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1962-2018 :  
55 jaar ervaring 
en voortdurende 
innovatie

1962   Oprichting van het familiebedrijf Limburgse Polyester Werkhuizen, gelegen in Limburg. 
Ontwikkeling van het eerste, Belgische monoblok zwembad 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. 

1990   De productie van de kuipen wordt naar Aarschot verhuisd.

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   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. 

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 Pools dichter bij de klant te staan en breidt ze haar netwerk van verdelers uit. 

2010   Met de komst van Guillaume de Troostembergh, neemt de tweede generatie de fakkel over.   
Zo versterkt de onderneming haar familiaal karakter.

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

2014  Het meest recente LPW Pools model : La Plage. Met zijn geïntegreerde onderwaterzitbank (plage) en strakke 
trap kende La Plage al vanaf zijn prille begin een verbazingwekkend succes.

2016  Met de La Plage 9 en 11 kan LPW Pools een gamma van zwembaden voorstellen rond z’n meest  
succesvolle model.

2017  Naast de groeiende export, plaatst LPW Pools 300 zwembaden per jaar in België en bevestigt zijn positie als 
marktleider in de sector.

2017  In de productie woedt een felle brand. Het familiebedrijf grijpt deze kans om nieuwe modellen te ontwerpen. 
LPW Pools gaat zich heruitvinden met zwembaden in full vinylester in combinatie met honingraatstructuur als afwerking voor 

een optimale isolatie. De nieuwe kuipen genieten van een levenslange garantie op de waterdichtheid en tegen osmose.

Verantwoordelijk uitgever: G. de Troostembergh – Av. Lambeau 116B 1200 Brussel — Niet-contractuele illustraties — foto’s © LPW Pools / PSG Studio

1962 : eerste LPW-monoblokzwembad  

uit composietmateriaal

Belgisch bedrijf

Alle LPW Pools zwembaden zijn ontworpen en geassembleerd in onze fabriek te Aarschot en ook zijn 
ze volledig onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Dankzij deze Belgische knowhow genieten 
de kuipen eveneens van een levenslange garantie op de waterdichtheid en tegen osmose.

32



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 buitenbad 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.

De meeste zwembaden zijn 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

Een onderhoudsvriendelijk zwembad
Kies uw rolluiksysteem

Snow White

Uw zwembadwater wordt 
kristalhelder en er ontstaat 

een prachtige luciditeit 
wanneer de zon schijnt

Cotton Blue

De kleur van de  
Zuidzee. Een diep en  
lichtgevend blauw. 

Pearl Grey

Deze lichtgrijze kleur  
zorgt voor een sobere, 

discrete toets.

Mountain Grey 

Een donkergrijze kleur, die 
een klassieke toets biedt.

Shadow Grey 

Een trendy donkergrijs  
voor een elegante en 

moderne look.

Waterinfiltratie : 
osmose

Waterinfiltratie : 
osmose

Eerste en enige laag in 
vinylester materiaal 

Lagen in vinylester 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. 

waterinfiltratie mogelijk via de bodem

waterinfiltratie mogelijk via de bodem

Waterinfiltratie 
via de gelcoat

Full vinylester zwembaden Vinylester zwembaden

Polyester zwembaden

De geschikte rolluikbak voor elk model

Met uitzondering van de City zijn alle modellen uitgerust met een Covrex® afdekking. 
Deze bevindt zich in een rolluikbak aan een korte zijde van het zwembad en is afgedekt 
met vlonders. Afhankelijk van het model bevindt de rolluikbak zich iets van het zwemge-
deelte verwijderd en is hij omringd door boordstenen (f ig.1) of bevindt hij zich juist vlak 
aan het zwemgedeelte, de boordstenen liggen dan achter de vlonders (f ig. 2).

Modellen waarvan de rolluikbak iets meer naar achter ligt (f ig. 1) 
La Plage 9, 10 et 11, Zenn, ZK12, XL, XL+

Modellen waarvan de rolluikbak aan het zwemgedeelte ligt (f ig. 2) 
Style, Carré, City+ 

f ig. 1 fig. 2

Stone Beach niet beschikbaar voor de modellen: City+, Carré en Style.

