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1962-2012 : 50 jaar ervaring en voortdurende innovatie

1962  In Limburg richt Georges Delodder de familieonderneming ‘Limburgse Polyester Werkhuizen’ op.  
 Hij is de uitvinder van het eerste Belgische monokuipzwembad in composietmateriaal.

1972 Eerste uitvoering van een monokuipzwembad met geïntegreerde rolluikbak.

1984  Amaury de Troostembergh treedt in dienst bij deze onderneming en voert de garantie van 25 jaar op  
 de waterdichtheid van de kuipen in. Als industrieel ingenieur zorgt hij voor tal van innovaties, waaronder de  

 honingraatstructuur en de afdekkingen van het Covrex® Pool Protection rolluik. 

1990   De productie van de kuipen wordt naar Aarschot verhuisd.

1992  Vervaardiging van het model Fiorano (13m x 4,80m), het grootste zwembad op de Europese markt.

1993 Dankzij de invoering van de overloopbalk kan het waterpeil voortaan bijna de rand van de 
 boordstenen bereiken en heeft men geen klassieke en minder sierlijke skimmers meer nodig. 

1997   Georges Delodder stopt zijn activiteiten. De familie de Troostembergh wordt 100% eigenaar.

2000 » 2008  De onderneming, die kwaliteitsproducten wil aanbieden en klantentevredenheid hoog in het vaandel  
 draagt, blijft de technologische evolutie volgen. De productie van de zwembaden wordt volledig  

 gerobotiseerd; de bestaande installaties worden door hoogtechnologisch materiaal vervangen. 

2003 Vervaardiging van het Covrex® rolluik 

 De eerste internationaal gepatenteerde zwembadafdekking met volle lamellen en soepele verbindingen.  

 Dit is de eerste afdekking die hagelbestendig is, extreme temperaturen trotseert en makkelijk te onderhouden is.

2007 Vervaardiging van het eerste zwembad in inox, versterkt met een isolerende honingraatstructuur.  
 Het ontwerp en de architectuur ervan zijn buitengewoon. 

2009   De zwembaden worden enkel nog via een netwerk van verdelers op de markt gebracht. Om de groei van de markt te 

kunnen volgen, wenst LPW dichter bij de klant te staan en breidt ze haar netwerk van verdelers uit.

2010   Met de komst van Baudouin en Guillaume de Troostembergh, neemt de tweede generatie de  
fakkel over. Zo versterkt de onderneming, die haar eigenheid op de Belgische markt wenst te behouden en zo dicht mogelijk 

bij de eindklant wil staan, haar familiale karakter. Er geldt een strikt beheer en de productieprocessen worden geoptimaliseerd.

 Guillaume de Troostembergh draagt bij tot de snelle ontwikkeling van de afdeling  
 ‘Zwembadafdekkingen’. De integratie van de activiteit ‘Covrex® Pool Protection’ opent nieuwe perspectieven  

 voor de onderneming. Covrex® was meteen een schot in de roos, met name dankzij de groeiende export ervan.

2010  De garantie op de kuipen wordt verlengd tot 30 jaar.

2011  Ontwikkeling van de productie van de monokuipzwembaden in keramiek met behulp van de NCS™-technologie.

2012  Reflea is het eerste monokuipzwembad met overloop.

2012  Covrex® Pool Protection brengt het eerste solar rolluik met soepele verbinding op de markt: Covrex® Solar.

2013 Het EcoLabel en het Belgische lage-verbruikszwembad worden geboren. Het EcoLabel is de garantie dat  
 uw zwembad een lagere ecologische voetafdruk heeft dan de traditionele kuipen.

made in belgium

Alle LPW-zwembaden worden vervaardigd in België, meer bepaald in onze fabriek te Aarschot, en 
aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Dankzij deze gecentraliseerde productie kunnen we 
niet alleen de kosten maar ook onze ecologische impact beperken. Hierbij kunnen we onze producten 
en de kwaliteit ervan optimaal controleren. Deze Belgische knowhow laat ons eveneens toe u 30 jaar 
garantie op de waterdichtheid van onze kuipen en tegen osmose te bieden.

