
BELANGRIJKE OVERWEGINGEN VOORDAT U EEN GRE ZWEMBAD AANSCHAFT 
 

Het installeren moet worden uitgevoerd door twee of drie volwassen personen, op een windvrije dag 
wanneer de temperatuur niet te hoog is (anders vroeg in de ochtend of in de namiddag). De tijd die het 
installeren in beslag neemt, is afhankelijk van de grootte van het zwembad (kijk op het etiket of in de 
gebruiksaanwijzing van uw zwembad). 
 
Het terrein waarin het zwembad wordt geïnstalleerd moet STEVIG EN RESISTENT zijn (niet instaleren op 
balkons /terrassen, zachte grondsoorten of waar puin is gestort) en RIGOREUS GEËGALISEERD EN 
WATERPAS (zonder gaten, onkruid , wortels of stenen die de zak (liner) kunnen doorboren).  
 
 
 
RUIMTE VAN PLAATSING 
Kies een zonnig gelegen plaats in de buurt van een stopcontact (om de reinigingsinstallatie aan te sluiten), 
een kraan (om het zwembad te vullen) en afvoer (om het zwembad te legen), waar GEEN ondergrondse 
leidingen (water, gas, elektriciteit,...) liggen en er GEEN risico bestaat op overstromingen indien er 
regenval is. Kies een plaats uit die is beschut tegen de wind en zonder bomen (de pollen en de bladen 
verontreinigen het zwembad). NIET instalaren onder hoogspanningsleidingen. 
 
HET TERREIN VOORBEREIDEN 
Wanneer de ruimte voor de plaatsing het zwembad eenmaal is bepaald, zijn er twee mogelijkheden: 
- Installatie op een betonnen of cementplatform (perfect geëgaliseerd/waterpas). 
- Direct op het terrein, waarvoor de voorafgaande voorbereidingen hierna specificeren: 
1º- MARKEER waarbinnen het zwembad zal worden geïnstalleerd. Indien uw zwembad rond is, moet de 
diameter van het gat 1 meter meer bedragen dan de diameter van uw zwembad. Indien uw zwembad 
ovaal is, moet de lengte 1 meter meer zijn en de breedte 2 meter meer. (Gereedschappen: 
schroevendraaier, koord, trechter, meel) 
2º- VLAKMAKEN van het terrein: Nooit aarde toevoegen waar deze ontbreekt, altijd weghalen waar er 
teveel is. Wortels, stenen etc. verwijderen. De aarde aanstampen opdat het terrein solide wordt en het 
gewicht van het zwembad wanneer het eenmaal met water is gevuld, kan dragen. (Gereedschappen: 
schoffel, schop, waterpas). 
3º- AFWERKING: Als het terrein is vrijgemaakt geëgaliseerd, een fijne laag van gezeefd zand verspreiden 
(maximaal 1 cm dik), met water besproeien en aanstampen. Opnieuw controleren of het terrein waterpas 
is. (Gereedschappen: water, tuinwals, waterpas, schep, gezeefd zand). 
 

 
 
BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN VOOR HET MONTEREN VAN UW ZWEMBAD 
Voor het monteren van uw zwembad heeft u behalve de reeds genoemde, de volgende gereedschappen 
nodig: Handschoenen, kruiskopschroevendraaier, meetlint, snijder, set moersleutels en wasknijpers. 
 
ONDERHOUD VAN HET ZWEMBAD 
U moet regelmatig controleren of het zwembad zich in perfecte toestand bevindt: of de liner (of zak) 
schoon is, de slangen correct zijn aangesloten, de trap stevig gemonteerd zit, de schroeven strak zijn 
aangedraaid, en of het filtersysteem perfect werkt. Daarnaast moet u maandelijks controleren welke 
hoeveelheid chloor het zwembadwater bevat en wat de pH ervan is en zodanig aanpassen dat de niveaus 
optimaal zijn, met als doel het water schoon, helder en gedesinfecteerd te houden. 
 
WINTER 
Wanneer het zwemseizoen voorbij is, heeft u twee opties: 
- Het zwembad gemonteerd laten: vol met water, met een speciaal chemisch product voor de winter, t 
afgedekt met een afdekzeil voor zwembaden en losgekoppeld van de waterzuiveringsinstallatie, welke op 
een droge en schone plaats moet worden gestald. 
- Het zwembad demonteren: Voer het installatieproces van het zwembad in omgekeerde richting uit. 
Reinig alle onderdelen, afdrogen en zorgvuldig opbergen op een schone tegen vocht beschermde plaats. 
 
LEES ALTIJD DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE MONTAGE VAN HET ZWEMBAD. 
DIT DOCUMENT NIET BESCHOUWEN ALS VERVANGING VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN 
HET ZWEMBAD. 

NIET VERGETEN: 1.000 LITER = 1m3 = 1000 KG 




