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Onze werkplaats
Een productiesite van 1500 m²
midden in het industriegebied
van La Chapelle Saint Luc in
Aube.

Welded Liners

• Productiewerkplaats,
• Opslag

Een ondernemersgeest

• Administratie,
• Commercieel,

Kenmerkend voor elk van onze medewerkers is de passie voor een goed uitgevoerde
opdracht. Hun ervaring en knowhow staan allereerst ten dienste van de kwaliteit
van onze producten.

• BE.

• Vakkennis en technische keuzes tot in het kleinste detail met oog op esthetiek.
• Een selectie van hoogwaardige materialen.
• Strenge controle van elk product alvorens verzending.

Onze kernwaarden

Een jong en dynamisch team dat zich volledig inzet voor het streven naar
perfectie en innovatie beide zo onontbeerlijk voor de zwembadmarkt.

• Een bedrijf met omvang en
management als van een
familiebedrijf.

Onze productiecapaciteit
4

Moderne en krachtige apparatuur voor een optimale productkwaliteit.

• Een betrouwbaar en loyaal
team (sinds de eerste dag).

Wij integreren de nieuwste ontwerp- en productiemiddelen zoals CAD- en CNCmachines. Dit is onze garantie om zonodig in te spelen bij seizoensgebonden
bestellingen

• Snelle response .
• Kwaliteit, levertijd en uw
voldoening staan bij ons
centraal.

• Hoogfrequente lastechniek.
• Digitale liners lay-out en een volledig geautomatiseerd snijproces.
Vanaf ontwerp, productie tot de levering, beheren wij alle etappes om het werk
te vereenvoudigen.

ONZE BELOFTES
Frans
fabrikaat

Ontwerpbureau

Leveringstermijn

Spitsuur
service

Naleving
van normen

Kwaliteit

Door voor Welded
Liners te kiezen
draagt u bij aan de
ontwikkeling van de
Franse knowhow.

Welded Liners
biedt u technische
ondersteuning.

2 tot 3 weken in het
hoogseizoen.

Heeft u een
spoedgeval?
Welded Liners biedt
u op aanvraag een
liner-oplossing.
Fabricage af fabriek
binnen 72 uur.

Welded Liners voldoet
aan alle kwaliteits- en
veiligheidsnormen
NFT 54-802
NFT 54-803
NFP 90-308

Als vakmensen
staat uw
tevredenheid bij
ons hoog in de
vaandel.
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ONZE BELOFTES
Kwaliteit, vakkennis, oplossingen en
respons

ONZE CONTACTEN
PER GEOGRAFISCHE ZONE
Zone

∙ Telefonische assistentie.
∙ Offerte en orderbevestiging binnen maximaal
48 uur.
∙ Online technische specificaties.

G

Zone

F

We streven naar het afleveren van een zo goed mogelijk
product in de kortst mogelijke tijd.

Zone

E

Diensten en technisch advies aangepast
aan uw behoeften
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H

Zone

∙ Advies over het liner model, de vorm en het
plaatsen in het zwembad.
∙ Assistentie bij het opmeten en het installeren
van de liner.
∙ Opmaken van een gepersonaliseerde en gratis
offerte.
∙ De volledige productie van elke liner vindt
plaats in onze productieruimte.

B

Zone

C

Zone

A

Zone

F

∙ Levering en installatie van versterkt PVC
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F
Zone

D

Zone

F

ONZE WEBSITE
Technische specificaties liner, PVC en foam.
Online vindt u:

∙ Ontwerpen,
∙ Aanwijzingen,
∙ Garantiecertificaten,

A

JEAN PIERRE CERISIER
06 07 24 10 49
jeanpierrecerisier@orange.fr

E

GUY DE CHAILLE
06 74 82 83 31
guydechaille@gmail.com

B

XAVIER BLANCHARD
06 09 08 14 44
xavier-blanchard@orange.fr

F

WELDED LINERS
03 10 72 02 60
contact@wl-liners.com

C

MATTHIEU BAILLY
06 72 58 66 55
matthieu.bailly748@icloud.com

G

Belgique
ERIC DEGREVE
+32/470 10 97 13
eric@softub-wellness.lu

D

ERIC RANDAZZO
07 63 48 91 88
ericrandazzo@hotmail.fr

H

Luxembourg
ERIC DEGREVE
+32/470 10 97 13
eric.degreve@hotmail.fr

Kijk op onze website voor hulp bij het bestellen.

http://www.wl-liners.com
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LINERS 75/ 100
STANDAARD

VERNIS

GEPRINT

• Standaard Kwaliteit.
ALKORPLAN 75/100.

• Kwaliteitsvernis
ALKORPLAN 2010
75/100 (3 jaar
garantie tegen
vlekken) en RT3000.

• Kwaliteit
ALKORPLAN 75/100.

Aanbevolen voor hoge
temperaturen
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VOOR STIJL KIEZEN
Om aan uw
stijlkeuzes tegemoet
te komen, zijn WL
liners erkrijgbaar
in verkrijgbaar in
verschillende kleuren
en decoratieve
motieven.
Voor een perfecte
aansluiting aan uw liner
heeft u keuze uit ons
assortiment friezen om
de juiste te vinden die
uw zwembad dat extra
tintje zal geven.

Onze en
d
r
e
k nwaar

ONZE BELOFTES

en
s word de
e liner
Al onz igd volgens
rd
vervaa T 54-802 en
NF
-803
NFT 54 n.
norme

∙ Productietermijn binnen vijftien dagen.
∙ Al onze liners hebben een garantie van 10 jaar op
voorwaarde dat het onderhoud naar behoren wordt
uitgevoerd.
∙ Al onze liners voldoen aan de NFT 54-803 norm.
Optionele, versnelde productie.

EFFEN STANDAARD 16,90

ZAND

DIEPBLAUW

Tweekleurige optie mogelijk

LICHT BLAUW

WIT

/m²

€ excl. BTW

LICHTGRIJS
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LINERS 75/ 100
Onze liners passen zich aan de vorm van uw zwembad met
trap aan, ongeacht de specifieke kenmerken ervan.

ZAND

DIEPBLAUW

GROEN
CARAÏBEN 1

LICHTBLAUW

WIT

LICHTGRIJS

ANTRACIET

DONKERBLAUW 2

1Niet beschikbaar in antislip - 2RT3000 Niet beschikbaar in UNI Alkorplan
Tweekleurige optie mogelijk

GEPRINT 25,80

TRAPPEN EN BAK

LINER VORMEN
• Eenvoudige
vormen

Alleened
bij Weeldrs
Lin
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/m²

€ excl. BTW
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PERSIË ZWART

PERZIË
GRIJSBLAUW 1

MOZAÏEK
BLAUW 1

PERZIË BLAUW 1

MARMER
BLAUW 1

CARRARA 1

PERZIË OUD
ROZE

1Niet beschikbaar in antislip versie

FRIEZEN 8,70

ROMAANSE TRAP
≤3m
EFFEN................ 570,00
VERNIS/PRINT... 623,00

RECHTE TRAP
≤3m
EFFEN................ 622,00
VERNIS/PRINT... 673,00

TRAP OVER GEHELE
BREEDTE/ml
EFFEN................. 146,00
VERNIS/PRINT.... 167,00

HOEKTRAP
EFFEN................ 507,00
VERNIS/PRINT....560,00

TRAP
1/4 CIRKEL
EFFEN........................ 825,00
VERNIS/PRINT.... 872,00

/per lm

€ excl. BTW

Escalier oblique

OXFORD
GRIJS

POMPEÏ
BLAUW

KARTHAGE
BLAUW

MYKONOS
BLAUW

IBIZA
BLAUW

LISBOA
GRIJSBLAUW
***

LISBOA
BLAUW

TARIEF TRANSPORT LINER in € EXCL. BTW
PER PAKKET....................................................................... 35,00
> 550,00 / GRATIS BESTELLING..........................................................FRANCO
SUPPLEMENT EXPRESVERVOER OF KOERIERDIENST :. 55,00
FORFAIT AF FABRIEK NA AKKOORD WL 72U......................375,00
! HERLEVERING ........................................................................................25,00