Verantwoordelijke uitgever: G. de Troostembergh – Lambeaulaan 116 B, 1200 Brussel – Niet-contractuele illustraties.

1962 : eerste LPW-monoblokzwembad uit composietmateriaal
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het LPW Ceramic Pools zwembad 
Alle modellen zijn monokuipzwembaden en worden vervaardigd met behulp 
van een volledig gerobotiseerd systeem en volgens een specifiek lastenboek. 

De zwembaden worden met keramisch materiaal en volgens de NCS™-
technologie vervaardigd (NCS staat voor ‘Nano Ceramic Shield’). Deze 
techologie bestaat erin glasparels aan thermohardende hars toe te voegen, 
om de slijtage en de porositeit te verminderen. Bovendien biedt dit procedé 
extra weerstand tegen hoge watertemperaturen. 

De zwembadwanden zijn samengesteld uit opeenvolgende lagen 
composietmateriaal dat met glasvezel versterkt is, nanoparels en een 28 
mm dikke isolerende honingraatstructuur. Deze gewapende structuur 
garandeert de noodzakelijke weerstand voor het zelfdragende geheel. 

Alle zwembaden zijn met een Covrex® Pool Protection rolluik uitgerust.

De baden bestaan in 3 standaard kleuren :

•	 white : wit is een klassieke kleur die zorgt dat het water er als een lagune uitziet. 

Uw zwembad zal turquoiseblauw lijken.

•	 ice blue : een traditionele lichtblauwe kleur. Geeft iets meer weerkaatsing dan wit.

•	 pearl grey : deze lichtgrijze kleur zorgt voor een sobere, discrete toets. Grijze 

zwembaden passen bij tuinen met een eigentijds design.

Andere kleuren zijn leverbaar op aanvraag

Op al deze modellen bieden we u 30 jaar garantie op de waterdichtheid van 
de kuip en tegen osmose. 

technologie van de monokuipzwembaden
Monokuipzwembaden kunnen op basis van verscheidene procedés worden vervaardigd. Hoewel ze beide uit één stuk worden 
gegoten in de fabriek, verschillen monokuipzwembaden en zelfdragende monokuipen. Dankzij haar honingraatstructuur beschikt 
de zelfdragende monokuip over een bijzondere eigenschap: ze kan zonder externe ondersteuning haar eigen watergewicht dragen. 

De kuipen van LPW Ceramic Pools met een totale dikte van ±40 mm bestaan uit 8 lagen die tot  
de stevigheid van het geheel bijdragen en bovendien voor een optimale isolatie zorgen. 

1. ISO NPG Gelcoat (0,8 mm)

2. ISO NPG hars + glasvezel + keramiek + NCS™ (1 mm)

3. ISO NPG hars + glasvezel (5 mm)

a. Glasvezelroving (0,5 mm)

4. Honingraat (28 mm)

a. Glasvezelroving (0,5 mm)

5. ISO NPG hars + glasvezel (5 mm)

6. Topcoat (0,5 mm)

specificaties en afmetingen

Vorm Model Afmetingen Diepte

Hawaii 8,35 x 3,20 m 1,60 m

Romana 11,00 x 4,00 m
1,60 

1,20/1,60 m

Fiorano 13,00 x 4,80 m 1,60 m

Majorca 9,45 x 4,00 m
1,60m 

1,20/1,60 m

Granada 11,45 x 4,80 m 1,60 m

Reflea 10,40 x 3,60 m 1,30 m

ZK.12 12,00 x 3,40 m 1,50 m

majorca Uitgezuiverde lijnen met ideale afmetingen voor 
middelgrote tuinen. Het meest verkochte model. 

Lengte  9,45 m  

Breedte  4,00 m 

Diepte  1,60 m of 1,20/1,60 m

GRANADA
Een groot zwembad met sobere lijnen.  
De hoektrap is zowel een rustbank als een  
makkelijke toegang in het zwembad

Lengte 11,45 m  

Breedte 4,80 m 

Diepte 1,60 m

jaar

GARANTIE

dwarsdoorsnede

1.  boordstenen

2.  versteviging 
 in polyurethaanschuim

1

2

160 cm

40 mm

4 5
a1 2 3 4 5 6a



Een smal model met zuivere lijnen. Geschikt voor sportievelingen 
en de meest eigentijdse tuinen. Bovendien is het uitgerust met 
grote rechte treden.

