PRIJSLIJST 2018: LPW FULL VINYLESTER ZWEMBADEN
PROFITEER NU VAN DE BATIBOUWKORTING: GRATIS INVERTER WARMTEPOMP!
GRATIS inverter warmtepomp 6,6 kW (bij 15C°)

GRATIS inverter warmtepomp 11,5 kW (bij 15C°)

Family Pools

Classic Pools

Model City+

Model Carré

Model Style

Hoektrap (recht)

Hoektrap (rond)

Romeinse trap (rond)

€ 34.845
€ 42.162

€ 39.345
€ 47.607

€ 39.995
€ 48.394

€ 37.445
€ 45.308

€ 41.945
€ 50.753

€ 42.595
€ 51.540

€ 42.945
€ 51.963

€ 47.445
€ 57.408

€ 48.095
€ 58.195

VALUE LINE
Algemeen totaal (excl. BTW)
Algemeen totaal (incl. BTW)

ADVANCED LINE
Algemeen totaal (excl. BTW)
Algemeen totaal (incl. BTW)

TOP LINE
Algemeen totaal (excl. BTW)
Algemeen totaal (incl. BTW)

35 JAAR FABRIEKSGARANTIE ('Lifetime')
Inbegrepen isolatie (dikte honinggraat)
Fabrieksgarantie (detailvoorwaarden)
Lengte
Breedte
Diepte kuip
Waterlijn (ca.)
Trap ingewerkt
Type trap
Inbegrepen verlichting
Rolluik geïntegreerd/inbegrepen
Type skimmer

15mm (totale wanddikte ca. 20mm)

35 jaar garantie op hydrolyse en waterdichtheid van de kuip - 5 jaar op COVREX CLASSIC lamellen - 3 jaar op rolluikmotor & sturing - 2 jaar op overige technieken
7m50
3m20
1m50
1m42
JA (rechts)
Recht inlopende trap

8m50
4m
1m50
1m42
JA (rechts)
Afgeronde hoektrap
2 witte LED spots (12v)
COVREX CLASSIC (silex grijs, staalgrijs, wit of lichtblauw) of PVC SOLAR - COVREX SOLAR mits meerprijs
2 RVS hoogwaterlijnskimmers esthetisch verborgen in het rolluikgedeelte met afzonderlijke stofzuigeraansluiting

9m55
4m
1m50
1m42
JA (center)
Romeinse trap

PRIJSLIJST 2018: LPW FULL VINYLESTER ZWEMBADEN
PROFITEER NU VAN DE BATIBOUWKORTING: GRATIS INVERTER WARMTEPOMP!
GRATIS inverter warmtepomp 11,5 kW (bij 15C°)

GRATIS inverter warmtepomp 14,5 Kw (bij 15C°)

Plage Pools

ZENN

LA PLAGE 9

Sport Pool

LA PLAGE 10

LA PLAGE 11

Family Pools

ZK12

XL

XL+

Hoektrap (recht inlopend) aan de rechterzijde van het bad (m.u.v. model La Plage 10 en ZK12: hoektrap aan linkerzijde van het bad)

VALUE LINE
Algemeen totaal (excl. BTW)
Algemeen totaal (incl. BTW)

€ 41.945
€ 50.753

€ 42.245
€ 51.116

€ 43.255
€ 52.339

€ 44.755
€ 54.154

€ 44.675
€ 54.057

€ 50.395
€ 60.978

€ 51.095
€ 61.825

€ 44.545
€ 53.899

€ 44.845
€ 54.262

€ 45.855
€ 55.485

€ 47.355
€ 57.300

€ 47.275
€ 57.203

€ 52.995
€ 64.124

€ 53.695
€ 64.971

€ 50.045
€ 60.554

€ 50.345
€ 60.917

€ 51.355
€ 62.140

€ 52.855
€ 63.955

€ 52.775
€ 63.858

€ 58.495
€ 70.779

€ 59.195
€ 71.626

ADVANCED LINE
Algemeen totaal (excl. BTW)
Algemeen totaal (incl. BTW)

TOP LINE
Algemeen totaal (excl. BTW)
Algemeen totaal (incl. BTW)