De monoblok zwembaden hebben geen naden, de wanden zijn glad wat onderhoud vereenvoudigt en ecologisch zeer ver-
antwoord is. Micro-organismen krijgen weinig kans om zich vast te hechten aan de gladde wanden. Er is dus minder nood 
aan chemische producten om het zwembad te reinigen. 

Waarom zijn zwembaden 
van LPW Pools eenvoudig 

schoon te maken?

Dankzij de  afgeronde 
hoeken, reinigt uw robot 
elke cm2 van uw zwembad

Geen sta-rand
dus geen vuile rand in 
het zwembad

Veiligheidsrand

Terras boven 
water

Waarom zijn zwembaden 
van LPW Pools eenvoudig 

schoon te maken?

Dankzij de  afgeronde 
hoeken, reinigt uw robot 
elke cm2 van uw zwembad

Geen sta-rand
dus geen vuile rand in 
het zwembad

Terras onder 
water (36 cm)

Veiligheidsrand

Top Deck Stone Beach

LIMITED EDITION
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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 ✓

LPW Pools zwembaden
Of het nu een klassiek, modern of eerder een hedendaags 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.

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 ✓

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 ✓

Deze high-end modellen hebben 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 1m breed maar moet niet inboeten in 
zwemlengte, ideaal dus voor de meer sportieve zwemmers ! 

Pure ontspanning
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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 ✓

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 aan uw 

familie 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 -

Family fun
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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 stevigheid 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 uitermate 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 erbij, kan men zelfs nog meer 
besparen. 

De enige fabriek in Europa  
die al 55 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 
300 zwembaden in België via een netwerk van 
erkende verdelers

Lengte 12,00 m

Breedte 3,60 m

Waterlengte 11,00 m

Diepte 1,50 m

Covrex® rolluik ✓

1. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag

Een smal model met zuivere lijnen dat uitermate geschikt is voor sportievelingen en de 
meest eigentijdse tuinen. De ZK.12 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
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Het geïntegreerde automa-
tische Covrex® rolluik en de 
hoogwaterskimmer (Top Deck)

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 uitvoerin-
gen: Classic en Solar.

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.

De nieuwe Covrex® Solar is een ecologisch en duurzaam systeem. Het water warmt op 
doordat de zonne-energie geabsorbeerd wordt, wat tot aanzienlijke energiebesparingen 
leidt. Deze afdekking beschikt over een ultraresistente structuur en een uitzonderlijk de-
sign. De Silver afwerking maakt de lamellen uniek en geeft ze een heldere en schitterende 
look, die de zichbaarheid van de condensatie aanzienlijk vermindert. 
De Solar biedt net zoals zijn broer, de Classic, een verhoogde weerstand tegen schokken 
en hagel. Dit polycarbonaat rolluik is tot 16x sterker dan afdekkingen in PVC.  
De Solar geniet van een driedubbele garantie van 3 jaar: op de Solar lamellen, op het 
aandrijfsysteem en op de rolluikmotor.

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 hoogwa-
terskimmer (Top Deck). 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.

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

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. 

www.covrex.com

Kwaliteitsgarantie
Onze zwembaden ondergaan een grondige kwaliteitscontrole 
van bij het begin van de productie tot wanneer ze naar de klant 
vertrekken. Door deze traceerbaarheid kennen we de historiek 
en samenstelling van het product.

Onze eerste zorg is de kwaliteit van de grondstoffen, hun her-
komst en samenstelling. We hebben een duurzame relatie met 
onze leveranciers opgebouwd zodat we u de beste producten 
kunnen voorstellen.

De productieomgeving wordt streng gecontroleerd (T° van de 
productiehal, vochtigheidsgraad, omstandigheden voor de op-
slag van de grondstoffen). Elk zwembad heeft zijn eigen iden-
titeitskaart die de gebruikte grondstoffen vermeldt (lot, her-
komst, stockage,…). Van elk bad wordt een staal gearchiveerd.