Lengte 12,00 m  

Breedte 3,40 m 

Diepte 1,50 m
romana

Via de Romeinse trap, die tevens als speel- of 
rustruimte kan dienen, kunt u dit zwembad 
geleidelijk aan betreden. 

Lengte  11,00 m  

Breedte  4,00 m 

Diepte  1,60 m of 1,20/1,60 m

Fiorano Het grootste zwembad ter wereld dat uit één stuk gemaakt 
wordt. Ideaal voor grote gezinnen en grote tuinen. 

Lengte  13,00 m  

Breedte  4,80 m 

Diepte  1,60 m

Een compact zwembad dat ideaal is voor kleine tuinen of als 
binnenzwembad. In combinatie met een tegenstroom zwemsysteem 
beschikt het over alle troeven van een groot zwembad. 

Lengte  8,35 m  

Breedte  3,20 m 

Diepte  1,60 m
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reflea, het zwembad met spiegeleffect
Een bijzonder aspect van het Reflea-model, dat op het zwemkanaal gebaseerd is, bestaat erin  
dat het voor een verrassend optisch effect zorgt. 

Dankzij zijn overloopsysteem wordt het water in een buffertank opgevangen. 

Het Reflea-zwembad is een ware streling voor het oog. 

Dimensions

Lengte 10,40 m / Breedte 3,60 m / Diepte 1,30 m

In 2013 wordt het lage-
verbruikszwembad van LPW geboren

Verminder de gebruikskosten van uw zwembad met EcoLabel
Het EcoLabel is geldig voor zwembaden die met energiezuinige toebehoren zijn uitgerust en garandeert dat uw zwembad 
een lagere ecologische voetafdruk heeft dan traditionele kuipen.

Ontdek de toebehoren waardoor u een EcoLabel kan bekomen
•	 De honingraatstructuur zorgt voor een perfecte isolatie van het zwembad ;

•	 De Covrex® zwembadafdekking zorgt voor een verminderd verbruik van water, elektriciteit, verwarming en 
onderhoudsproducten ;

•	 De Varioflow filterpomp met frequentieregelaar regelt het debiet in functie van  het gebruik van het zwembad ;

•	 De ontsmetting en zuivering met UV en ionisatie beperkt het gebruik van chloor tot het strikte minimum ;

•	 Het gebruik van een warmtepomp, waarmee het energieverbruik spectaculair daalt ;

•	 Een EcoLabel-zwembad wordt verlicht met LED-spots die tot 90% minder energie verbruiken dan klassieke lampen ;

•	 Het zwembad van LPW Ceramic Pools is een 100% Belgisch product zodat transportkosten en de CO2-uitstoot die  
daaruit voortvloeit, vermeden worden.

 

Uw voordelen

Minder cheMische producten
dankzij het Covrex® rolluik, de varioflow pomp,  
de zuivering met Uv en ionisatie

energiebesparing
dankzij onze baden met honingraatstructuur,  
het Covrex® rolluik, de varioflow pomp, de nieuwe 
generatie spots (led) en de warmtepomp

Waterbesparing
dankzij het rolluik Covrex® Pool Protection

elektriciteitsbesparing
dankzij het Covrex® rolluik, de varioflow pomp en  
de nieuwe generatie spots (led)

Zo beperkt u de iMpact van uW installatie  
op het Milieu en op uW uitgaven

ecolabel.lpW.be
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waarom kiezen voor een  
LPW Ceramic Pools zwembad?
op de kuipen van LPW Ceramic Pools krijgt u 30 jaar garantie !

30 jaar garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose, 5 jaar garantie op de Covrex® Classic rolluiken,  
2 jaar garantie op de motor van het rolluik en 2 jaar garantie op de Covrex® Solar en op alle overige componenten.

