028

Geobubble™ Sol+Guard zonder omgezooming

€10,40
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NEW ENERGYGUARD GEOBUBBLE™

3. LADDERS

EXTREEEM DUURZAME ZOMERAFDEKKING

U moet deze ‘uitsnijding voor ladders’ toevoegen als er een rechthoekige uitsnijding nodig is. Bij een romaanse
trap moet u opletten dat u de trap meerekent in de volledige lengte van het bad.

De nieuwste innovatie op het gebied van zwembad afdekmateriaal. De
selectieve transmissietechnologie resulteert in een verhoogde zonnewinst
met algen remming.
EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•

Verhoogt de watertemperatuur tot 7°C
Algengroei wordt geremd
Vermindert de filtratietijd tot zelfs 50%
Vermindert het chemische verbruik tot zelfs 60%
Vermindert het energieverbruik tot zelfs 60%
Kan gebruikt worden als winterafdekking

REFERENTIE

OMSCHRIJVING

3044030024

Geobubble™ EnergyGuard afgeboord

€11,56

3044030027

Geobubble™ EnergyGuard zonder afboording

€10,40

REFERENTIE

OMSCHRIJVING

3044016025

Uitsparing voor trap (per stuk)

€46,62

3044030012

Uitsparing voor Romaanse trap (per stuk)

€38,53

€/M2

4. BEVESTIGINGEN

APOLLO GEOBUBBLE™

Ogen aan het eind van de cover voor bevestiging aan een
oprolsysteem. Linten zijn apart verkrijgbaar en zijn universeel voor
ieder oprolsysteem.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

400 micron
Zilveren onderkant voor extra warmte-isolatie
Blauwe bovenkant
Alle kanten zijn voorzien van een blauwe zoom
oog opening
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€

REFERENTIE

OMSCHRIJVING

€/M2

3044030016

Geobubble™ Apollo afgeboord

€8,42

3044030002

Geobubble™ Apollo zonder afboording

€7,63

BLAUWE ZOMERAFDEKKING 400 (PER M²)

universeel lint

REFERENTIE

OMSCHRIJVING

3044030010

Versterkte oogopening (per stuk)

3044030021

Universeel lint (per 10 stuks)

3044030011

Universeel lint rechtstreeks bevestigd (per stuk)

€
€11,82
€157
€28,36
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5. DRIJFBOORD

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

400 micron
Anti-UV-behandeling
Blauwe onder- en bovenkant
Alle kanten zijn voorzien van een blauwe zoom

REFERENTIE

OMSCHRIJVING

3044030014

Solar Cover Blue 400 afgeboord

€7,31

3044030001

Solar Cover Blue 400 zonder afboording

€7,37

€/M2

2. SPECIFIEKE VORMEN
Is uw zwembad ovaal, 6-hoekig, 8-hoekig,...? Als de vorm van uw zwembad niet rechthoekig is (hoeken en
trapuitsnijding niet inbegrepen), dan moet u dit toevoegen voor de volledige oppervlakte..
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REFERENTIE

OMSCHRIJVING

3044030009

Op maat maken van vrije vorm (per m²)

• Geleidt de afdekking perfect tijdens het op- en afrollen.
• De voorkant van de afdekking drijft en zinkt niet meer.
• Dankzij het touw wordt het afrollen van de afdekking kinderspel.

€

REFERENTIE

OMSCHRIJVING

€

3044030029

Drijfboord 2,74m - 3,96m (max lengte zwembad 9,15m)

€215

3044030030

Drijfboord 3,96m - 5,18m (max lengte zwembad 12,2m)

€257

3044030031

Drijfboord 5,18m - 6,4m (max lengte zwembad 15,25m)

€295

€3,58
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