HYDRO
TRAP
EFFEN.............. 1397,00
VERNIS/PRINT.. 1433,00

SCHUINE
TRAP
EFFEN................ 666,00
VERNIS/PRINT.... 716,00

VIERKANTE
TRAP
EFFEN................ 774,00
VERNIS/PRINT.... 817,00

BANQUETTE
TRAP/ml
EFFEN................ 282,00
VERNIS/PRINT... 325,00

TARIEF IN € EXCL. BTW MEER DAN 4 TREDEN
EFFEN............................................................................. +15%
VERNIS/PRINT............................................................... +15%

INGEBOUWDE
TRAPPEN 4 TREDEN
EFFEN................. 871,00
VERNIS/PRINT... 949,00

TARIEF IN € EXCL. BTW/m2. –
EENVOUDIGE VORMEN
EFFEN........................................................................... 16,90
VERNIS......................................................................... 20,10
PRINT.......................................................................... 25,60

• Zeer complexe vormen en
triangulatie

TARIEF IN € EXCL. BTW LINER ANTISLIP
EFFEN............................................................................ +15%
VERNIS.......................................................................... +15%

MYKONOS
GROEN***

GENOVAZAND

*** Zolang de voorraad strekt

IPANÉMA
GRIJSBLAUW

MALLORCA
BLAUW

OLYMPIA
BLAUW

MOZAIËK
BLAUW

BAK LUIK /ml MET
OVERLAP
EFFEN................ 282,00
VERNIS/PRINT.....325,00

STRANDTRAP
1 TREDE
EFFEN................ 444,00
VERNIS/PRINT..... 451,00

TARIEF IN € EXCL. BTW OP MAAT VAST BEDRAG
EFFEN...................................................................... 1397,00
VERNIS/PRINT......................................................... 1433,00

Ons raadplegen.

TARIEF IN € EXCL. BTW MEERWAARDE
OPPERVLAKTE < 60m²............................................... 105,00
TWEEKLEURIG............................................................ 105,00

TARIEF IN € EXCL. BTW/m2
COMPLEXE VORMEN
PRIJS PER M²............................................................... +25%
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Tôle de paroi piscine

Profil accroche tôle
Liner
Tôle de paroi piscine

HANGPROFIELEN

WATERZAK

ONDERTAPIJTEN LINERS

De linnerog
wordter
bet
met...

Geef uw zwembad een ongeëvenaard gevoel van zachtheid!
Profil accroche tôle
• Ophanging
plaatstaal
Liner
TôleUde
paroi piscine
Ce profil en
permet
de se fixer gelast U-profiel
sur des parois en tôle.

• Eenvoudige installatie

Profil accroche tôle
Liner
Ce profil en U permet de se fixer
liner
sur des parois en tôle.

• Eenvoudig en snel te
gebruiken (lijmen met
spuitbus of acrylaatlijm).

plaatstaal

14

• Bescherming & isolatie

Ce profil en U permet de se fixer
sur des parois en tôle. Liner
Tôle de paroi piscine
• Overlap ophanging

Gel

Een hulpmiddel bij het plaatsen.
Onze waterzak is een hulpmiddel
gelast U-profiel
om u te helpen bij het installeren van
de liners. Hiermee kan men snel een
waterreserve aanmaken die tijdens de
installatie erin wordt gegoten.
•M
 aatwerk behoort tot de
mogelijkheden liner
•G
 ewicht: 580
g/m².
plaatstaal
•O
 nderdelen: ontluchting,
inspectieluik, D50-klep

handrail

Liner
Tôle de paroi
piscine
overtollige
hage du liner par recouvrement
du
liner
ur (piscines hors sol généralement)

liner

Liner
Tôle de paroi piscine
hage du liner par recouvrement du
ur (piscines hors sol généralement)
• HUNG ophanging

