
Het zwembad van LPW Pools
Een monoblok zwembad wordt in de fabriek uit één geheel vervaardigd. Het productieproces verloopt zeer 
minutieus volgens een specifiek lastenboek, hierdoor kan de plaatsing zeer snel gebeuren zowel voor een bui-
tenbad als voor een binnenbad.  Een monoblok is altijd gemaakt uit meerdere lagen gelcoat en hars.

De LPW Pools zwembadwanden zijn samengesteld uit 6 opeenvolgende lagen vinylester hars, versterkt met 
glasvezel en een honingraatstructuur van 15 mm dik. Deze gewapende structuur geeft het zelfdragende geheel 
zijn noodzakelijke weerstand en garandeert een perfecte isolatie van de wanden van het zwembad.

Al onze zwembaden zijn 100% polyestervrij en ze zijn op één model na, ook allemaal uitgerust met een  
Covrex® Pool Protection rolluik. 

De beschikbare kleuren:

Al onze modellen genieten van een levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip.

Gemaakt uit vinylester hars voor een 
absolute weerstand tegen osmose

Snow White

Uw zwembadwater wordt kristal-
helder en er ontstaat een prachtige 

luciditeit wanneer de zon schijnt

Pearl Grey

Deze lichtgrijze kleur  
zorgt voor een sobere,  

discrete toets.

Shadow Grey 

Een trendy donkergrijs  
voor een elegante en  

moderne look.

Waterin�ltratie: 
osmose

Waterin�ltratie: 
osmose

Eerste en enige laag in 
vinylester materiaal 

Lagen in vinylester epoxy 
materiaal die het geheel 
ondoordringbaar maken.

Opeenvolgende lagen 
in polyester materiaal 
(doordringbaar)

Opeenvolgende lagen 
in polyester materiaal 
(doordringbaar)

Toevoeging van een honingraatstructuur 
voor een optimale isolatie. 

waterin�ltratie mogelijk via de bodem

waterin�ltratie mogelijk via de bodem

Waterin�ltratie 
via de gelcoat

Full vinylester zwembaden Vinylester zwembaden

Polyester zwembaden

Optioneel: toevoeging van IsoFoam, 
een PU-schuimisolatie voor versterking 
op vlak van isolatie.  
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LPW Pools zwembaden
Of het nu een klassiek of eerder modern model is, al onze zwembaden integreren zich makkelijk in 
eender welke omgeving. LPW Pools stelt een breed gamma zwembaden voor, met verschillende maten 
en modellen, aan u de keuze om te opteren voor een trap in hoekvorm, recht, Romeins of met een 
onderwaterzitbank.

vorm maten waterlengte diepte rolluikbak geïntegreerd 
rolluik

9,00 x 4,00 m 8,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

9,00 x 4,00 m 8,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

10,00 x 4,00 m 9,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

11,00 x 4,00 m 10,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

8,50 x 4,00 m 7,70 m 1,50 m 0,70 m ✓

9,55 x 4,00 m 9,00 m 1,50 m 0,70 m ✓

12,00 x 3,60 m 11,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

6,85 x 3,20 m 6,55 m 1,50 m –

7,35 x 3,20 m 6,55 m 1,50 m 0,70 m ✓

12,00 x 4,60 m 11,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

12,00 x 4,60 m 11,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

snow white
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Lengte 10,00 m

Breedte 4,00 m

Waterlengte 9,00 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

Lengte 11,00 m

Breedte 4,00 m

Waterlengte 10,00 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

Lengte 9,00 m

Breedte 4,00 m

Waterlengte 8,00 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

Lengte 9,00 m

Breedte 4,00 m

Waterlengte 8,00 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

Deze modellen genieten van een uitzonderlijk design, speciaal 
ontworpen rond hun trap, de eerste trede vormt een echte 

onderwaterzitbank. Anders dan bij de andere modellen, heeft de 
La Plage 10 een onderwaterzitbank van 40 cm i.p.v. 20 cm diep.  
De Zenn heeft een onderwaterzitbank van bijna 1m breed maar 

moet niet inboeten in zwemlengte, ideaal dus voor de meer 
sportieve zwemmers ! 