35 JAAR FABRIEKSGARANTIE ('Lifetime')
Inbegrepen isolatie (dikte honinggraat)
Fabrieksgarantie (detailvoorwaarden)
Lengte
Breedte
Diepte kuip
Waterlijn (ca.)
Trap ingewerkt
Type trap
Inbegrepen verlichting
Rolluik geïntegreerd/inbegrepen
Type skimmer

15mm (totale wanddikte ca. 20mm)

35 jaar garantie op hydrolyse en waterdichtheid van de kuip - 5 jaar op COVREX CLASSIC lamellen - 3 jaar op rolluikmotor & sturing - 2 jaar op overige technieken
9m00
4m
1m50
1m42
JA (rechts)
2 witte LED spots (12v)

9m00
4m
1m50
1m42
JA (rechts)

10m00
4m
1m50
1m42
JA (links)

11m00
4m
1m50
1m42
JA (rechts)

12m
12m00
12m00
3m60
4m60
4m60
1m50
1m50
1m50
1m42
1m42
1m42
JA (links)
JA (rechts)
Recht inlopende trap
Recht inlopende trap
Recht inlopende trap
2 witte LED spots (12v)
3 witte LED spots (12v)
3 witte LED spots (12v)
3 witte LED spots (12v)
4 witte LED spots (12v)
3 witte LED spots (12v)
Ingebouwd in een nis met schuine helling onderaan en afgewerkt met voorzetwand met opening onderaan
2 RVS hoogwaterlijnskimmers esthetisch verborgen in het rolluikgedeelte met afzonderlijke stofzuigeraansluiting

PRIJSLIJST 2018: LPW FULL VINYLESTER ZWEMBADEN
Inbegrepen in bovenstaande pakketprijzen:
Transportkosten kuip en toebehoren (uitzonderlijk vervoer en bijhorende vergunning) bij normale werftoegang (Breedte: min. 3m - Hoogte: min. 4m50).
Uitgraven van het zwembad, leidingwerken tot 10m rondom het zwembad (excl. bouwkundige werken), leveren en volledige plaatsing van het zwembad, aanvullen zwembad met gestabiliseerd zand.
Leveren & plaatsen van boordstenen in gebouchardeerd graniet (Rechthoekige modellen: 80 x 40 x 5/3 met rechte of afgeronde neus - model STYLE: 60 x 30 x 6/3).
Covrex rolluik (silex grijs, staalgrijs, wit of licht blauw) of PVC Solar (lichtblauw) - (inclusief montage, sturing, buismotor) afgeschermd v/h zwembadgedeelte met een voorzetwand.
Technisch pallet VALUE LINE omvat: zandfilter met side mount zeswegkraan, ESPA Blaumar pomp met droogloopbeveiliging, elektrisch bord (analoog) en LED spots WIT (aantal afhankelijk van model).
Technisch pallet ADVANCED LINE omvat: TRITON zandfilter met side mount zeswegkraan, frequentiegestuurde Pentair Superflo VS Pomp, Pentair Control Pro filtratiemanager: digitale pool control met anti vries functie,
Zodiac Nature² Express met minerale waterbehandeling, UV ontsmetting 40w of 75w voor 75% minder chloorverbruik, bypass warmtepomp en LED spots WIT (aantal afhankelijk van model).
Technisch pallet TOP LINE omvat: TRITON zandfilter met side mount zeswegkraan, frequentiegestuurde Intelliflo Whisperflo VSD, pool control met anti vries functie, binnenhuisdisplay en webinterface, doseersysteem voor
automatische regeling voor chloor & pH, bijhorende lekbakken, Zodiac Nature² Express met minerale waterbehandeling & UV ontsmetting 40w of 75w voor 75% minder chloor, bypass warmtepomp en LED spots WIT (aantal afhankelijk van model).

