Aanbod
Momenteel bieden we 3 groottes in zwembaden aan, namelijk de Simpool 1, 2 en 3. Dit in 2
verschillende hippe modellen: het bar en het lounge model.
-

Simpool 1: bad van 4,00m x 2,00m met terras van 5,50m x 3,75m op 1,35m hoog

-

Simpool 2: bad van 5,49m x 2,74m met terras van 7,00m x 4,50m op 1,45m hoog

-

Simpool 3: bad van 7,32m x 3,66m met terras van 8,80m x 5,50m op 1,45m hoog

Lounge model

Met ons ‘lounge model’ kan u niet alleen genieten van het water maar wordt chillen en relaxen
aan het zwembad zeker een dagelijkse gewoonte! Het bovengrondse terras biedt tal van
mogelijkheden, incl een plaats voor elektronica en andere in de toegankelijke opbergruimte.
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Bar model

Met ons ‘bar model’ kan u zowel in als uit het zwembad genieten van een verfrissend drankje!
Met een barhoogte van 115 cm vormt is deze zowel geschikt om aan te staan als om aan te
zitten met de juiste barkrukken. Het bovengrondse terras nodigt uit tot hemels relaxen en alle
elektronica en toebehoren bergt u netjes op in de toegankelijke opbergruimte!
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Nieuw!
Simtub: Lounge model
Ook in de wereld van de bubbelbaden betaal je al snel veel geld. Ook hier lijkt het combineren
van een bestaand product met een slim terras een oplossing te bieden. We stellen u dan ook
met veel plezier de lancering van ons nieuwste product voor: de ‘Simtub’, een moderne
betaalbare jacuzzi waarin ontspannen een koud kunstje wordt!

Momenteel bieden we 2 groottes aan, namelijk de Simtub 1 en 2.
-

Simtub 1: bubbelbad van 1,96m diam. met terras van 2,5m x 3,0m op 0,75m hoog

-

Simtub 2: bubbelbad van 2,16m diam. met terras van 2,76m x 3,26m op 0,75m hoog
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Catalogus
Prijzen zijn exclusief btw (21%).

TYPE
Simpool 1
Bad: 4,00 x 2,00m
Terras: 5,5 x
3,75m

MOGELIJKHEDEN

Lounge

Bar

€ 4999

€ 5.499

+ € 1.799

+ € 1.999

Bouwpakket 2.4:
= zwembad +
skelet + hout
bekleding

€ 6.499

€ 6.999

Bouwpakket 2.3:
= hout- skelet +
terrasplanken***

€ 5.699

€ 6.199

€ 4.169

€ 4.569

Bouwpakket 1.1:
= zwembad +
skelet + hout
bekleding

Hoogte: 1,35m

Plaatsing
Volledige installatie
door Simpools team
op 2 dagen

Simpool 2
Bad: 5,49 x 2,74m
Terras: 7,0 x 4,5m
Hoogte: 1,45m

Indien u al over het
bad beschikt

Bouwpakket 2.2:
= zwembad** +
hout-skelet
Indien u zelf
materiaal voor de
afwerking voorziet.
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Bouwpakket 2.1:
= hout-skelet*

€ 3.369

€ 3.769

+ € 2.199

+ € 2.399

Lounge

Bar

€ 8.299

€ 8.799

+ € 2.799

+ € 2.999

Indien u al over het
bad beschikt en zelf
materiaal voor de
afwerking voorziet.

Plaatsing
Volledige installatie
door Simpools team
op 3 dagen

TYPE

MOGELIJKHEDEN

Simpool 3

Bouwpakket 3.1:

Bad: 7,32 x 3,66m
Terras: 8,7 x 5,5m

Voor deze grootte is
momenteel nog geen
DIY beschikbaar en is
onderstaande
plaatsing dus nodig

Hoogte: 1,45m

Plaatsing
Volledige installatie
door Simpools team
op 4 dagen

* Skelet van gedrenkt cls hout, alsook vijzen, grondtegels, betonplexplaten voor afwatering.
** Bad met metalen frame en een 3 lagige liner uit gerasterd polyester, incl filter, circulatiepomp en andere.
*** Geïmpregneerd kwaliteit grenenhout met een anti-slip profiel.

Simtub 1

Bouwpakket 2:

Jacuzzi: 1,96m diam
Terras: 3 x 2,5m

= jacuzzi +
omkadering +
bekleding

Hoogte: 0,75m

€ 2.499
(dit model heeft geen
bar uitvoering)
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Om ervoor te zorgen dat u alles in huis hebt om onmiddellijk volop te genieten, kan u geheel
vrijblijvend ook terecht bij ons voor de aankoop van een aantal opties. Voor meer info en foto’s
van deze accessoires kan u op onze site terecht. De hieronder vermelde prijzen zijn opnieuw
exclusief btw (21%).