TARIEF WATERZAK IN € EXCL. BTW
ZAK VAN 10 m3
4,50 X 3,10 m.................................................................................................550,00
ZAK VAN 15 m3
4,50 X 4,70 m...............................................................................................600,00
GRATIS LEVERING........................................................................................................
TARIEF FLEX POOL IN € EXCL. BTW
FLEX POOL WIT OF TRANSPARENT 290 ml
PER KARTON VAN 12 STUKS............................................................180,00

hage du liner par recouvrement du
ur (piscines hors sol généralement) boordsteen

HUNGprofiel

HUNG-rail

Liner
Accrochage HUNG
liner
muur
Profilé HUNG

Liner HUNG
Accrochage
e profil HUNG est le profil
standard
d’accrochage
Profilé
HUNG le plus utilisé.

• 100% polypropyleen.
• 200 gr/m², 350 gr/m²,
500 gr/m²
• Geen hydrolyse verschijnsel.
• Geschikt voor nieuwbouw en
renovaties

STERKE PUNTEN

• Donkergrijs of gerecyclede
kleur tegen verblinding
tijdens de installatie.
• Strakke vezelstructuur om
pluisjes te voorkomen.

ONS ADVIES

• Hiermee bedekt u de
bodem, wanden, trappen,
treden en stootborden.

TARIEF IN € EXCL. BTW - FEUTER - Rol van 25 x 2 m
PRIX /m²
PRIX /m² par PALETTE
200 g/m²............................................................ 1,85 /
200 g/m² - 18 rollen/palet................................................. 1,65
350 g/m²........................................................... 2,60 /
350 g/m² - 12 rollen/palet.................................................2,35
500 g/m².......................................................... 4,20 /
500 g/m² - 8 rollen/palet.............................................................. 3,75
TRANSPORT................................................ 35,00 /
TRANSPORT......................... GRATIS LEVERING PER PALET
TARIEF IN € EXCL. BTW - SPUITBUSLIJM
SPUITBUSLIJM 500 ml...............................................................................................................................................................................15,00
SPUITBUSLIJM PER PAK VAN 12 X 500 ml................................................................................................................................12,00

FLEX POOL 290 ml

Accrochage HUNG

COMFORT FOAM

FEUTER

Met Flex Pool plamuur/lijm is uw
gereedschapskit compleet
• Verkrijgbaar in wit of transparant.
• Kleeft in het water!

• Eenvoudige installatie

• Eenvoudig en snel te
gebruiken (aanbrengen door
middel van spuitbuslijm en
eenvoudig met een cutter te
snijden).
• Vermijdt urenlange
vloerafwerking.
• Licht, halfstijf materiaal voor een moeiteloos
hanteren en het verwijderen van plooien.

• Bescherming & isolatie

• Beschermt de liner tegen schimmelvorming in het
beton (zeer doeltreffend bij renovatie).
• Onderdrukt de verspreiding van lijm en bacteriën
naar de voering
• Beduidend hogere warmte-isolatie dan feuter.

• Flexibiliteit & comfort

• Sluit elk risico op plooien bij gebruik op helingen uit.
• Aangenaam gevoel van zachtheid.
• Ook voor treden.
• Hoge mate van stabiliteit op lange termijn.

STERKE PUNTEN

gelast U-profiel

handrail

• Niet-giftig synthetisch product.
• Positief ecologisch evenwicht.
• Sterke weerstand tegen waterbehandelingsproducten.