Pure ontspanning

pearl grey
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Het succes van deze modellen moet niet meer aangetoond worden.  
Dankzij de standaard maten en de klassieke look zijn ze  
geschikt voor zowel kleine tuinen als voor binnen.  
De modellen hebben hun look te danken  
aan hun afgeronde trappen.

Tijdloze schoonheid

Lengte 9,55 m

Breedte 4,00 m

Waterlengte 9,00 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

Lengte 8,50 m

Breedte 4,00 m

Waterlengte 7,70 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

snow white
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U heeft de keuze tussen een groot machtig of een klein gezellig zwembad 
al dan niet uitgerust met een automatische Covrex® afdekking. Maak uw 
zwembad eigen en kies voor de uitrusting die u wenst. De XL heeft een 
eerste trede die breder werd gemaakt voor extra comfort bij het in-en 

uittreden en de XL+ combineert een onderwaterzitbank van 2 m breed 
met een rechte zijtrap. 

Lengte 12,00 m

Breedte 4,60 m

Waterlengte 11,00 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

Lengte 7,35 m

Breedte 3,20 m

Waterlengte 6,55 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

Lengte 12,00 m

Breedte 4,60 m

Waterlengte 11,00 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

Lengte 6,85 m

Breedte 3,20 m

Waterlengte 6,55 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik -

Fun en design

snow white
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Lengte 12,00 m

Breedte 3,60 m

Waterlengte 11,00 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

Een smal model, uitermate geschikt voor sportievelingen en de meest 
eigentijdse tuinen. De ZK12 met zijn elegant design is ontworpen voor 
diegenen die gepassioneerd zijn door het zwemmen. Via de zijtrap betreedt 
u geleidelijk aan het zwembad, de eerste trede is speciaal wat breder 
ontworpen voor meer comfort bij het in- en uittreden van het bad.

Sportief karakter

snow white
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Waarom kiezen voor een  
LPW Pools zwembad?

Op de kuipen van LPW Pools  
krijgt u levenslange garantie 
LPW Pools biedt uitzonderlijk lange garanties (1): 
een levenslange garantie op de waterdichtheid van 
de kuip en tegen osmose. LPW Pools kiest resoluut 
voor duurzaamheid en dus voor 100% vinylester.

De Belgische belofte
Sinds jaar en dag worden onze producten in België 
ontworpen en geassembleerd. Een Belgisch bedrijf 
met meer dan 40 medewerkers, elk met zijn eigen 
specialiteit die bijdraagt tot de kwaliteit van een echt 
Belgische belofte.

Kiezen voor nabijheid
In uw buurt is er steeds een LPW Pools verdeler die 
uw vragen kan beantwoorden. Ook de technische 
bijstand en de ‘dienst na verkoop’ worden verleend 
door een contactpersoon die dicht bij de eindklant 
gevestigd is.

Een ecologisch zwembad en  
verminderde onderhoudskosten
Een laag verbruik beperkt de impact van uw 
installatie op het milieu en op uw portemonnee.

Veiligheid
De veiligheid en betrouwbaarheid van de Covrex® 
afdekkingen bieden een aanzienlijk voordeel voor de 
LPW Pools baden. Zodra het rolluik gesloten is, is er 
geen gevaar meer om in het water te vallen!

Esthetiek en afwerking
Dankzij de hoogwaterskimmer staat de waterlijn 
altijd hoog. De minder sierlijke en bovendien weinig 
praktische skimmers behoren tot het verleden. 

Eenvoudig onderhoud
De kuipen van LPW Pools zijn bedacht voor een 
eenvoudig onderhoud. Dankzij de gladde wanden 
en de afgeronde hoeken kan een robot vlot en 
efficiënt het zwembad reinigen, de veiligheidsrand en 
de rolluikbak zorgen voor een vrije omloop van het 
water waardoor de bladeren, het gras of ander vuil 
geen kans krijgen om zich op te stapelen.

