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1.0 Levering

De levering van uw plunge pool omvat de volgende producten:

• Polyester plunge pool
• Skimmer
• Inspuiters
• Pomp-filterinstallatie
• PVC pakket

Plunge pool
De plunge pool bestaat uit een naadloze polyester sandwich constructie voorzien van een speciale zwembad 
coating.

Skimmer

Via de skimmer wordt het water uit het bad gezogen en naar het filter gepompt. De skimmer heeft een grof 
filter waar vuil en blad in opgevangen worden. De skimmer is af fabriek gemonteerd aan het bad.

Inspuiters en onderafzuiging

Het gefilterde water wordt via twee inspuiters in het bad terug gepompt. De inspuiters zijn af fabriek 
gemonteerd aan het bad. De onderafzuiging zorgt voor een flow in het lage deel van het bad.

2



Pomp-filterinstallatie

De pomp-filterinstallatie bestaat uit een pomp, een voorfilter en een zandfiltertank. Door middel van een 
meerkeuze schakelaar/ 6-wegklep kunnen de verschillende functies bedient worden. Lees het meegeleverde 
manual voor in gebruikname!

Optioneel:

Zoutelektrolyse

De zoutelektrolyse bestaat uit een regelkast en een elektrolyse unit. Lees het meegeleverde manual voor in 
gebruikname!

Warmtepomp

De warmtepompen zijn er in vele uitvoeringen en types. Lees het meegeleverde manual voor in gebruikname! 
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2.0 Voorbereiding

Benodigdheden

• PVC drukbuis of leiding (>6 bar), bochten, kranen en lijm.
• Een of meerdere geaarde stopcontacten.
• Een afvoer naar het riool.

PVC drukbuis 
Wat u aan PVC nodig hebt is afhankelijk van waar u de pomp-filterinstallatie t.o.v. het bad plaatst. Het is 
raadzaam om hier op voorhand een schematische tekening van te maken zodat u grofweg kunt bepalen 
hoeveel PVC u nodig heeft. Gebruik het principeschema (in dit manual) als leidraad voor uw tekening.

Maak in de aanzuigleiding geen gebruik van scherpe 90° bochten, gebruik liever twee 45° bochten of een 
getrokken bocht zodat de stromingsweerstand zo laag mogelijk blijft. Uiteraard kunt u voor de langere 
afstanden beter flexibele drukbuis gebruiken. Meet alles goed uit en hou rekening met de benodigde ruimte 
voor de apparatuur zoals bijvoorbeeld de zoutelektrolyse en/of warmtepomp.

Diameter buizen:
De uitgangen aan het bad zijn rond 50mm. De minimale diameter leiding voor het bad is verschillend per 
type bad:

Afstand installatie tot bad: <6 meter:
Mini plunge pools: minimaal 32mm
Plunge pools < 300cm: 40-50mm
Plunge pools < 500cm: 50mm
Plunge pools > 500cm: 50 of 63mm

Afstand groter dan 6 meter:
Neem contact met ons op voor een leidingplan op maat.

Geaarde stopcontacten
Afhankelijk van de accessoires die u heeft gekozen heeft u 1 of meerdere geaarde stopcontacten nodig. Het 
stroomverbruik van de verschillende accessoires is ongeveer:
Pomp-filterinstallatie: 400-600 Watt
Zout-elektrolyse unit: 90-100 Watt
Warmtepomp: 1000-1700Watt
Bij een 16A zekering kunnen alle verbruikers riant op 1 groep.

Indien de elektra nog aangelegd dient te worden is het raadzaam dit door een erkend installateur te laten 
uitvoeren.

Afvoer
Niet strikt noodzakelijk maar wel sterk comfort verhogend. Aan de pomp-filterinstallatie zit een aansluiting 
voor het backwashen en eventueel leegpompen van het bad. Het strekt aanbeveling, om indien mogelijk deze
aan te sluiten op het riool. Een diameter van 50mm is voldoende.

Let op! Het zwemwater mag alleen via het riool worden afgevoerd.
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3.0 Graafwerk

Het gat bepalen en ingraven
Het uitgraven is een klus die het gemakkelijkst is uit te voeren met behulp van een minigraver. Het gat dient 
ruim te worden uit gegraven zodat de leidingen na het plaatsen eenvoudig aangesloten kunnen worden.

