
 
BELANGRIJKE OVERWEGINGEN VOOR HET VERDIEPT AANLEGGEN VAN EEN GRE ZWEMBAD 

 
DENK AAN HET VOLGENDE 
GRE zwembaden zijn ontworpen om OP EEN OPPERVLAK te worden geïnstalleerd. 
De fabrikant GRE, S.A. neemt geen verantwoording voor beschadigingen die ontstaan door een verkeerde 
installatie noch in het geval het zwembad verdiept wordt aangelegd; om die laatste redenen raden we u 
aan om contact op te nemen met een vakman om de installatie uit te voeren. 
Alvorens het uitvoeren van bouw- of graafwerkzaamheden op uw terrein, neem contact op met de  
Gemeente of overeenkomstige instelling en informeer uzelf over de benodigde toestemmingen die 
u nodig heeft voor het uitvoeren van de geplande werkzaamheden. 
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. 
* Houd er rekening mee dat de reinigingsinstallatie op dezelfde diepte moet worden geplaatst als de 
bodem van het zwembad. 
 
HET TERREIN VOORBEREIDEN 

1) MARKEER de ruimte binnen welk 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. 

2) UITGRAVEN: Hierbij moet rekening worden gehouden met de plaats waar de skimmer-terugslag 
en de trap moeten komen. De diepte moet 15 cm meer bedragen dan de hoogte van het 
zwembad. (Indien uw zwembad een hoogte heeft van 1,20 m,  moet de diepte 1,35 m bedragen).  

3) ONDERGROND: Maak een ondergrond van gewapend beton met een dikte van 15 cm, welke 
geheel vlak en waterpas moet zijn. Om beschadiging van de liner te voorkomen, een 
beschermende laag aanbrengen over de ondergrond, bij voorkeur een laag of platen van 
geëxpandeerd polystyreen (piepschuin) van maximaal 10mm dik. 

 
EINDINSTALLATIE 

1. Begin met het monteren van het zwembad en volg de instructies daarvoor (net zo als wanneer 
deze direct op de grond zou komen te staan), verbind de onderdelen van de reinigingsinstallatie 
met stijve of halfstijve pvc-buizen. Vul het zwembad met water. 

2. Met plakband, enkele platen van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) van 20 mm dik 
vastplakken aan de buitenkant van de platen van het zwembad. 

3. De vrije ruimte tussen de rand van de aarde en de plaat van het zwembad opvullen met schraal 
beton (150 kg cement per m3 met ietwat vochtig, fijn samengeperst zand). Verdeel het schrale 
beton beetje voor beetje en op rakende wijze over de gehele omtrek. Doe dit in stappen, 
bijvoorbeeld, van steeds 30cm bij 30 cm, zodat het schrale beton zich correct zet. De toekomst 
van het zwembad hangt af van deze operatie doordat het gebruik van schraal beton voorkomt dat 
er aarde kan weglopen. 

HET ZWEMBAD NOOIT ZONDER WATER LATEN STAAN. 
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 
Als het zwemseizoen voorbij is, moet u het volgende in acht nemen: 
- Laat het zwembad ALTIJD vol met water staan, met een speciaal chemisch product voor de winter, 
afgedekt met een afdekzeil voor zwembaden en losgekoppeld van de waterzuiveringsinstallatie, welke op 
een droge en schone plaats moet worden gestald.  

NIET VERGETEN: 1.000 LITER = 1m3 = 1000 KG 



- Verlaag het waterniveau tot 5 cm onder de skimmer en sluit de terugslagklep met de schroefdop die aan 
de filterinstallatie is bevestigd. 
- Houd in de gaten dat er geen regenwater of afgevallen bladeren op het dekzeil blijft liggen 
 
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. 
 


