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uw partner voor zwembad en vijver



Beste klant,

Elk zwembad heeft een afdekking nodig.  Dit voor veiligheid, properheid en behoudt van warmte 

in het water.  Maar welke systemen zijn er nu eigenlijk allemaal op de markt?

Wij selecteerden in deze brochure een aantal interessante afdekkingen, die zowel aan nieuw te         

bouwen, als bestaande zwembaden kunnen gebruikt worden. 

Veel plezier met de ontdekkingstocht!

LEGENDE: Vaststaand opbouwrolluik

   Mobiel opbouwrolluik

   Aandrijving mogelijk via zonne-panelen

   Bediening smartphone via bluetooth

Onze visie:

Glashelder, gezond en aangenaam watergenot.  Het is onze visie om dit aan onze klanten aan te 
bieden, als gerespecteerde partner voor zwembad en vijver.  Helder en zuiver water, door gebruik 
van zo veel mogelijk techniek, en zo weinig mogelijk chemie, opdat mens en milieu gezond en in 
balans blijven. 

Via kwaliteitsvolle materialen en gekwalificeerd personeel, willen wij onze klanten ten volle la-
ten genieten van hun zwembad, vijver, waterpartij.  Door het continu opvolgen en toepassen 
van innoverende technieken, trachten wij ons doel steeds zo energiezuinig en natuurvriendelijk 
te bereiken.  Het tevredenheidsgevoel van onze klanten blijft hierin onze grootste drijfveer. 

Tevens is het onze kernwaarde om onze afspraken na te komen, onze relatie met de klant duur-
zaam en langdurig aan te gaan, om zo onze eigen groei te kunnen waarborgen en onze dienst-
verlening nog uit te bouwen.

Onze missie:

·  Wij zijn er voor en door onze klanten.
·  De kennis en gedrevenheid van ons team, maakt ons uniek.
·  Wij denken en handelen innovatief en klantgericht.
·  Onze technieken hebben respect voor mens, dier en milieu.
·  Onze mensen moeten kunnen werken in een veilig en aangenaam kader, 

   met kansen op zelfontplooiing.
·  Wij streven naar een winstgevend model, om onze service steeds te kunnen verbeteren.



AFDEKZEILEN

Een veiligheidsrolluik ook wel lamellenafdekking genoemd, is wellicht de mooi-
ste manier om het zwembad mooi, veilig en automatisch af te dekken. Het is 
een volledig geautomatiseerde afdekking die het zwembad met één druk op 
de knop open of dicht maakt. Lamellen maken het zwembad helemaal af!

Bovengronds of ingebouwd
Lamellen of rolluiken kunnen op 2 manier aan een zwembad worden 
geïnstalleerd. Er kan gekozen worden voor een bovengronds roldek, of 
een ingebouwd roldek. Bij een bovengronds roldek wordt het complete         
lamellensysteem op de rand van het zwembad gemonteerd. Bij een in-
gebouwd systeem wordt de afdekking in de structuur van het zwembad 
gebouwd. Een bovengronds roldek is wat makkelijker te monteren, vaak 
ook iets goedkoper. Een ingebouwd systeem is wellicht de mooiste ma-
nier.

Verwarmend of enkel isolerend
In 95% van de gevallen verkopen wij bij Water Technics solar lamellen. 
Solar lamellen zijn zwembad lamellen die de zon gebruiken om het 
zwembad te verwarmen. Deze lamellen hebben vaak een zwarte on-
derkant en een transparante bovenlaag die de warmte afgeeft aan het 
water. Voor binnenzwembaden, of zwembaden waarbij verwarming 
geen issue is, kan er gekozen worden voor normale lamellen, gekleurd 
of transparant.

PVC of Polycarbonaat
Tot een aantal jaren geleden was PVC nog het meest populaire materiaal 
om lamellen van te maken. De laatste jaren zien we echter een grote ver-

schuiving naar polycarbonaat. Polycarbonaat is een stuk harder dan PVC 
en heeft een langere levensduur. Doordat polycarbonaat minder verweert, 

geeft het ook langer rendement qua warmte.  Onze lamellen worden steeds 
in anti-alg versie geleverd, doch zijn algen in de schakels onvermijdbaar.