Hou bij het bepalen van de locatie van het bad rekening met mogelijke leidingen, boomwortels en andere 
obstakels. De diepte van het gat bepaald u aan de hand van de totale (buiten-)hoogte van het bad, hou er 
rekening mee dat isolatie, een stenenborder of andere randafwerking dit verder kan verhogen.

Note: het verschil in hoogte (binnen- buitenmaat) bedraagt ±1.8cm, dit is de wanddikte van het bad.

Voor het leidingwerk moeten er een sleuf gegraven worden van het bad naar waar de pomp-filterinstallatie is 
geplaatst. De leidingen moeten minimaal een 50 cm diep liggen. Als u ook een warmtepomp plaatst is het 
raadzaam de leidingen te isoleren. Gebruik hier alleen isolatie voor met een gesloten cel structuur zodat er 
geen water in kan dringen en de isolatiewaarde op peil blijft.

Extreme omstandigheden
Als het bad in het gat geplaatst wordt gedurende of net na extreme regenval kan er veel water in het gat lopen
en het bad gaan drijven. Zorg er in dergelijke omstandigheden voor dat er een deel water in het bad staat. Het
is echter onder dergelijke omstandigheden aan te bevelen de werkzaamheden uit te stellen.

Gestabiliseerd zand
Het gat wordt een ±20cm dieper uit gegraven en voorzien van een laag gestabiliseerd zand. Dit is zand met 
een klein deel cement er doorheen geschept. De verhouding is ongeveer 1:8. Het geheel moet waterpas 
gevlakt worden.

Een laag gestabiliseerd zand maakt het uitvlakken wel zo gemakkelijk. Vergewis u sowieso dat er geen 
puinresten of andere harde delen in het zand aanwezig zijn. Het zand moet absoluut waterpas en vlak liggen.

Let op! In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een bodem instabiel is, veengronden of 
bijvoorbeeld bodems met afwisselende bodemstructuren kunnen er voor zorgen dat een bad op termijn scheef
zou kunnen zakken. Een betonplaat onder de bodem van het bad heeft hier geen invloed op. In dergelijke 
unieke situaties kan het nodig zijn het bad te funderen door bijvoorbeeld een schroeffundering. Neem bij 
twijfel contact met ons op.

Plaats het bad nooit op gebroken puin, tegels of dergelijke verhardingen.

Aanvullen van het bad na installatie
De plunge pools zijn extreem stijf en kunnen daarom leeg worden ingegraven. Het vullen kan achteraf. 
Bij plunge pools langer dan 400cm moet het bad stapsgewijs en gelijktijdig ingegraven en gevuld worden. 
Dit om te voorkomen dat de wanden vervormen. Doe dit secuur, neem bij twijfel contact met ons op. 
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De extra uitgegraven ruimte rond het bad kan worden opgevuld met zand. Als u tegels rond het bad legt is 
het raadzaam een deel gestabiliseerd zand rond het bad te leggen ter voorkoming van het verzakken van de 
tegels. Pas op met aantrillen, dit kan resulteren in gebroken leidingen en vervorming van de badwand. Ook 
aanwateren dient zeer voorzichtig te gebeuren, te veel water kan er voor zorgen dat het bad gaat drijven.

Grondwater
In sommige delen van Nederland zijn de grondwaterstanden zeer hoog. Het is raadzaam om op voorhand uit
te zoeken hoe hoog het water in uw omgeving staat. Uw gemeente kan u informeren over de lokale 
grondwaterstanden. Als het grondwater hoger staat dan de diepte die u moet graven zult u moeten bemalen. 

Let op! Bij hoge grondwaterstanden kan het bad niet geheel leeggepompt worden. Er bestaat het risico dat het 
bad door het grondwater omhoog wordt geduwd. 

4.0 Installeren

Leidingwerk
Het bad is in het gat geplaatst en de pomp-filterinstallatie staat op zijn plek. Nu kan het leidingwerk worden 
aangelegd.

• Het verwerken van PVC
• Meet de benodigde lengte goed op en hou daarbij rekening met de flenzen aan de PVC 

koppelstukken. 
• Zaag de delen op lengte met een fijn vertande handzaag.
• Pas alle delen minimaal 1x en teken de positie van de verschillende delen af met een merkstift.
• Schuur beide delen op met schuurpapier 400 en ontvet beide uiteinden.
• Breng de PVC lijm rondom ruim aan en duw de delen in elkaar.
• Markeer het gelijmde deel.

Let op: de correctietijd is zeer kort!

