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Gebruik een automatische zwembadrobot i.p.v. 
het reinigen met een gewone stofzuigerslang 

voor minder waterverspilling, zo voorkom je dat 
er overbodig water wordt weggespoeld tijdens 

het backwashen van de �lter.

 Met een automatische zwembadrobot heeft u 
minder chemicaliën nodig voor het onderhoud 

van je zwembad. 

Gebruik �lterglas als alternatief voor �lterzand.
Filterglas werkt zelfreinigend en milieuvriendelijk. 

Voor een optimaal ecologisch verwarmingsresultaat 
van je zwembad combineer je een warmtepomp 

samen met een goede zwembadafdekking om de 
warmte zo lang mogelijk te behouden. 

Je zwembadwater ecologisch verschonen 
en verhelderen doe je met de Acti Expert 

Natuurlijk klaringsmiddel.  

Voor temperatuurbehoud gebruik je de Acti 
Liquid Pool blanket, hierdoor wordt er als het 

ware een vloeibaar warmtedeken toegevoegd 
aan het zwemwater. 
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Vervang je 300 WATT lampen in je zwembad 
door LED lampen. Wel zo milieuvriendelijk. Dit 

scheelt toch weer op je energierekening.

https://www.zwemland.nl/search/filterglas/
https://www.zwemland.nl/acti-natuurlijk-klaringsmiddel-1l.html
https://www.zwemland.nl/acti-natuurlijk-klaringsmiddel-1l.html
https://www.zwemland.nl/acti-liquid-pool-blanket-1l.html
https://www.zwemland.nl/acti-liquid-pool-blanket-1l.html
https://www.zwemland.nl/accessoires/zwembadverlichting/zwembadverlichting-led/
https://example.co


  

De energiezuinige zwembadpomp

Je kiest hoeveel water er door de pomp ge�lterd wordt, 
hierdoor kan de zwembadpomp op een lagere snelheid 

draaien en zijn ze tot 90% zuiniger dan de standaard   
zwembadpomp!

Slimme en duurzame investeringen 

Dolphin Eco Pro zwembadrobot
Speciaal door Zwemland samengestelde autonome en duurzame 

zwembadrobot voor de beste reiniging van je zwembad en
 zwemvijver!

 Overbodig waterverbruik? Verleden tijd!
Het reinigingsprogramma heeft een looptijd van slechts 2,5 uur.
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Door deze ecologische zwembadrobot te gebruiken voorkom je dat 
overbodig water wordt weggespoeld. 

Bovendien heb je minder chemicaliën nodig om het zwembad schoon 
te houden. 

https://www.zwemland.nl/maytronics-dolphin-eco-pro-zwembadrobot.html
https://www.zwemland.nl/search/Energiezuinige+warmtepomp/
https://www.zwemland.nl/dolphin-zenit-60-automatische-zwembadrobot.html
https://www.zwemland.nl/maytronics-dolphin-eco-pro-zwembadrobot.html
https://www.zwemland.nl/dolphin-supreme-m400-pro-zwembadrobot.html


andere energie-
zuinige pompen 

Hayward Superpool II VSTD zwembadpomp

Starline Waterco Supatuf Eco zwembadpomp

Aquaforte Inverpro VS  zwembadpomp

 
Deze Hayward VSTD pomp is een 

van onze favorieten! De pomp heeft 
3 programmeerbare snelheden voor 
een lager stroomverbruik, is minder 
slijtage gevoelig en veel geruislozer 
dan een normale zwembadpomp. 

Tot wel 30x stiller! 

Bied je de mogelijkheid om zelf de 
snelheid van uw zwembadpomp te 

bepalen, door deze handmatige 
instellingen bespaart u automatisch 

op uw energieverbruik.

Deze pomp garandeert een ener-
giebesparing van 90% en werkt 

gemiddeld 30 keer stiller dan een 
gewone aan/uit pomp. Daardoor 

wordt de levensduur van de pomp 
verdubbeld.

Energiezuinige zwembadpompen
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https://www.zwemland.nl/hayward-superpool-ii-vstd-zwembadpomp-15-pk-220v.html
https://www.zwemland.nl/hayward-superpool-ii-vstd-zwembadpomp-15-pk-220v.html
https://www.zwemland.nl/waterco-lacronite-eco-variabele-pomp-1-pk-220-v.html
https://www.zwemland.nl/waterco-lacronite-eco-variabele-pomp-1-pk-220-v.html
https://www.zwemland.nl/waterco-lacronite-eco-variabele-pomp-1-pk-220-v.html
https://www.zwemland.nl/aquaforte-inverpro-vs-ip30.html
https://www.zwemland.nl/aquaforte-inverpro-vs-ip30.html


Je zweminstallatie duurzaam verwarmen?  

Dat doe je met  de Garden Pac R32 warmtepomp!

warmtepomp met een Turbofan turbine, 
wat zowel zorgt voor een beter rendement, 
als een lager energieverbruik dan de 
meeste warmtepompen. 

Door het kiezen van het gebruikte R32-gas 
worden en minder koolsto�en en broeikas-
gassen geproduceerd.
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*Voor het meest duurzame, energiezuinige resultaat raden wij aan de warmtepompen te                
combineren met onze zomerafdekkingen! 