VEILIGHEIDSROLLUIKEN

Kwaliteit in alle eenvoud. 
Budgetvriendelijke oplossing die veiligheid en 
functionaliteit combineert. Handmatige oproller 
zowel voor zomerzeilen als voor lamellenafdekkingen.

MANU

Geschikt voor baden tot 5 x 10 m
Geplaatst vanaf € 5 700,- 

(8 x 4 m, witte basis, witte PVC lamellen)

KLEUR LAMELLEN:

PVC
Beperkt verdamping en behoudt

 de temperatuur van het water.

Polycarbonaat:
Duurzamer dan PVC.

Hagelbestendig tot 3 cm.

KLEUR VOET: grijs  ·  zand  ·  wit

Abribleu Conform aan de norm NF P 90-308

OPBOUW
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spécial



VEILIGHEIDSROLLUIKEN

Rendabele investering.
Gemotoriseerd oprollen. Eenvoudig en betrouwbaar. Ver-
lichting in de steunen en omkasting in optie mogelijk.

OPEN CLASSIC

Geschikt voor baden tot 7 x 14 m
Geplaatst vanaf € 6 500,- 

(8 x 4 m, witte basis, witte PVC lamellen)

KLEUR LAMELLEN:

PVC
Beperkt verdamping en behoudt

 de temperatuur van het water.

Polycarbonaat:
Duurzamer dan PVC.

Hagelbestendig tot 3 cm.

KLEUR VOET: grijs  ·  zand  ·  wit

Abribleu Conform aan de norm NF P 90-308

OPBOUW
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VEILIGHEIDSROLLUIKEN

Technologie en design ten dienste van uw welzijn.
Dit bovengronds slim lamellendek kan je bedienen met 
uw smartphone dankzij de speciale app. Uw zwembad 
openen, sluiten en naar wens sfeerverlichting instellen, 
dankzij de lichtgevende voeten en het eindeloze 
kleurenpalet.

OPEN AERO

Geschikt voor baden tot 5 x 10 m
Geplaatst vanaf € 7 000,-

(8 x 4 m, witte basis, witte PVC lamellen)

KLEUR LAMELLEN:

PVC
Beperkt verdamping en behoudt

 de temperatuur van het water.

Polycarbonaat:
Duurzamer dan PVC.

Hagelbestendig tot 3 cm.

KLEUR VOET: mat grijs   ·   antraciet

Abribleu Conform aan de norm NF P 90-308

OPBOUW
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VEILIGHEIDSROLLUIKEN

Elegant, eenvoudig design met grootse 
technologie.
Deze bovengrondse automatische afdekking heeft het 
allemaal. De gelakte aluminium afwerking geeft het 
oprolsysteem een resoluut eigentijdse uitstraling. Ver-
krijgbaar elektrisch of op zonne-energie. De elektrische 
versie heeft ingebouwde LED-verlichting. In optie veran-
dert uw oprolmechanisme in een bluetooth luidspreker.

TIXIT

Geschikt voor baden tot 5 x 15 m
Geplaatst vanaf € 7 500,-

(8 x 4 m, witte basis, witte PVC lamellen)

KLEUR LAMELLEN:

PVC
Beperkt verdamping en behoudt

 de temperatuur van het water.

Polycarbonaat:
Duurzamer dan PVC.

Hagelbestendig tot 3 cm.

KLEUR VOET: wit        grijs      zwart

Del Conform aan de norm NF P 90-308

OPBOUW

wit     zand         blauw           grijs         turquoise
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VEILIGHEIDSROLLUIKEN

Modern en hedendaags nieuw design

Eenvoudig automatisch oprollen. Elektrisch of op zon-
ne-energie. Gemakkelijk openen en sluiten, duurt onge-
veer 2 minuten. Draadloze bediening en vergrendelkits 
in optie. Kortom; simpel, stijlvol en veilig!

CONTURA

Geschikt voor baden tot 10 x 28 m
Geplaatst vanaf € 7 500,-

(8 x 4 m, witte basis, witte PVC lamellen)

KLEUR LAMELLEN:

PVC
Beperkt verdamping en behoudt

 de temperatuur van het water.

