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Offerte 2019 / 564: CERAMIC golden DEAL

Beste,

Graag stellen wij u hierbij de aanleg voor van de Ceramic de Luxe Gold, Estela 65 zwembad in keramisch 
vinylester.

De binnenafmetingen bedragen 6.50 x 3.70 x 1.50 m . Estela 65 is een zwembad met een tijdloze vorm. 
De ruime inlooptrap met brede zittrede is voorzien van anti slip om een veilige toegang te krijgen tot het 
zwembad.

De vermelde prijs is volledig zwemklaar.

Uitvoeringstermijn: ong. 3 maand na bestelling, onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Betalingsvoorwaarden:
• 10 % bij opdracht
• 40 % drie weken voor plaatsing
• 25 % bij plaatsing filtratie en verwarming
• 20 % bij plaatsing boordstenen
• 5 % bij oplevering

Met vriendelijke groeten,

Water Technics
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Leveren, plaatsen en zwemklaar maken van zwembad Ceramic de Luxe, Estela.

Inbegrepen in het pakket:

• Peilboring grondwater
• Graafwerken zonder grondafvoer
• Plaatsen bedding in 10 cm stabilisé op geotextiel
• Ceramic De Luxe, Estella 65, monobloc bad in keramisch vinylester. Afmetingen : 6.5 x 3.7 x 1.5m
• Inbouwdelen :
  - 2 skimmers
  - 1 lage aanzuig
  - 3 inspuiters
  - 1 led lamp wit
• Kraanwagen tot 15 m van de bouwput
• Plaatsing bad, inbouwdelen en aarding apart van woning
• Aanvulling rondom het zwembad met chape
• Filterpallet 9 m³/u van hoogwaardige kwaliteit:
  - Filterpomp Speck Badu Delta 9, fluisterstil
  - Polyester zandfilter Hayward Pro BTL 52 cm
  - Vulling van zandfilter met glasparels
  - UV lamp Puriq Pro 40 Watt
  - Sturingskast met transfo
  - Afstandsbediening voor verlichting
  - Vorstbeveiliging
• Granieten boordstenen 35*50*4 cm, incl. afkitten
• Alle PVC materialen voor de complete installatie
• Alle elektriciteitsmaterialen voor de installatie, incl. aparte zekeringskast
• Warmtepomp Inverter 13 kW
• Onderhoudspakket voor het zwembad
  - Telescoopstang
  - Diep bladerschepnet
  - Wandborstel
  - Drijvende stofzuigslang
  - Originele Fairlocks bodemreiniger
  - PoolGom XL
  - Startpakket ontsmettingsproducten
• Alle werkuren en verplaatsingen om tot een zwemklaar bad te komen.

GRATIS: Stavenafdekking

GRATIS: Chloorvrij zwemmen
Upgrade van het filtratiepakket om chloorvrij te zwemmen, door gebruik te maken van Sugar Valley Oxilife.  
Compleet pakket voor de sturing van de pomp en ontsmetting.  Automatische pH regeling inclusief.