Belgische kwaliteit

Sinds jaar en dag worden onze producten in België vervaardigd. In tegenstelling tot een gedelokaliseerde productie, 
past deze optie binnen het perspectief van de duurzame economie, met een laag energieverbruik voor het transport 
en een gerobotiseerde in situ productie.

het gamma van de LPW Ceramic Pools

Iedereen kan bij LPW Ceramic Pools zijn/haar droomzwembad vinden. Ons gamma varieert van Hawaii, het allerkleinste 
model dat bij alle tuinen past, tot het zwemkanaal ZK.12 voor de sportievelingen, of van het meest klassieke zwembad tot het 
moderne overloopzwembad Reflea. 

kiezen voor nabijheid

In uw buurt is er steeds een LPW-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

Het lage-verbruikszwembad beperkt de impact van uw installatie op het milieu en op uw portemonnee.

veiligheid

De veiligheid en het eenvoudige onderhoud (dankzij de soepele verbindingen) van de Covrex® afdekkingen vormen aanzienlijke 
voordelen voor de LPW Ceramic Pools zwembaden. Bovendien worden onaangename ongevallen vermeden door het feit dat 
er geen opstapjes zijn, aangezien de rolluiken volledig geïntegreerd zijn in het zwembad. 

esthetiek en afwerking

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

eenvoudig onderhoud

Door het feit dat er geen ontsierende staranden zijn, vermijdt men de ophoping van vuil op plaatsen die moeilijk te reinigen zijn.

energiebesparing

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

omdat het de enige fabriek in Europa is die al 50 jaar bestaat.

De LPW Ceramic Pools zwembaden worden vervaardigd in de enige Europese fabriek die al meer dan 50 jaar bestaat. 

het geïntegreerde 
automatische Covrex®  
rolluik en de overloopbalk
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 twee 

uitvoeringen : Classic en Solar.

Een gemeenschappelijke eigenschap van deze rolluiken is dat ze over een soepele 
verbinding, in plaats van een klassieke scharnier, beschikken. Hierdoor verloopt het 
onderhoud vlotter en wordt algenvorming voorkomen.

Covrex® Classic is samengesteld uit volgeschuimde profielen die gecoëxtrudeerd en door 
soepele verbindingen verbonden zijn. Doordat de lamellen vol zijn, zijn ze van een betere 
kwaliteit. Ze zijn zo ontworpen dat ze extreme weersomstandigheden zoals hagel, vorst 
en extreme temperaturen 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.

Covrex® Solar is een ecologisch en duurzaam systeem. Het water wordt opgewarmd 
doordat de zonne-energie geabsorbeerd wordt, wat tot aanzienlijke energiebesparingen 
leidt. Het verwarmend oppervlak van Covrex® Solar is meer dan 30% groter dan dat van 
de klassieke solar rolluiken. De lamellen, die uit PMMA vervaardigd zijn, bieden een zeer 
langdurige weerstand. U krijgt 2 jaar garantie op de lamellen van het Covrex® Solar rolluik. 

de overloopbalk
Alle Covrex® Pool Protection rolluiken voor LPW-zwembaden zijn uitgerust met 
een elektrisch aandrijfsysteem in roestvrij staal 316L en een overloopbalk. Het 
overloopprincipe combineert op ingenieuze wijze de praktische en esthetische functies 
die voor het zwembad vereist zijn. Via de overloop wordt het wateroppervlak over de 
volledige lengte van het zwembad gezuiverd, waardoor het drijvend vuil  
verwijderd wordt.

Er is aangetoond dat dit systeem twintig keer efficiënter is dan de traditionele skimmers 
en overlopen die langs de binnenwanden van het zwembad geplaatst worden. 

De overloopbalk 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. 

Meer informatie vindt u op onze website www.covrex.com

jaar

GARANTIE
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samenstelling van een  
LPW Ceramic Pools zwembad

de grond- en stabilisatiewerken
De grond- en stabilisatiewerken omvatten het uitgraven van de overtollige grond met het oog op de plaatsing van de kuip en 
de aansluitingen met de technische ruimte. De egalisatie en stabilisatie van de kuip worden voortdurend gecontroleerd tijdens 
het aanaarden terwijl het zwembad geleidelijk aan gevuld wordt.  
Het zwembad wordt gestabiliseerd met gestabiliseerd zand van 150 kg cement / m3 (250 kg voor de terrassen en boordstenen).