Het leidingwerk moet zo vloeiend mogelijk verlopen en geen 'lucht ophopingen' kunnen veroorzaken. 
Voorkom scherpe bochten en/of verhogingen. Probeer het leidingwerk zo kort mogelijk te houden.

Gebruik de juiste diameter buis en verlijm deze secuur.
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Het aansluiten van de skimmer

Skimmer onderdelen:
1: Grof filter
2: In hoogte verstelbaar topdeel met deksel
3: Overloop aansluiting
4: Aansluiting 1
5: Aansluiting 2
6: Puntstuk 
7: PVC leiding

Aan de onderzijde bevinden zich twee afzuigpunten (4&5). Afhankelijk van het gekozen leidingplan worden er
1 of 2 uitgangen gebruikt. Lees meer hierover bij de stroomloopschema's.

Let op: Het puntstuk komt in de plaats van de witte schroefdop, monteer het puntstuk met teflon tape. In het 
puntstuk lijmt u de leiding. De schroefdop in de skimmer wil bij koud weer nog weleens goed vast zitten. 
Forceer het niet maar gebruik een fohn om de dop vrij te maken.

Op de overloop (3) kan eventueel een leiding naar het riool worden geplaatst. Deze treed alleen in werking 
bij extreem hoog water en voorkomt dat het bad dan overloopt. Het topdeel van de skimmer kan in hoogte 
worden versteld zodat deze altijd aan te passen is aan de randafwerking van het bad.

Aansluiten van de onderafzuiging
Afhankelijk van het type interieur is het bad uitgerust met een onderafzuiging, deze zorgt voor een extra 
onderstroom. De onderafzuiging kan aan de buitenzijde eenvoudig verlijmd worden aan de PVC leiding.

Om de onderafzuiging apart regelbaar te maken is het mogelijk een extra retourleiding aan te leggen en 
deze door middel van een kraan op de pomp-filterinstallatie aan te sluiten. Door de kraan verder open of 
dicht te draaien wordt het effect van de onderafzuiging groter of kleiner. In deze opzet blijft de 2e opening in 
de skimmer dicht. (zie ook principeschema's)

Aansluiten van de inspuiters
Vanaf de pomp-filterinstallatie loopt het water via de PVC leidingen naar de inspuiters. De PVC buis wordt 
eenvoudig in de inspuiters verlijmd.
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Aansluiten van de pomp-filterinstallatie
De aan- en afvoerleidingen worden door middel van PVC lijm aan de verbindingsmoffen van de installatie 
gelijmd. Let op dat de leiding op de aansluiting van de pomp (aanzuig) eerst minimaal 25cm recht is, dit 
voorkomt eventuele ongewenste wervelingen.

Vergeet voor het lijmen niet de wartel op de leiding te plaatsen!

De pomp-filterinstallatie moet op een droge, bij voorkeur vorstvrije plek opgesteld staan. De pomp mag niet 
verhoogd opgesteld staan. Het stopcontact moet geaard zijn, laat bij twijfel altijd de aarding controleren.

Lees ook de meegeleverde handleiding van de pomp-filterinstallatie.
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Timer(s)
Door middel van een timer kan de pomp op tijd geschakeld worden. Let echter op dat een gewone timer de 
reset (RCD schakelaar) uit laat slaan en niet meer in kan schakelen. Gebruik hier voor een timer die beide 
netstroomdraden uitschakeld. Er zijn speciale (zwembadpomp-)timers op de markt.

LED type 1 LED type 2

Aansluiten van de LED type 1 (optioneel)

De LED unit bestaat uit een gesealde lamp met vast snoer, de lamp is bevestigd in een kunststofbehuizing. 
Vanuit de behuizing loopt een flexibele slang naar de connectionbox. De LED wordt aangesloten in de 
connectionbox, vandaar legt u een kabel naar het stroompunt. Bij het stroompunt sluit u de transformator aan
op de kabel.  
In in de slang staat water, omdat het uiteinde van de slang boven waterniveau wordt geplaatst loopt het bad 
niet leeg en kan de lamp vervangen worden zonder het bad te legen. Het uiteinde van deze slang moet 
daarom boven waterniveau geplaatst worden anders verliest het bad water!

Hou er rekening mee dat de connectionbox van de LED in het geval van een onverhoopt defect terug te 
vinden is. Plaats het daarom in rechte lijn boven de LED en zorg dat eventuele bestrating eenvoudig te 
verwijderen is.