Energiebesparing
De honingraatstructuur en het Covrex® rolluik laten 
aanzienlijke besparingen toe. Met een warmtepomp 
en de optie IsoFoam, kan men zelfs nog meer 
besparen. 

De enige fabriek in Europa  
die al 57 jaar bestaat
De zwembaden van LPW Pools zijn ontworpen en 
geassembleerd in de oudste fabriek van Europa,  
opgericht in 1962. Met een jaarlijkse plaatsing van 
380 zwembaden in België via een netwerk van 
erkende verdelers.

98% Tevreden klanten
Elke jaar voert LPW Pools een 
tevredenheidsenquête(2) uit die niet alleen peilt 
naar de algemene tevredenheid van onze klanten 
inzake kwaliteit maar ook naar de service van onze 
partners bij het traject van het plaatsen van een 
LPW Pools zwembad.   

1. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag    2. Referentieperiode 2017-2018. Enquête werd uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Incidence, 
geheel volgens de deontologische codes en regels binnen de sector.
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snow white

Belgische zwembad-wellness &  
zwemvijverbouwer 2018/2019
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www.covrex.com

De talrijke voordelen van de zwembadafdekkingen zijn overduidelijk: energiebesparing, veiligheid 
voor kinderen en dieren, bescherming tegen bepaalde vormen van vervuiling enz. De Covrex® 
Pool Protection zwembadrolluiken zijn beschikbaar in drie uitvoeringen: Classic, Solar en 
Pearl.

Covrex® Classic, volgeschuimde lamellen die gecoëxtrudeerd zijn met een flexibele verbinding 
in plaats van een scharnier, voor een onderhoudsvriendelijk aspect. Volle lamellen genieten van 
een betere kwaliteit, ze zijn zo ontworpen dat ze extreme temperaturen en weersomstandig-
heden zoals hagel en vorst aankunnen. Van alle rolluiken die op de markt aanwezig zijn, biedt dit 
rolluik de beste thermische isolatie. U krijgt 5 jaar garantie op de lamellen van Covrex® Classic.

De Covrex® Solar is een ecologisch en duurzaam systeem. Het water warmt op doordat de 
zonne-energie geabsorbeerd wordt, wat tot aanzienlijke energiebesparingen leidt. Deze afdek-
king beschikt over een ultraresistente structuur en een uitzonderlijk design. De Silver afwerking 
maakt de lamellen uniek en geeft ze een heldere en schitterende look, die de zichbaarheid van 
de condensatie aanzienlijk vermindert. 
Met het anti-algen profiel; een structuur waardoor er veel minder UV-stralen tot in de scharnie-
ren schijnen, is er een vermindering van algengroei. Deze polycarbonaat rolluik is tot 16x sterker 
dan afdekkingen in PVC. De Solar geniet van 3 jaar garantie op de lamellen. 

De nieuwe Covrex® Pearl, met dezelfde structuur en materiaal als de Solar, onderscheidt zich 
door zijn complete transparante look. Geniet van uw zwembad en zijn onderwaterverlichting 
ookal is de rolluik gesloten. De Pearl lamellen hebben een garantie van 3 jaar.

Het aandrijfsysteem en rolluikmotor voor eender welk type rolluik heeft een garantie van 3 jaar.

De geïntegreerde hoogwaterskimmer
Alle Covrex® Pool Protection rolluiken voor zwembaden van LPW Pools zijn uitgerust met 
een elektrisch aandrijfsysteem in roestvrij staal 316L en een dubbele hoogwaterskimmer 
(Top Deck of Top Deck Light). Het principe combineert op ingenieuze wijze de praktische en 
esthetische functies die voor het zwembad vereist zijn. Deze dubbele geïntegreerde skimmer 
zuivert het grote wateroppervlak waardoor het drijvend vuil verwijderd wordt.

Deze skimmer zorgt ervoor dat het wateroppervlak tot op enkele centimeters van 
uw terras reikt. Hij biedt de mogelijkheid om het waterpeil tot vlak onder de 
boordstenen te laten komen, wat het zwembad een prachtig uitzicht 
geeft.

Het geïntegreerde 
automatische 
Covrex® rolluik en de 
hoogwaterskimmer
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