Sinds 2015 doet LPW Pools beroep op een expert inzake com-
posietmaterialen (ook erkend door de Franse overheid) die 2 
keer per jaar de productie auditeert.

externe audit van de productiekwaliteit (tweejaarlijks)

bevoorrading voorbereiding productie  
aanmaken van de identiteitskaart van het zwembad

laden levering dienst na 
verkoop

Lange-termijnrelatie met 
leveranciers

Kwaliteitscontrole van de 
geleverde producten

Internationale normen 
worden nageleefd

Opvolging van 
technologische innovaties

Driedubbele 
controle van de T°
1. T° van de mal
2. Lucht T°
3. T° van de 

grondstoffen

Controle van de 
luchtvochtigheid en 
lucht T°

Kwaliteitscontrole 
bij elke stap van de 
productie

Bewaring 
van een 
staal van elk 
geproduceerd 
zwembad

Kwaliteitscontrole 
voor het laden

Klantentevreden-
heidsenquete

14 15

94% van onze klanten raadt ons aan
Omdat we streven naar het leveren van kwalitatief hoogstaande producten en naar de tevredenheid van onze klanten, voert  

LPW Pools jaarlijks een tevredenheidsenquête uit. Meer dan 94% van de eigenaars van een LPW Pools zwembad, dat geplaatst werd  
tussen 2013 en 2016 (98% voor het jaar 2015 alleen), zijn tevreden met hun zwembad en raden onze producten aan.  

Ontdek de resultaten van de enquête: www.lpw.be/nl/tevredenheidsenquete.

De resultaten hebben betrekking op 347 antwoorden van klanten waarvan het zwembad geplaatst werd tussen 2013 en 2016. 
De enquête 2016 werd uitgevoerd door het enquêtebureau Incidence.

Geef een algemeen tevredenheidscijfer  
voor het volledige project. (gemiddelde: 8,3/10)

Zou LPW Pools aan andere  
personen aanraden?

10%

1/10 2/10 3/10

<1%<1%<1%<1% 2% 3%

39%

31%

11%

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10

94%

4%2%

 Ja Nee Geen mening



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 Pools modellen met witte LED-spots uitgerust. De zwembaden kunnen 
ook worden uitgerust met gekleurde LED’s die uw zwembadwater een diepte-effect en een 
bijzondere helderheid verlenen.

Filtratie en technisch installatie
De filtratie wordt berekend – met een veiligheidsmarge- op het volume van het zwembad. Het sys-
teem omvat de filter, de pomp, het zandreservoir en de nodige ventielen voor een goede werking. Een 
elektriciteitskast met verliesstroomschakelaar wordt geleverd bij al onze zwembaden. De kast is steeds 
conform de geldende veiligheidsnormen.

Alle apparatuur nodig voor de goede werking van het zwembad wordt samengebracht in één overdekte 
plaats, behalve de warmtepomp die altijd buiten moet staan. Deze technische installatie bevindt zich best 
kort bij het zwembad. 

Uw LPW Pools Certified Partner helpt u bij het kiezen van alle toebehoren die het best aan uw wensen 
voldoen.

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 en gebruiksfrequentie.

De parameters en het gebruik van deze filterpomp wordt simpel gestuurd via een touch screen die in de algemene schakelkast 
is geïntegreerd. Er zijn 3 standaard instellingen : normaal, intensief en winter.

Dankzij de Varioflow®-regeling zal de filtering dus efficiënter zijn, omdat ze minder snel draait en zo zorgt voor een economi-
scher energieverbruik.

Automatische chloor- en pH-regeling
De waterbehandeling van het zwembad wordt door twee factoren bepaald : een stabiele pH-waarde en de desinfectie.

De pH- en chloorregelaar is een eenvoudig te gebruiken apparaat dat heel nauwkeurig de producten doseert. Dit apparaat 
controleert de waterkwaliteit in uw plaats en zorgt voor een puur en zuiver water zelfs bij een lange afwezigheid. 

Het is een compleet systeem met één bedieningspaneel dat de metingen en regelingen centraliseert en waarop 
2 vloeistofbussen aangesloten zijn.