De LED is laagspanning, in geen geval mag deze direct op 220V worden aangesloten!
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Vervangen LED unit

De LED unit kan vervangen worden zonder het bad leeg te pompen. Alleen bij baden met verhoogde 
sandwich wanden kan dit anders zijn. Neem in dat geval contact op.

De LED unit bestaat uit:
A) Een kunststof behuizing vast aan het bad
B) Een gesealde LED unit met bedrading
C) Een sierdeksel/afdekking

Werkwijze:

1) Haal de spanning van de trafo

2) Open de doorvoerdoos naast het bad

3) Maak de bedrading in de doorvoerdoos los door de 2 schroefjes in het kroonsteentje los te draaien.

4) Maak met wat plakband een stukje touw vast aan de bedrading.

In het bad:

5) Draai het deksel van de LED een stukje naar link. Het deksel/frontje van de LED opent als een 
bajonet, je hoeft dus maar een klein stukje te draaien.

6) Trek de gesealde LED met bedrading uit z'n behuizing. Laat het touwtje hangen tot je de nieuwe 
plaatst.

Tip:
Het witte sierdeksel wil soms behoorlijk vast zitten. Kan je het niet met 2 handen openen 
probeer dan het deksel voorzichtig in beweging te krijgen door er zacht met een hamer en 
een houtje op te tikken. 

Let op: het is een bajonet sluiting, geen schroefdraad!
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RGB bediening:

Aansluiten LED type 2

De LED slang heeft geen open verbinding met het zwemwater. De LED kabel kan buiten het bad verlengt 
worden naar een grondkabel dmv de meegeleverde connector. Let op, ook deze LED is 12 Volt. 

Vervangen LED unit type 2

1) Draai het sierdeksel een klein stukje naar links zodat de bajonet loskomt en je het sierdeksel kunt 
verwijderen. 
2) Draai de LED unit los tot je het naar voren kunt trekken. 
3) Trek de stekker los van de LED unit.
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Aansluiten van de zoutelektrolyse (optioneel)
 Lees voor het aansluiten en/of in werking zetten het meegeleverde manual.→

Plaats de zoutcel op het hoogste punt van de installatie.

Het meegeleverde zout is niet de exacte benodigde hoeveelheid. Bereken het exact aantal kilo's of vraag het 
ons. Als vuistregel voor niet low-saltsystemen is 3-4 gram per liter genoeg. Voorbeeld berekening voor een 
400 plunge:

Lengte bad= 400 minus rand 15cm: L=370cm
Breedte bad= 250 minus rand 15cm: B=220cm
Diepte bad: H=140cm

Inhoud bad = (LxBxH 370x220x140) / 1000= 11.396 liter x 0.003kg = 34kg

De uitkomst van bovenstaande som is de bruto inhoud waarbij er geen rekening is gehouden met het 
interieur. De inhoud daarvan kan je op dezelfde manier berekenen. 

Activeer de zout-elektrolyse pas als het hele systeem dicht en luchtvrij is. Meet de pH waarde alvorens te 
beginnen, voeg indien nodig pH-min of pH plus toe. Begin altijd op de laagste elektrolyse stand en max. 1 
uur per dag. Aan de hand van je meetwaarden pas je de elektrolyse duur of intensiviteit aan. Volg de 
procedure zoals omschreven in het manual.

Aansluiten van de warmtepomp (optioneel)
 Lees voor het aansluiten en/of in werking zetten het meegeleverde manual.→

Let op: een warmtepomp moet vrij staan en mag niet in een gesloten ruimte worden opgesteld. 

De luchtstroom moet vrij kunnen in- en uitstromen. De warmtepomp zuigt warme lucht aan en blaast koude 
lucht uit. Zodra het zijn eigen koude lucht weer aan zuigt zakt de efficientie van de warmtepomp dramatisch. 
Een positie te kort op een object kan er voor zorgen dat de koude lucht terug 'ketst' en weer wordt 
aangezogen.

Zie manual voor meer info.

De warmtepomp heeft meestal geen stekker en wordt direct op 220V aangesloten. Schakel de 
pompfilterinstallatie niet via de warmtepomp! 