Polycarbonaat:
Duurzamer dan PVC.

Hagelbestendig tot 3 cm.

KLEUR VOET: grijs

Del Conform aan de norm NF P 90-308

OPBOUW
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VEILIGHEIDSROLLUIKEN

Mobiliteit voor meer vrijheid.

Dit innovatieve systeem zorgt voor meer ruimte 
en vrijheid rondom het zwembad. 
2,3 meter verplaatsbaar met kabelaansluiting. 
Totale vrijheid met de batterijversie. 
Solar opladen als optie mogelijk.

OPEN SURF SYSTEM

Geschikt voor baden tot 6 x 12 m
Geplaatst vanaf € 8 500,- 

(8 x 4 m, witte basis, witte PVC lamellen)

KLEUR LAMELLEN:

PVC
Beperkt verdamping en behoudt

 de temperatuur van het water.

Polycarbonaat:
Duurzamer dan PVC.

Hagelbestendig tot 3 cm.

KLEUR VOET: Grijs  ·  Zand  ·  Wit

Abribleu Conform aan de norm NF P 90-308

OPBOUW

wit     zand         blauw           grijs         turquoise
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VEILIGHEIDSROLLUIKEN

Veilig, handig en mooi.
Automatisch rolluik, prachtig geïntegreerd onder een   
ligbank. Deze omkasting past perfect in uw zwembadom-
geving, bovendien kan u hem ook persoonlijk aanpassen 
met één van de optionele accessoires. Aan u de keuze. 
Standaard zijn er 2 versies; 1 met een zwart aluminium 
middenstuk en 1 met een volledige houten behuizing.

Geschikt voor baden tot  6 x 12 m
Geplaatst vanaf € 11 900,-

(8 x 4 m, witte basis, witte PVC lamellen, 
afwerking wit PVC)

BANC D.SIGN

KLEUR LAMELLEN:

PVC
Beperkt verdamping en behoudt

 de temperatuur van het water.

Polycarbonaat:
Duurzamer dan PVC.

Hagelbestendig tot 3 cm.

KLEUR BANK:
Aluminium bank =  zwart
Ommanteling = IPE hout

OPTIES:

Abribleu Conform aan de norm NF P 90-308
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VEILIGHEIDSROLLUIKEN

Mobiliteit in een prachtig jasje.
De vrijheid van een mobiel rolluik, in combinatie met een 
fijne afwerking. Weerstaat een belasting van 100 kg.

Geschikt voor baden tot 6 x 12 m
Geplaatst vanaf € 13 200,-

(8 x 4 m, witte basis, witte PVC lamellen, 
afwerking wit PVC)

BANC SURF SYSTEM

Model met voedingskabelkabel

Draadloos model 
(batterijen met kabel of op zonne-energie)

KLEUR LAMELLEN:

PVC
Beperkt verdamping en behoudt

 de temperatuur van het water.

Polycarbonaat:
Duurzamer dan PVC.

Hagelbestendig tot 3 cm.

KLEUR BANK:
Aluminium frame bank 
=  RAL-kleur naar keuze

Wit PVC             Zand PVC        Onbewerkt   
                                              tropisch hout

Abribleu Conform aan de norm NF P 90-308
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VEILIGHEIDSROLLUIKEN

Aqua Cover Conform aan de norm NF P 90-308

Strak, Belgisch, beresterk.
Uniek opbouwrolluik van Belgische makelij. Volledige 
structuur in hoogwaardig inox 316L. Aandrijving door 
waterdichte buismotoren. 
Bediening met sleutelschakelaar of afstandsbediening. 
Afwerking te bespreken, hier met Ipé hardhout.

Geschikt voor baden tot 6 x 12 m 
(of op maat gemaakt indien groter)

Geplaatst vanaf € 13 900,- 
( met inox steunen, 

ipé afwerking en witte PVC lamellen)

AQUACOVERBOX

KLEUR LAMELLEN:

PVC
Beperkt verdamping en behoudt

 de temperatuur van het water.