GRATIS aangeboden bij aankoop van een zwembad: t.w.v. € 1.100 (excl. BTW)
Kwalitatieve onderhoudsset (chemicaliën oa. BAYROL – Cl & pH testset - telescopisch stang – schepnet – wandreiniger - manuele stofzuiger - zelf drijvende slang) t.w.v. € 335.
Een uitgebreide handleiding en uitleg bij oplevering m.b.t. de geleverde zwembadtechnieken, het nodige onderhoud evenals uitgebreide informatie m.b.t. zwembadwaterbehandeling. t.w.v. ca. € 200
GRATIS: 3 manuren en 1 verplaatsing na oplevering (vb. eerste keer winter- of zomerklaar maken met assistentie van een technieker) t.w.v. ca. € 165
Het zwembad wordt zwemklaar opgeleverd.
Al onze zwembad boordstenen worden zonder meerprijs afgewerkt met INNOTEC siliconen (UV & chloorbestendig) t.w.v. € 400.

Niet inbegrepen, werfafhankelijke kosten (excl. BTW):
Op de plaats waar de zwembadtechnieken geplaatst worden dienen de juiste nutsvoorzieningen beschikbaar te zijn (elektriciteit, riolering en eventueel waterleiding). Voor de Top Line technieken is een rechtstreekse verbinding op de modem noodzakelijk.
De pakketprijzen zijn van toepassing ingeval een werftoegang beschikbaar is van 3 meter breed (min.) en 4m35 hoogte. Voorzien van rijplaten (€ 50/lm), torenkraan (ca. € 4.500), chappewagen (ca. € 850) e.d. mits meerprijs.
Een week voor uitvoering van de werken wordt steeds GRATIS een proefboring uitgevoerd. Ingeval grondwater plaatsen we een bronbemaling (meerprijs € 950), indien geen grondwater is dit overbodig.
Leveren en plaatsen van een permanent drainagesysteem rondom het zwembad zodat u het zwembad ten allen tijde veilig kan ledigen, in uw belang is dit verplicht bij plaatsing in gebieden met risico op hoge grondwaterstand (€ 695).
Afvoer van grond & puin (€ 22/m³).
Aansluiting verwarming of bijkomende verwarming (extra gasketel of warmtepomp). Indien verwarming op gas dienen de door ons geplaatste technieken door uw loodgieter aangesloten te worden op een bestaande gasketel volgens onze
instructies. Ingeval voorbereidende werken door een loodgieter of elektricien nodig zijn kan dit door uw vaste loodgieter/elektricien gebeuren of door de zorgen van een door ons aangestelde loodgieter en elektricien (afzonderlijke offerte).
Ingeval de plaatsing van de zwembadtechnieken niet samen kan gebeuren met de plaatsing van het zwembad: meerprijs van € 320.

Optioneel (excl. BTW):
Automatische waterbehandelingsystemen (Value Line: Zodiac Nature² Express : € 685 - UV & Zodiac Nature² Express: € 1.983 - Value & Advanced line: automatische systeem voor dosering pH & vloeibare chloor incl. lekbakken en niveausensoren: € 2.995)
Automatische niveaubewaking en magneetventiel (€ 895) aan te sluiten op het waterleidingscircuit door uw loodgieter conform de geldende normen van de watermaatschappij (€ 895), een manuele koppeling (€ 150) of het voorzien van een wachtleiding voor de sensor (€ 100). Tegenstroom zwemsysteem met een capaciteit van 60.000l/u (€ 3.700 indien pomp geplaatst op 5m van inbouwstuk, per extra m: € 35) - enkel pre-installatie mogelijk mits meerprijs van € 1.000.
Extra LED spot WIT: € 364 per spot - LED multicolor i.p.v. standaard WIT: meerprijs van € 162 per spot enmeerprijs aangepaste stuurkast € 361.
RVS inbouwstukken i.p.v. standaard ABS WIT (€ 100 per inbouwstuk).
Variante types van warmtepompen voor een langer zwembadseizoen mogelijk mits meerprijs (consulteer ons voor de voorwaarden).
Stabilisatie rondom met isolatiechappe i.p.v. standaard gestabiliseerd zand (besparing tot € 450/jaar) - consulteer ons voor de voorwaarden: afhankelijk van model meerprijs van € 1.430 tot € 1.980.
Leveren van een winterzeilset (excl. plaatsing) - consulteer ons voor de voorwaarden: afhankelijk van model meerprijs van € 900€ tot € 1.400 - zie www.noppe.be/webwinkel voor meer details i.v.m. zwembadtoebehoren.
Overige opties op aanvraag beschikbaar.