Onze beste keuze!
 
Doordat je elektriciteit gebruikt,
worden je gaskosten minder.
Zo neemt de COP met 2% tot 3% toe en
ligt het aardopwarmings potentieel 2 tot 3
keer lager! *

De Mister Perfect Full Inverter is de eerste

Of met de Mister Perfect Inverter warmtepomp!

https://www.zwemland.nl/garden-pac-inverter-r32-zwembad-warmtepomp-128kw-2.html
https://www.zwemland.nl/garden-pac-inverter-r32-zwembad-warmtepomp-128kw-2.html
https://www.zwemland.nl/mr-perfect-full-inverter-warmtepomp.html
https://www.zwemland.nl/mr-perfect-full-inverter-warmtepomp.html
https://www.zwemland.nl/afdekkingen/zomerafdekkingen/


Ecologisch je zwembad onderhouden

Uw zwembad op een natuurlijke manier onder-
houden is perfect mogelijk door het gebruik van 
onze zoutelectrolyse apparaten waarbij de zout 
electrode automatisch chloor aanmaakt, waar-

door het zwembadwater wordt ontsmet.

Bovendien is een zoutelectrolyse installatie de 
goedkoopste waterbehandeling en veroorzaakt 

het geen irritatie aan huid en/of ogen zoals bij het 
conventioneel gebruik van chloortabletten. Be-
langrijk om te weten is dat een zoutelektrolyse 

wel nog steeds gebruik maakt van natuurlijk 
chloor om het water te desinfecteren. Dit apparaat 
splitst natriumchloride (zout) en chloride (chloor). 

Ecologisch je zwembad onderhouden 
Zoutelectrolyse installaties

Je  zwembad op een natuurlijke manier onderhouden is perfect mogelijk door het 
gebruik van onze zoutelectrolyse apparaten waarbij de zout electrode automatisch 
chloor aanmaakt, waardoor het zwembadwater wordt ontsmet.

Bovendien is een zoutelectrolyse installatie een ecologisch alternatief voor de che-
mische chloorbehandeling en veroorzaakt het geen irritatie aan huid en/of ogen. 

Bijvoorbeeld de AquaRite® UV Low Salt!

Het zwemwater stroomt door de UV-lamp waardoor de straling ervoor zorgt dat 
algen en bacteriën worden verbrand. Zo bevordert het de kwaliteit van je zwem-
badwater door minder chemisch verbruik met gemiddeld 50%. Daarnaast is de 
installatie erg gemakkelijk en goedkoop in onderhoud.

UV HIGH REFLECTION

QUANTUM SINGLE PRO POOL STERILISER

De meest krachtige maar ook ecologische sterilisator in ons assortiment,  desin-
fecteert het zwembadwater door middel van fotokatalytische oxidatie. Het 
chemicaliën verbruik kan zo tot 80% vermindert worden. Bovendien zorgt deze 
steriliser voor afbraak van micro-organismen, pathogenen, bio�lm, olie, ureum 
etc.
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*Voor het meest duurzame, energiezuinige resultaat raden wij aan de warmtepompen te                
combineren met onze zomerafdekkingen! 

UV Desinfectie

https://www.zwemland.nl/wateronderhoud/zwembad-waterbehandelingsystemen/zwembad-zoutelektrolyse/
https://www.zwemland.nl/aquarite-uv-low-salt.html
https://www.zwemland.nl/high-reflection-uv-c-110w.html
https://www.zwemland.nl/quantum-110w.html


Oplaadbare zwembadreinigers 

Een autonome automatische zwembadreiniger, welke je alleen maar hoeft aan te zetten 
en in het zwembad te plaatsen.  Gemakkelijk toch?! 
Via de watersensoren begint hij automatisch te reinigen, hij stopt met reinigen zodra hij 
uit het water wordt gehaald. Het duurzame karakter uit zich in de keuze voor oplaadbare 
LITHIUM ION batterijen. De robot is al na 5-6 uur volledig opgeladen en garandeert 
werking van 90 minuten.

VEKTRO PRO AUTO

VEKTRO PRO 

Deze handbediende zwembadreiniger bevat ook een pack 
met oplaadbare LITHIUM ION batterijen voor een werking van 
90 minuten. Geschikt voor alle zwembaden en spa´s. Deze 
elektrische stofzuiger kan zowel met de hand als in combina-
tie met een telescoopstang gebruikt worden.

POOL BLASTER

Krachtige oplaadbare, handbediende zwembadstofzuiger 
voor het schoonmaken van zwembaden. Gebruik met de hand 
of telescoopstang. Het duurzaam karakter uit zich in de 
herbruikbare �lterzakken. 
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https://www.zwemland.nl/vektro-pro-auto-zwembadrobot.html
https://www.zwemland.nl/vektro-pro-auto-zwembadrobot.html
https://www.zwemland.nl/vektro-pro.html
https://www.zwemland.nl/vektro-pro.html
https://www.zwemland.nl/pool-blaster-max.html
https://www.zwemland.nl/pool-blaster-max.html