Om de grond- en stabilisatiewerken te kunnen uitvoeren, mogen er geen stenen aanwezig zijn en moet de werf op een nor-
male manier toegankelijk zijn (3m breed). Wanneer de werf moeilijk toegankelijk is, kan er ook met een telescopische kraan 
worden gelost. 

de boordstenen
De boordstenen geven de contouren van het zwembad weer. Ze volgen de lijnen van het zwembad, de Romeinse trap of de 
rechthoekige vorm. Naargelang het gekozen zwembadmodel en de wensen van de klant, zijn ze beschikbaar met een rechte 
neus (sober design) of een halfronde neus (veiligheid). Ze worden in mortel gelegd.  
De rest van het terras, aansluitend aan het zwembad, kan met tegels uit hetzelfde gamma worden uitgevoerd. 

Model Boordstenen Terrastegels

Gevlamde natuursteen ‘Volcano Black’ 80/40/3 cm 80/40/3 cm

Blauwe gehamerde natuursteen 60/40/3 cm 60/40/3 cm

de afwerking in inox
Met het oog op een afwerking die goed bij bepaalde zwembaden met een meer eigentijds design en grijze tinten past,  
worden inox sierlijsten aangeboden. Het gaat om sierlijsten in roestvrij staal 316L voor de spots, inspuiters en  
het tegenstroomzwemsysteem. 

de onderwaterverlichting
De onderwaterverlichting zorgt er niet alleen voor dat warme zomerdagen langer blijven duren; 
ze geeft ook een extra cachet aan uw zwembad. Deze LED-verlichting biedt tal van voordelen: 
een enorm lange levensduur, energiebesparingen in vergelijking met de halogeen spots en het 
heldere licht dat ze in het ganse zwembad verspreidt. 

Standaard zijn alle LPW Ceramic Pools modellen met 4 witte LED-spots uitgerust. De zwemba-
den kunnen ook worden uitgerust met gekleurde LED’s die uw zwembadwater een diepte-effect 
en een bijzondere helderheid verlenen.

de filtratie
De filtratie wordt berekend naargelang het volume van elk zwembad, met inachtneming van een 
grote veiligheidsmarge. Het systeem omvat de filter, de pomp, het zandreservoir en de nodige 
ventielen voor de werking van de installatie. 

Een elektriciteitskast met verliesstroomschakelaar en programmeerbare klok wordt geleverd bij 
al onze zwembaden die met een filterinstallatie uitgerust zijn. Deze kast is steeds voorzien van 
de vereiste beschermingen, afhankelijk van de gekozen opties. Het geheel is conform de geldende 
veiligheidsnormen. 

varioflow® : de intelligente filterpomp
De Varioflow® filterpomp met frequentieregeling kan het debiet van de filtering regelen in functie 
van 4 parameters dag/nacht, buitentemperatuur, watertemperatuur et gebruiksfrequentie.

De parameters en het gebruik van deze filterpomp wordt simpel gestuurd via een Touch screen 
die in de algemene schakelkast is geïntegreerd. 

Dankzij de Varioflow® regeling zal de filtratie dus efficiënter zijn, daar ze minder snel draait en zo zorgt voor een economi-
scher energieverbruik. 
U kan kiezen tussen 3 standaard instellingen : normaal, intensief en winter, in functie van het zwemseizoen en het gewenste 
resultaat.

ontsmetting door ultraviolet
Ontsmetting door UV zorgt voor proper, geurloos en helder zwembadwater dat tot 80% minder chloor bevat. Ze voorkomt 
de vorming van schimmels, bacteriën, algen en beschermt het water van uw zwembad tegen ziektekiemen. U hoeft minder 
chloor en chemische producten te gebruiken om het water te zuiveren, waardoor de chloorgeur, huidirritaties en ‘rode ogen’ 
voortaan tot het verleden behoren. 