Simpool 1

Simpool 2

Simpool 3

Zwembad
€ 599

€ 799

€ 1099

Zwembadrobot

€ 299

€ 299

€ 299

Filtratie media

€ 29

€ 29

€ 29

€ 19

€ 19

€ 19

€ 59

€ 59

€ 59

€ 29

€ 29

€ 39

Afdeksysteem
Pvc zeil met stalen
frames en
oprolsysteem

Korrelgroote
0,5-1mm glas

Skimmer
Aaanzuigen
oppervlakkig vuil,
reservoir chloor, ...

Onderhoudsset
Schepnet, stofzuiger, …

Zwemrekker +
bevestigingsringen
Eindeloos zwemplezier

Warmtepomp

€ 799

€ 1.199

€ 1.479

Slim, ecologischer

(7 kilowatt)

(7 kilowatt)

(9 kilowatt)

/

€ 89

€ 89

€ 29

/

/

Bypass
Moet bij warmtepomp
simpool 2/3

Solar warmtemat
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Isolatie onderlaag

€ 29

€ 29

€ 29

Zoutwatersysteem

/

€ 109

/

Autom. pH meter

€ 69

€ 69

€ 69

€ 119

€ 119

€ 119

Incl Cl-strips

Pakket producten
5kg MTF
chloortabletten 5kg ph
plus
5kg ph min
5kg chloorgranulaat
1 doos Flovil vlokmiddel
1 liter winterproduct

Design
Sfeerverlichting

€ 29

€ 59

€ 89

Op zonne-energie

(4 stuks)

(8 stuks)

(12 stuks)

Zwembadtrapje

€ 329

€ 329

€ 329

€ 209

€ 209

€ 209

Badeend led-verlichting

€ 109

€ 109

€ 109

Underwater led

€ 69

€ 69

€ 69

€ 2.499

€ 2.999

€ 3.799

Roestvrij inox

Luidspreker
Waterproof

The duck lamp

Avond ervaring

Ondergrond
extra
Bodemplaat in
stabilisé
Bij aflopend terrein,
incl graven/afvoeren
grond + wachtbuis
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Hoe werken wij?
Opmaak offerte: Na ontvangst van de aanvraag bezorgen wij u een offerte die al uw wensen
betrekt.
Voorschot 50%: indien u een bestelling wenst te plaatsen vragen wij u een voorschot van 50
procent om de productie te kunnen opstarten en het project voor u in te plannen.
Inplanning plaatsing of levering DIY pakket: in samenspraak met u plannen wij de levering van
uw DIY-pakket of de plaatsing van uw Simpool of Sim Spa. Levering/plaatsing binnend de
maand tijd
DIY vs plaatsing
DIY
Veel mensen zijn gek op DIY projecten en daar willen wij graag aan tegemoet komen. Ook
kregen we eerder de opmerking van mensen dat ze “dit concept ook zelf konden bouwen”. Dit
maken wij vandaag mogelijk met een pakket van A tot Z! Tegen een scherpe prijs bezorgen wij u
alle onderdelen, alsook een duidelijke handleiding en een heldere instructievideo om uw eigen
Simpools zwembad te bouwen.
Een DIY bouwpakket omvat:
✔ Zwembad met alle toebehoren (filter, pomp, etc), tenzij al in bezit
✔ Genummerd en voorgezaagd houtskelet
✔ Genummerde en voorgezaagde terrasplanken voor de afwerking
✔ Voorgemaakt zijpanelen voor de afwerking van de zijkant
✔ Alle benodigde schroeven, vijzen, etc
✔ Betontegels voor een stabiele ondergrond
✔ Heldere handleiding en duidelijke instructievideo
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Plaatsing
Indien u toch op ons team wenst te rekenen voor de installatie en plaatsing van uw Simpools
zwembad dan kan u in de catalogus de prijs hiervoor terugvinden, alsook een foto van 2
enthousiaste crew leden hieronder.

Tot slot
We wensen u te bedanken voor de interesse in Simpools. Gezien de grote vraag en het feit dat
we mogelijks ook in 2022 niet iedereen zullen kunnen helpen, adviseren we snel contact op te
nemen bij interesse.

Op onze website www.simpools.be vindt u een rubriek FAQ met veel gestelde vragen en
antwoorden. Contacteer ons gerust indien u geen antwoord op uw vraag vindt of indien u meer
informatie wenst.
Spetterende groeten en hopelijk tot binnenkort!
Team Simpools
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