Schakel de warmtepomp niet in voor het systeem dicht en luchtvrij is! Als de warmtepomp niet inschakeld of 
een foutcode geeft komt dit waarschijnlijk door restanten lucht in het systeem.
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Aansluitschema's

Situatie met enkele aanzuigleiding.
Aan de skimmer worden de retourleiding en onderafzuiging geplaatst. Er zijn twee openingen: een 
geschroefde en een gelijmde. In de geschroefde opening wordt een puntstuk geplaatst, vandaar wordt de 
retourleiding gelijmd. De andere opening moet worden opengeboord, hierop wordt de leiding van de 
onderafzuiging gelijmd.

Situatie met dubbele aanzuigleiding.
De aanzuigleiding naar de pompfilterinstallatie wordt aangesloten op de aansluiting (4) met het puntstuk (6). 
De andere aansluiting blijft gesloten.

Voor welk type leidingplan kiest u?
Met dubbele aanzuigleiding:
-Voor baden groter dan 4 meter
en/of
-Voor afstanden van meer dan 8 meter tussen installatie en skimmer. 

Neem bij twijfel altijd even contact op.

De verschillende stroomloopschema's: basis, zout-elektrolyse, warmtepomp en de combinatie van beide. Als
laatste een voorbeeld van een gescheiden onderafzuiging/skimmer systeem.
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Een PVC pakket (optioneel) voorziet in het noodzakelijke PVC voor een enkel leidingplan, voor een gescheiden
systeem heeft u extra PVC nodig. Hou er rekening mee dat een PVC pakket alle benodigde basis 
componenten bevat om het leidingwerk uit te voeren maar het soms nodig kan zijn aanvullende PVC delen 
toe te voegen. 

PVC pakket

In het PVC pakket (optie) vind u de volgende onderdelen:

-25 meter flexibele leiding.
-diverse delen 50mm harde PVC buis
-kranen en PVC hulpstukken zoals onder omschreven
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Vullen van het bad

Het bad wordt gevuld tot iets onder de helft van de skimmer. Vul hierna de aanzuigleiding door water in het 
voorfilter bij de pompfilterinstallatie te laten lopen. Zodra de leiding en het voorfilter zich gevuld heeft sluit u 
het deksel en zet u de pomp aan. Als de pomp niet direct water aanzuigt herhaald u de handeling tot er water
wordt rondgepompt.

Het zal enige tijd duren voor het systeem vrij van lucht is. Zolang er luchtbelletjes uit de inspuiters komen zit er
lucht in het systeem. Als de luchtbelletjes ook na verloop van tijd niet verdwijnen dan is er sprake van een 
luchtlek. Controleer in dat geval de wartels aan de installatie, het deksel van het voorfilter en het leidingwerk 
op luchtdichtheid.

Let op!
Steeds meer huizen zijn uitgerust met waterontharders, het water uit deze systemen is absoluut niet geschikt 
voor het vullen van uw bad. Zwembadwater vraagt een zeker hardheid, zacht water is niet geschikt.

In gebruik nemen

Lees voor ingebruikname de handleiding van de pomp-filterinstallatie! Volg de instructies in het manual.

LET OP: schakel de pomp altijd uit voor u de schakelklep verzet. Verzetten bij draaiende pomp kan 
tot veel schade leiden.
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Filter:

Filteren, is de stand die u in de meeste gevallen gebruikt. Bij deze stand wordt het water door uw zandfilter 
geperst, waarbij het water gefilterd wordt.
Circulatie:
Recirculate of te wel circuleren is de stand die u gebruikt als het water wilt rondpompen. Uw pomp gebruikt in 
deze stand wat minder elektrische energie, maar u heeft wel cirulatie in het water zodat bijvoorbeeld de zout-
elektrolyse actief blijft.
Backwash:
Backwash of te wel terugspoelen is de stand die u gebruikt als uw zandfilter vervuild is geraakt. Dit is waar te 
nemen doordat de druk op de manometer is opgelopen met 0,8 tot 1 bar boven de normale bedrijfsdruk. Uw
zandfilter mag nimmer een hogere druk bevatten dan 3,5 bar. Is de druk hoger dan kan dit leiden tot 
beschadigen aan uw zandfilter. Deze stand spoelt het water van onderen door het zandbed terug omhoog. 
Hierdoor wordt vuil uit uw filter naar de afvoer van uw zandfilter gespoeld. Als er schoon/helder water door 
het kijkglas van de afvoeraansluiting van uw zandfilter stroomt heeft u uw zandfilter voldoende teruggespoeld.
Naspoelen:
Rinse of te wel naspoelen is de stand die u gebruikt na backwash oftewel terugspoelen. Deze stand zorgt 
ervoor dat het zand weer op de juiste manier in het zandfilter terecht komt. Als u de filterinstallatie 30 
seconden in deze stand heeft laten draaien na terugspoelen dan is dit voldoende om uw zandfilter weer te 
kunnen inschakelen.
Closed:
Closed oftewel de gesloten stand dient u enkel te gebruiken tijdens onderhoudswerkzaamheden aan uw 
installatie. Gebruik deze stand nimmer als uw filterinstallatie aan staat.

