
Aluminium profiel
afmeting profiel = 35 x 50mm

Deur
Deur is afsluitbaar en is 
gesitueerd in het voor-
paneel.

Voorpaneel
Het voorpaneel is
te verwijderen.

Onderkant voor- en achterpaneel
Over de volledige lengte van de panelen 
is een windstrip voorzien die het mogelijk 
maakt de module soepel over het zwem-
bad te laten lopen.

Overkapping
Dubbelwandige 8mm
polycarbonaat met
UV-bescherming

Rails
Rails loopt door tot 2,5 m achterzijde 
bad, zodat de overkapping volledig 
achter het bad kan worden geschoven.



Zwembadoverkapping
Door onze jarenlange ervaring als leverancier van zwembaden, hebben wij gemerkt dat het plaatsen van een
zwembadoverkapping vele voordelen met zich meebrengt.

De voordelen op een rij

• Hoge veiligheid tegen het te water raken van kinderen of huisdieren
• Bescherming van uw bad tegen UV-stralen
• Verhogen van de temperatuur van het zwemwater
• Minder schommelingen van uw waterniveau
• Beperkt het gebruik van onderhoudsprodukten
• Verlengen van het zwemseizoen
• Zwemmen tijdens slecht weer
• Hoge bescherming tijdens het winterseizoen
• Eenvoudig wegschuifbare modules om ook in de openlucht te kunnen zwemmen bij mooi weer

Model Klassiek

• Voorgemonteerde kant-en-klare modules
• Twee standaard kleuren: Wit en aluminium grijs
• Volledig aluminium profielen
• Zijdeur
• Wegschuifbaar achter het zwembad door extra rails
• 8mm dubbelwandig polycarbonaat melkglas/helder organic glas 4mm dik
• Levering aan huis in Nederland en België

Prijzen (incl. BTW) model Klassiek LZWpools

Afm Overkapping geschikt voor LZW type:

A. 6.46 x 3.50 m B. 8.60 x 3.50 m C. 8.60 x 4.20 m D.   
LZW 500  LZW 700  LZW 760  LZW 1000 
LZW 510  LZW 800  LZW 850
LZW 520    LZW 840
LZW 550   
LZW 630
LZW 650

Prijs A: € 7.900,- Prijs B: € 8.900,- Prijs C: € 9.750,- Prijs D: op aanvraag 
 

Optioneel

• Extra kleuren
• Montage van rails en overkapping
• Elektrisch bedienbaar schuifsysteem.

Levertijd, afwijkende maten en optieprijzen op aanvraag.

Schuurs Allround Service bvba - 0032 475 807 577

Voor ieder budget!
Een betaalbare oplossing!

Bezoek onze
toonzaal & zwemshop te Kinrooi
Venlosesteenweg 48b, België


