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Op alle aanbiedingen en leveringen van goederen en diensten gelden onze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda  
onder nummer 53443071. Op verzoek worden deze voorwaarden toegezonden. 

Algemene instructie 
winterklaar maken 
van een zwembad 

 
Benodigdheden:   - Waterstofzuiger.      - Dompelpomp. 

- Winterdop(pen) voor in nozzle(s).   - Tuinslang. 
-.Gizzmo(s) voor in de skimmer(s).   - Schoonmaak benodigdheden. 
- APP overwinteringsvloeistof.    - Winterzeil. 

 
Stappenplan: 
 

1. Daags voor u het bad winterklaar gaat maken moet u overwinteringsvloeistof aan uw bad toevoegen.  
De juiste hoeveelheid staat achterop de verpakking beschreven. 
Laat vervolgens een paar uur de filterinstallatie draaien zodat alles goed is vermengd. 

2. Maak het bad goed schoon (rand ter hoogte van waterspiegel / bladeren uit bad / etc.). 
3. Indien uw nozzles hoog in het bad staan: Laat de waterspiegel tot onder de nozzles zakken. 

Indien uw nozzles dieper dan 70 cm van waterspiegel staan: Laat de waterspiegel tot ongeveer 20 
centimeter onder de skimmer zakken.  

4. Indien CV- of zonneverwarming aanwezig: Tap deze leidingen af zodat er geen water in blijft staan. 
5. Zet de omschakelklep van het zandfilter op de winterstand.  
6. Haal het pompdeksel los en haal het pompmandje er uit.  
7. Draai het voorste gedeelte van de nozzles los en draai de winterdoppen erin. 
8. Zet alle kogelkranen open. 
9. Zuig het water met een waterstofzuiger uit de leidingen. 
10. Zodra u het water uit de leidingen heeft gehaald doet u de gizzmo(s) in de skimmer(s). 
11. Indien warmtepomp aanwezig:  

I) Haal het drain ventiel uit de warmte pomp. 
II) Draai de koppelingen los van de inlaat en uitlaat van de warmtepomp.  

12. Indien jetstream aanwezig: 
Doe de winterstoppen in de zuig- en persleidingen en haal het aftapventiel uit de jetstream pomp.  

13. Sluit een slang aan op het aftapventiel van het zandfilter (bevindt zich onder bij het voetstuk), draai het 
ventiel open en laat zo het water uit het zandfilter lopen. 

14. Draai de manometer (drukmeter) uit de omschakelklep. 
15. Indien doseersystemen aanwezig: 

Haal de meetsondes (voor het CHLOOR en PH) uit het leidingwerk . 
LET OP !!!! Leg deze in een glas met water en zorg dat deze ook gedurende de hele winter in het water 
blijven staan (vorstvrij) want deze sondes mogen niet droog staan !!!. 
Leg de slangetjes in een emmer met water (aparte emmer) maar laat deze eerst doorpompen tot ze zijn 
gespoeld. Meestal staat in de handleiding van het doseersysteem hoe u dat moet doen. 

16. Leg de manometer en de aftapventielen in het pompmandje en zet deze binnen in huis i.v.m. mogelijk 
kapot vriezen. 

17. Geen must, wel extra veiligheid: Plaats winterdrijvers in het bad om expansie van ijsvorming op te vangen 
en zo kans op schade aan het zwembad te verkleinen.  

18. Span het winterzeil over het bad. 
19. Zet daarna de spanning van de installatie. 
20. Het bad is nu klaar voor de winter. 

 
Opmerkingen: 

- Dit is een algemene handleiding. Elk bad en elke situatie is weer anders. Raadpleeg ten alle tijden de       
  handleidingen van de aanwezige apparatuur op advies aangaande winterklaar maken. Mocht u deze niet  
  hebben, dan kunnen wij u deze wellicht leveren. 
- Mocht er ijs ontstaan op uw bad, sla dit dan nooit kapot want dat kan uw bad beschadigen. 

 - Controleer regelmatig het waterpeil van uw bad en breng dit op het gewenste niveau. 
 - Indien u over een lamellensysteem beschikt dient u anders om te gaan met het bad in de winter.  
   Wij informeren u graag hierover. 
 
Indien gewenst kunnen wij het zwembad ook voor uw winterklaar maken. Hiervoor hebben wij diverse 
onderhoudscontracten beschikbaar. Informeer naar de mogelijkheden. 