Dankzij de lengte van het element uit roestvrij staal wordt het water langer aan een sterke dosis UVC-stralen blootgesteld. 
De binnenzijde van het element wordt door elektrolyse gereinigd zodat onzuiverheden zich vrijwel onmogelijk kunnen vast-
zetten. Dit zorgt voor een maximale weerkaatsing en vereenvoudigt het onderhoud. 

ontsmetting door ionisatie
De Nature2 werd als koper- en inoxionengenerator ontworpen. Doordat de ionen in het patroon worden vrijgegeven, ont-
staat er in de ionisatiekamer een gedeeltelijke elektrolyse van het water. Dat heeft 2 gevolgen :

1. Vorming van zuurstof (O2) en van vrije zuurstof of ‘zuurstof in wording’ aan de anode

2. Vrijgave van koperionen die, naast het feit dat ze de vermenigvuldiging van algen verhinderen, ervoor zorgen dat onge-
wenste deeltjes klonters vormen zodat deze beter door de filter vastgehouden worden. 

automatisch meet- en doseersysteem voor chloor
De efficiënte behandeling van het zwembadwater is afhankelijk van twee doorslaggevende factoren: de stabilisatie van de  
pH en de ontsmetting. 

De pH- en chloorregelaar is een zeer gebruiksvriendelijk toestel waarmee men de corrigerende producten op een nauwkeu-
rige en veilige manier kan doseren. Dit toestel controleert de kwaliteit van het water voor u. Dankzij dit toestel heeft u zuiver 
en helder zwembadwater, zelfs bij langdurige afwezigheid. Het gaat om een volledig systeem dat op één enkele display beves-
tigd is en dat de metingen en doseringen centraliseert. Twee vaten met corrigerende producten zijn hiermee verbonden. 

5.  De eerste trede is breder; ideaal om er wat op uit te rusten

6.  Boordsteen in natuursteen

7.  Meerlagige wand met isolerende honingraatstructuur (28 mm).  

Er is 30 jaar garantie op de kuip

8.  De ruim afgeronde hoeken vereenvoudigen het onderhoud

9.  De scheidingswand tussen het rolluik en het zwembad

10.  Geïntegreerd rolluik met mogelijkheid tot plaatsing achteraf

11.  Tegenstroomzwemsysteem

1.  Balk met overloopsysteem over de volledige breedte van het zwembad

2.  Het rolluik sluit perfect aan op de traprondingen 

3.  Zelfdragende keramische kuip, versterkt met glasvezel

4.  Het veiligheidsprofiel voorkomt dat het rolluik kantelt wanneer er 

iemand op valt
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de verwarming
Om ten volle van het mooie seizoen te kunnen genieten, is waterverwarming onontbeerlijk. Hoewel de LPW-zwembaden met 
volledig geïsoleerde wanden en een isolerende afdekking uitgerust zijn, moet men toch rekening houden met een warmte-
verlies van ongeveer 10%. Voeg daar een verlies van 5% aan toe voor de circulatie naar het zwembad en u begrijpt waarom 
waterverwarming geen overbodige luxe is. 

Binnen het zeer uitgebreide gamma dat op de markt aanwezig is, stelt LPW u de warmtewisselaar en de warmtepomp voor. 

De warmtepomp is een lucht/water-verwarmingstoestel dat op de filterinstallatie aangesloten wordt. Met behulp van een 
bypass wordt het water naar de warmtepomp gestuurd, waar het water verwarmd wordt met calorieën die aan de lucht ont-
trokken zijn. Om economisch voordelig te zijn en voldoende warmte te kunnen afgeven, kan de pomp de onttrokken calorieën 
verveelvoudigen en aldus het zwembadwater opwarmen. De pomp is zeer zuinig en gebruiksvriendelijk. 

tegenstroomzwemsysteem
Niet iedereen heeft een olympisch zwembad in zijn tuin. Daarom biedt het tegenstroomzwemsysteem de ideale oplossing om 
ter plaatste te zwemmen; u hoeft niet telkens opnieuw heen en weer te zwemmen. Zijn krachtige straal brengt het zwembad 
tot leven, omhult u, ontspant uw spieren en hernieuwt uw vitaliteit.  
Tegenstroomzwemmen is als een fitnesskuur bij u thuis. Het zwembad wordt de plaats waar u in topvorm kan blijven. Boven-
dien bevordert de krachtige waterstroom de zuivering van het wateroppervlak. 

het technisch pallet

Het technisch pallet combineert op een sok-
kel van ongeveer 1m2 alle toestellen die voor 
de goede werking van het zwembad vereist 
zijn. 