Polycarbonaat:
Duurzamer dan PVC.

Hagelbestendig tot 3 cm.

OPBOUW
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OMKASTING

Omkastingen op maat.
Bent u op zoek naar een omkasting voor uw zwembadaf-
dekking die volledig is geïntegreerd in uw tuin of terras. 
Dan hebben we hier enkele mogelijkheden opgesomd. 
Ander maatwerk? Prijs op aanvraag.

WT CUSTOM

Inox  +  Trespa/ Padouk: vanaf €6 700,-
Loungeplatform  •  Luxe  Loungeplatform  •  Plantenbak  •  Ligkussens 
met geïntegreerde koelbox

KLEUR LAMELLEN:

PVC
Beperkt verdamping en behoudt

 de temperatuur van het water.

Polycarbonaat:
Duurzamer dan PVC.

Hagelbestendig tot 3 cm.

OMKASTINGEN WT CUSTOM:

OPTIES:

Water Technics
OPBOUW
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Opklapbare ligstoel: € 700,-  •  Muziek: € 1 350,-  •  Ledstrip: € 1 500,-  
Spiegel: € 600,-



VEILIGHEIDSROLLUIKEN

INBOUW Conform aan de norm NF P 90-308

RivieraPool

Aqua Deck

IN NIS
Aan het einde van het zwembad is een nis aangelegd. De wand tussen bad en nis is iets 
lager. Daardoor is de afdekking uit het zicht maar stroomt hetzelfde (behandelde) zwem-
badwater in de nis. Deze constructie laat u toe de volledige lengte van het zwembad te 
benutten.

IN WAND / IN BODEM
Hier sluit een speciaal gemaakte pvc plaat de afdekking af. Ook hier benut u de volledige 
lengte van het zwembad. Bijkomend voordeel is dat het vuil makkelijk weg kan en zich 
niet opstapelt in een gesloten nis (het vuil kan weg tussen een gleuf )

IN BAD
De constructie is eenvoudig te monteren in het zwembad. Deze optie is vrij basic en laat 
de afdekking zichtbaar.

INTEGRA

CLASSIC

TUSSENWAND

ZITBANK

OP BODEM MET HOEKKAP
Deze constructie wordt gemonteerd op de bodem. De hoekkap klikt makkelijk vast op 
een voorgemonteerd inox constructie. Dit zorgt voor extra veiligheid en geeft een fraaie 
uitstraling. Voordeel is dat hier eveneens het vuil makkelijk weg kan (onder de hoekkap is 
een uitsparing)

ONDERWATERTERRAS
De constructie is gemonteerd onderaan in het zwembad. Een scheidingsmuur wordt  ge-
plaatst alsook een RVS inlegbalk. Dit wordt afgesloten met tegels, zodat u kunt genieten 
op een ondiep terras ideaal voor de (kleinere) kinderen of om te ontspannen. 
De afdekking komt omhoog achter de inlegbalk.



PROCOVER

WINTERBESCHERMING

Kleuren:

Installeren:

blauw      groen              wit               zand             grijs

Bescherm uw lamellenafdekking.
ProCover is de ideale oplossing om uw lamellenafdek-
king te beschermen. Het voorkomt dat vuil zich ophoopt 
in de herfst en winter en zo ook de groei van algen. Het 
beschermt tegen vlekken en UV, terwijl het water kan 
weglopen. De zijkanten van de afdekking voorkomen dat 
bladeren in het zwembad vallen. Het is gemakkelijk te in-
stalleren zonder boorgaten rond het zwembad.

De zwarte zijde tegen lamellen plaatsen. Niet compatibel met de 
zogenaamde zonnetransparante PVC-lamellen.



AFDEKZEILEN

Wij adviseren steeds een zwembad zo veel mogelijk afgedekt te houden als 
er geen gebruik van gemaakt wordt.  UV-licht krijgt hierdoor geen kans, het 
zwembad zal hierdoor minder chemie verbruiken en de kans op algvorming 
neemt ook af. Deze eigenschappen vind u terug in elke afdekking met een 
zeil, en worden uitgebreid met super veiligheid en properheid.  