Onderhoud van het bad

Schoonmaken
Indien nodig kan het bad met behulp van een schoonmaaksopje gereinigd worden. Gebruik geen bijtende of 
schurende schoonmaakmiddelen.

Filters
Ledig regelmatig het filtermandje in de skimmer en het voorfilter bij de pomp-filterinstallatie.

Back-washen
Afhankelijk van de intensiviteit van gebruik en vervuiling van het bad dient u de pomp-filterinstallatie te back-
washen. Hiermee reinigt u het filter en wordt het vuil afgevoerd. Volg de instructies in het manual van uw 
pomp-filterinstallatie.

Waterkwaliteit
Controleer regelmatig de waterkwaliteit met behulp van teststrips of een tester.  Hoe vaak u moet testen is op 
voorhand niet te zeggen. Ons advies is om zeker in het begin wekelijks te testen, aan de hand van de 
consistentie van de testuitslag kunt u de testinterval verlengen.

Bijvullen & verversen
Door verdamping en het back-washen van het systeem verliest het bad water vul dit indien nodig bij tot 9 a 
10cm van de bovenrand van het bad. Verversen van het water is in principe nooit nodig.

Legen van het bad
Als uw bad is uitgerust met een onderafzuiging kunt u het bad grotendeels legen door middel van de pomp-
filterinstallatie. Bij een dubbel leidingsysteem sluit je de skimmer leiding en pomp je het bad leeg d.m.v. De 
onderafzuiging. Bij een enkel leidingsysteem zuigt de skimmer lucht aan, om dit te voorkomen plaats je een 
stofzuigerslang in de skimmer en leg je het op de bodem van het bad.
Voor het laatste beetje water maak je gebruik van een dompelpomp, uiteraard kan je het bad ook met deze 
dompelpomp leegpompen. Deze zijn verkrijgbaar bij de meeste DHZ winkels.
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Winterklaar maken van uw bad

Water wat bevriest zet uit en kan daardoor voor veel schade zorgen. Vooral apparatuur en leidingwerk is hier 
heel gevoelig voor. 
Het veiligste is om het bad, leidingwerk en apparatuur geheel droog te leggen. Dat is echter niet altijd 
mogelijk, daarbij zal het bad zich door regenval vanzelf weer (deels) vullen en kan een leeg of deels gevuld 
bad bij veel regenval of hoog grondwater omhoog komen. Door de inspuiters, afzuiging en skimmer af te 
doppen met winterdoppen kan het bad vollopen zonder dat de leidingen weer vol water komen te staan. De 
baden zelf zijn iets taps van zichzelf, ijs krijgt daardoor weinig grip en kan onder normale winterse 
omstandigheden geen kwaad.

Grond- en overtollige regenwater
Een hoge grondwaterstand water kan een risico vormen, als het water hoger staat dan de bodem van het bad
kan het er voor zorgen dat het lege of deels gevulde bad omhoog wordt gedrukt. Als grondwater enige risico 
vormt is het sowieso verstandig het bad te vullen gedurende de winterperiode. In meer of mindere mate kan 
ook regenwater in extreme gevallen voor problemen zorgen indien er onvoldoende drainage in de bodem is 
of er zich onevenredig veel regenwater rond het bad kan verzamelen. 

Let op: controleer het grondwater niveau voor u het bad leegt.

Apparatuur
Apparatuur zoals de pompfilterinstallatie, warmtepomp en/of zout-elektrolyse zijn gevoelig voor vorst, tap 
deze indien nodig af. Tap (indien geplaatst) de warmepomp af en blaas deze indien nodig door. Check de 
betreffende manuals voor specifieke instructies.

Afdekken van het bad
Door het bad in de winterperiode af te dekken blijft het schoon. 

Waterkwaliteit
Voeg overwinteringsvloeistof aan het water toe zodat het niet gaat verkleuren door algvorming.

Vragen? Bel ons gerust op 0497-641703 of mail naar info@wilanbv.nl
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