De verwarming
Hoewel de LPW Pools zwembaden uitgerust zijn met volledig geïsoleerde wanden en een isolerende afdekking, moet men 
toch rekening houden met een warmteverlies van ongeveer 10%. Voeg daar een verlies van 5% aan toe voor de circulatie van 
en naar het zwembad en u begrijpt dat het noodzakelijk is het water te verwarmen.

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. 

Het 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 heen en weer te zwemmen. Zijn krachtige straal brengt het zwembad tot leven, omhult 
u, ontspant uw spieren en hernieuwt uw vitaliteit. Tegenstroomzwemmen is fitness bij u thuis. Het zwembad wordt de plaats 
waar u in topvorm kan blijven. Bovendien bevordert de krachtige waterstroom de zuivering van het wateroppervlak. 

Samenstelling van een  
LPW 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. 
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 (3 m 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).

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  
andere zichtbare inbouwstukken. 

Domotica voor uw zwembad
Met verschillende domoticasystemen kunt u een heel aantal instellingen van uw zwembad programmeren en aansturen. 
Beheer uw zwembad van op afstand, van waar u wilt en wanneer u wilt.

4.  De veiligheidsrand zorgt ervoor dat het rolluik niet ondergaat of 

kantelt bij een valpartij

5.  Eerste, bredere trap, ideaal om op uit te rusten

6.  Boordsteen in natuursteen

7.  Meerlagige wand met isolerende honingraat van 15 mm.

8.  Scheidingswand tussen het rolluik en het zwembad

9.  Rolluikbak gescheiden van het zwembad door een tussenwand 

1.  Aandrijfsysteem met geïntegreerde hoogwaterskimmer

2.  Geïntegreerd Covrex® Classic of Covrex® Solar rolluik die  

perfect de vorm van het zwembad volgt

3.  Zelfdragende kuip vervaardigt in 6 lagen full vinylester 
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De garantie van LPW Pools

Met de kwaliteit van het productieproces die we al meer dan 55 jaar hanteren, kunnen we in België voor de LPW 
Pools zwembaden unieke garanties bieden. Ons productiesysteem wordt regelmatig gecontroleerd door een 
onafhankelijke instantie die kwaliteitscontroles uitvoert. LPW Pools selecteert enkel materialen van degelijke 
leveranciers die ook een onberispelijke service bieden.

•  Levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose

• 5 jaar garantie op de Covrex® Classic afdekkingen, eveneens tegen hagelschade

• 3 jaar garantie op de Covrex® Solar afdekkingen

• 3 jaar garantie op de motoren van de Covrex® afdekkingen

• 2 jaar garantie op de elektrische installatie en accessoires.

De waarden van LPW Pools

• Respect: de werkwijze steunt op samenwerking en het respecteren van verschillende 
levens-en werkstijlen. 

• Uitmuntendheid: streven naar excellentie en voortdurende innovatie.

• Samenwerking: LPW Pools viseert steeds het opbouwen van langetermijnrelaties met 
klanten en leveranciers door win-win situaties te creëren.

Aarschot

Brussel

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

Elk lid van ons netwerk zal u het zwembad aanbevelen dat het 
beste beantwoordt 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 Pools 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.

Onze fabriek en showroom 

Om op de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige monoblok zwembaden in te 
spelen, heeft LPW Pools gekozen voor producten geproduceerd in een ultramoderne 
fabriek volgens strenge kwaliteits-, performantie- en veiligheidsnormen. Ook kunnen wij 
zeer korte levertermijnen aanbieden dankzij onze grote opslagruimte.

In de showroom kunt u de verschillende zwembadtypes, gamma’s en kleuren bekijken. 
Indien u wenst kan u een plonsje nemen in één van onze verwarmde zwembaden. 
Zwemmen maar dan zonder zich nat te maken? Dat kan, met onze virtual reality bril. 

Leer onze modellen kennen en ontdek welk LPW Pools zwembad bij u past. 

Een vertegenwoordiger ontvangt u graag op afspraak, 6 dagen op 7.

Show-room en factory 

Nieuwlandlaan 87-B436  – 3200 Aarschot (België) 
T. +32 16 62 26 16 • F.+32 16 62 25 40 
info@lpw.be • www.lpw.be
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www.lpw.be