Vanuit technisch aspect, is een afdekking met een zeil, de beste afdekking.             
Esthetisch kan er echter over gediscussieerd worden.  Het is in ieder geval 
opzichtiger dan een lamellenafdekking.  

In het volgende overzicht vind u echter enkele unieke systemen terug.   
Van stavendekzeilen met manuele handeling, tot volledig geautomati-
seerde veiligheidszeilen, voorzien van een moderne look.



VEILIGHEIDSAFDEKZEILEN

Coverseal Conform aan de norm NF P 90-308

Gemakkelijk te hanteren.
Het zeil wordt geopend of gesloten met een oplaadbare 
bedieningsdoos verbonden met het oprolmechanisme.  

Geplaatst vanaf € 11 000,- (4 x 8m)

MANUEEL

SEMI-AUTOMATISCH

Veilig en betrouwbaar.
Het zeil wordt geopend of gesloten met een ratelsleutel 
(racagnac) die op de aangedreven trommel geplaatst 
wordt. 

Geplaatst vanaf € 8 400,- (4 x 8m)

Het Coverseal 4 seizoenen afdekzeil is geschikt voor zowel binnen als buiten zwembaden.  Eens gesloten en 
gespannen komt het niet in contact met het water. Er vormt een luchtlaag die fungeert als warmteschild en 
het houdt verdamping tegen. Door zijn ontwerp is het zeil steeds perfect gespannen. Een superdunne rail 
geleidt en vergrendelt het zeil waardoor vuil geen kans krijgt om terecht te komen in het zwembad. De grote 
weerstand van het zeil garandeert een optimale veiligheid.

KLEUR ZEIL:

hemelsblauw    royalblauw      mosgroen            beige                grijs zwart



VEILIGHEIDSAFDEKZEILEN

Coverseal Conform aan de norm NF P 90-308

Houdt uw zwembad veilig, proper en warm.
Het automatisch vergrendelsysteem is bijzonder prak-
tisch, snel en aangenaam in gebruik. Met een eenvoudige 
druk op de bediening opent of sluit een zwembad van   
10 x 5 meter in minder dan 45 seconden.  

Dit mechanisme is voorzien van een elektrische motor, 
aangedreven door batterijen die door twee zonnepa-
nelen worden opgeladen. Het werkt dus volledig auto-
noom, geen elektrische aansluitingen vereist.

Geplaatst vanaf € 13 000 - € 15 500 (4 x 8m)
Systeem met vering in optie.

VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD

RAL kleur naar keuze

KLEUR ZEIL:

KLEUR VOET:

hemelsblauw    royalblauw      mosgroen            beige                grijs zwart



VEILIGHEIDSAFDEKZEILEN

APF Conform aan de norm NF P 90-308

Beste prijs/ kwaliteit.
· Max. afmeting: 12 x 6 m, in vorm mogelijk
· Afwerking lengtes: zoom + anti ophef riem
· Afwerking breedtes: instelbare riem
· Materiaal: composietstof PVC 580 g/m2
· Weerstand wind: 90 km/u
· Garantie:  niet doorschijnend = 3 jaar vol
         solar = 3 jaar degressief

Vanaf € 68,-/m² + transport € 242,-

EXEL DISCOVER     

ACCESS

Voor rechthoekige zwembaden.
· Max. afmeting: 10 x 5 m, rechthoekig
· Afwerking lengtes: ruw gesneden
· Afwerking breedtes: vaste zwarte riemen
· Materiaal: composietstof PVC 580 g/m2
· Weerstand wind: 70 km/u
· Garantie: 3 jaar degressief

 Vanaf € 49,-/m² + transport € 242,-

Een stavendekzeil beschermt uw zwembad tegen externe vervuiling, zowel in de zomer als in de winter. De 
staven rusten op de boordstenen, de afdekking is nooit in contact met water, waardoor robots en filters opti-
maal kunnen reinigen.  Het is ruimtebesparend en ligt opgerold aan het einde van het zwembad.  Beste prijs/ 
kwaliteit voor een veilige en propere afdekking van uw zwembad.