Doordat het technisch pallet weinig plaats 
inneemt, kan het geheel zo dicht mogelijk 
bij het zwembad worden geïnstalleerd. Het 
technisch pallet wordt volledig in de fabriek 
gemonteerd, zodat alle toestellen reeds aan 
elkaar gekoppeld zijn. Deze formule biedt 
het grote voordeel dat de totale kostprijs be-
perkt wordt in vergelijking met de samenvoe-
ging van afzonderlijk aangekochte opties. 

Het technisch pallet omvat : 

•	 een afstandsbediening

•	 een elektrisch paneel met 
besturingscomputer en aanraakscherm

•	 een volledige filterinstallatie met ventielen

•	 een warmtewisselaar of een bypass voor 
de zonneset of de warmtepomp

•	 een ontsmetting door UV

•	 vier LED-spots

•	 een ionisatiesysteem Nature2

de garantie op de LPW Ceramic Pools zwembaden

De kwaliteit van het productieproces die we al meer dan 50 jaar hanteren, laat ons toe voor de LPW 
Ceramic Pools zwembaden unieke garanties in België aan te bieden. Ons productiesysteem wordt 
regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke instantie die ‘kwaliteitscontroles’ uitvoert. 

Dankzij het productieproces op basis van de NCS-technologie zijn onze zwembaden bestand tegen 
temperaturen tot 40°. 

•	 30 jaar garantie op de waterdichtheid van de zwembaden

•	 30 jaar garantie tegen osmose

•	 5 jaar garantie op de Covrex® Classic afdekkingen

•	 2 jaar garantie op de rolluik motor

•	 2 jaar garantie op de Covrex® Solar, elektrische installaties en accessoires

onze fabriek en onze showroom

Om op de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige monokuipzwembaden 
in te spelen, heeft LPW Ceramic Pools geïnvesteerd in een ultramoderne 
productie-eenheid die aan steeds strengere kwaliteits-, performantie- en 
veiligheidsnormen voldoet. 

Dankzij onze gerobotiseerde productie-eenheid en onze grote opslagruimte 
kunnen we zeer korte levertermijnen aanbieden. 

In onze showroom, die in Vlaams-Brabant gelegen is, kan men de 
verschillende modellen en kleuren komen bekijken. 

Een commercieel adviseur zal u hier op afspraak ontvangen.

Show-room & factory 

Nieuwlandlaan Zone B 436 – 3200 Aarschot  
T. +32 16 62 26 16 

jaar

GARANTIE

Aarschot

Brussel

het LPW Ceramic Pools netwerk

LPW is steeds dichtbij dankzij het netwerk van ‘Certified 
Partners’ : een netwerk van verdelers die door LPW zijn 
opgeleid en die veel ervaring hebben in het plaatsen en 
onderhouden van monoblok zwembaden.

Elk lid van ons netwerk zal u dat zwembad aanbevelen 
dat het beste beantwoord aan uw wensen en zal u alle 
informatie geven om deze belangrijke keuze te maken. 
De talrijke referenties waarover ze beschikken, zijn een 
blijk van de ernst en bekwaamheid waarmee ze hun werk 
uitvoeren.  Hun showroom en die van LPW in Aarschot 
zullen u helpen uw keuze te maken. 

Gespecialiseerde dienst na verkoop : Onze verdelers 
krijgen regelmatig bijscholing zodat ze u duidelijke 
informatie kunnen geven, steeds volgens de nieuwste stand 
van zaken. Dankzij hun nabijheid kunnen ze u snel helpen en 
advies geven.

Originele stukken en toebehoren : de herstelling of 
vervanging van onderdelen gebeurt steeds met originele 
wisselstukken of toebehoren.
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