blauw groen         amandel         havane zand grijs            carbone

wit solar    blauw solar

blauw groen         amandel         havane zand grijs            carbone

Manuele oproller

Gemotoriseerde oproller



Beige Bruin Grijs Licht grijs
+ €5/m²

Antraciet
+ €5/m²

Geautomatiseerd oprolmechanisme 
voor stavendekzeilen.
- Geen electriciteitsaansluiting nodig.
- Verkrijgbaar op zonne-energie.
- Zonder rails.
- Snel openen en sluiten met afstandsbediening.
- Simpel te installeren, simpel te hanteren.
- Kan voor elke zwembadvorm, tot 12 x 5 m.
- Betrouwbaar en duurzaam. 5 jaar garantie.
- Snelle montage, eenvoudig te gebruiken.

All-in geplaatst vanaf € 7 950,- (4 x 8 m)

VEILIGHEIDSAFDEKZEILEN

Enco-Outdoor Conform aan de norm NF P 90-308

Grijs + aanpassing i.f.v. zeilkleur

KLEUR ZEIL:
Topzeil van Serge Ferrari, 670g/m²

KLEUR MECHANISME:

Water-technics is de exclusieve importeur voor Belgïe en nederland

re



Pool Cover

Coverswim

TELESCOPISCHE 
OVERKAPPINGEN
Met deze overkappingen verlengt u het zwembadseizoen met een aantal 
maanden. Overigens kunt u genieten van een warmer en properder zwembad. 
Doch wijzen wij op het onderhoud, want deze verlegt zich dus van het water 
naar de overkapping. 

Er is veel keuze. De kleur, de juiste hoogte, met of zonder motoraandrijving, 
het deurtype,... Een hoge, een middelhoge of een lage zwembadoverdek-
king? Of toch liever voor een muurmodel? Rails of liever geen grondrails? 
Zoveel keuze,... elke zwembadtuin is uniek en daarom ook de overkapping.
Intresse? Neem alvast een kijkje bij onze partners.



NOPPENZEILEN

Wilt u een zwembad op een betaalbare manier, isolerend afdekken? Dan heeft 
u bij ons een ruime keuze aan noppenfolies en dekzeilen in PU foam. Beide 
afdekkingen drijven op het water.  Beide afdekking worden meestal als zo-
merzeil gebruikt, in combinatie met een tweede winterafdekking.

Noppenfolies zijn er in diverse diktes, afwerkingen en uitvoeringen. Ze wor-
den meestal op maat gemaakt, maar sommigen zijn eveneens op rol te ver-
krijgen, om zelf in de gewenste vorm te knippen.

Schuimafdekkingen worden veel voor binnenzwembaden gebruikt,                                   
vanwege hun uitzonderlijke isolatiewaarde.  Zij zijn minder UV resistent 
en   worden steeds op maat gemaakt.

Let op!  Dit zijn géén veiligheidsafdekkingen!



NOPPENZEILEN

Hoge weerstand
· Bestand tegen chemicaliën en UV stralen
· Meer weerstand door dikte materiaal
· Minder warmteverlies
· Minder verdamping
· Vermindering fotosynthese
· 6 seizoenen garantie

ISOTHERMISCHE NOPPENZEILEN

GEOBUBBLE NOPPENZEILEN 

Eenvoudig beschermen van uw zwembad
· Minder warmteverlies
· Opwarmvermogen
· Minder verdamping
· Vermindering fotosynthese
· blauw & zwart: 2 seizoenen garantie
       goud: 3 seizoenen garantie

BLAUW
zoom: donker blauw

400 micron

ZWART
zoom: donker blauw

400 micron

ZWART
zoom: donker blauw

500 micron

Volledige omtrek polyethyleen genaaide 
verstevigingszoom . Ogen ongeveer om de 50 cm 
voor het oprollen. 
Vanaf € 30,-/m²

Zonder zoom, 4 m breedte:   Vanaf € 12,-/m²
Met zoom, op maat:   Vanaf € 20,-/m²



Keuze gemaakt?
Dan gaan wij graag bij u van start!

WATER TECHNICS bvba
Mechelsesteenweg 277, 2500 Lier

015/31 49 89
info@water-technics.be
www.water-technics.be