ONS ADVIES

overtollige
liner

liner
liner

• 5 mm foam op de muren.
• 10 mm foam op de bodem en traptreden.

plaatstaal
TARIEF IN € EXCL. BTW - FOAM
In rollen verpakt - van 1,50 m x 50ml
€ excl. BTW/m²
Foam 5 mm................................................... 5,70
Foam 10 mm.................................................. 9,50
TRANSPORT................................................. 37,50
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VERSTERKTE LINERS 150/ 100
WL is distributeur van SOPREMA

Soprema's nieuwe PREMIUM membraan is
een flexibel PVC-membraan versterkt met
polyesterweefsel.

16

+ Soepel
+ Glad
+ Sterk

/m²

€ excl. BTW

 E STERKE PUNTEN VAN DE
D
VERSTERKTE LINER.

Sterk en stabiel
2 liner kwaliteiten

SOPRALINER EFFEN 25 ml x 1,65 m / 22,30

am
Duurstzearkt
ver

R
AL VOO
SPECIA SIEF
INTEN
IK!
GEBRU

• Hoge reksterkte, schok-en
scheurbestendig, gemakkelijk
herstelbaar.
• Zeer goede vormstabiliteit.
• Levensduur tussen 25 en 30 jaar.
• Dikte van 1,5 mm (twee keer zo
dik als een 75/100 liner).
• Bestand tegen een
watertemperatuur tot 35°C.
• Ideaal voor renovatie,
overdekte zwembaden of
binnenzwembaden.
• Voorkomt verspreiding van
algen en ziektekiemen.
- Gestabiliseerd tegen UV-stralen

BESCHRIJVING

HEMELSBLAUW

AZUURBLAUW

PARELGRIJS

BETONGRIJS

BASALT GRIJS

SOPRALINER VERNIS 25 ml x 1,65 m / 26,00

WIT

ZAND

/m²

€ excl. BTW
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HEMELSBLAUW

AZUURBLAUW

PARELGRIJS

BETONGRIJS

BASALT GRIJS

SOPRALINER DESIGN 25 ml x 1,65 m / 26,00

WIT

ZAND

/m²

€ excl. BTW

Deze versterkte liner kan op elke
ondergrond worden gebruikt:
nieuw of oud, beton, pleisterwerk,
metselwerk, tegels, stalen panelen,
aluminium, hout, polyethyleen, PVC,....
Versterkt PVC wordt direct ter
plaatse warm gevormd, zodat alle
uiteenlopende vormen mogelijk
zijn: vrije vorm, overloop, rolluikkast,
speciale trap, spiegelzwembad, ... Alles
is mogelijk!

WATERGROEN

DONKERGROEN

ROSE

ZWART

GEEL

ROOD

DONKERBLAUW

CARIBISCH
GROEN

+ Deze kleuren zijn ook verkrijgbaar in antislip 10 ml x 1,65

Opgerold geleverd

Levering binnen 72 uur

TARIEF TRANSPORT in € excl. BTW
TRANSPORT........................................................................ 90,00
GRATIS LEVERING vanaf 8 rollen/bestelling.....................................................
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SOPRALINER ANTISLIP 5 ml of 10 ml x 1,65 m / 33,70

SPIRIT en SENSITIVE

/m²

€ excl. BTW

25 ml x 1,65 m

Voor reliëf en een natuurlijke
uitstraling van uw zwembad
HEMELSBLAUW

AZUURBLAUW

PARELGRIJS

BETONGRIJS

BASALT GRIJS

WIT

De reliëfmotieven reproduceren het
effect en esthetiek van mozaïeken en
natuurlijke materialen. Combineer
een unieke visuele uitstraling met
alle voordelen van versterkt PVC:
eenvoudige, snelle installatie, een
hoge bescherming plus optimale
waterdichtheid.

ZAND

SOPRALINER ANTISLIP DESIGN 10 ml x 1,65 m / 33,70

/m²

€ excl. BTW

SPIRIT LINE
Een tegelwerk illusie met alle voordelen
van versterkt PVC.
18
WATERGROEN

DONKERGROEN

ROSE

ZWART

GEEL

ROOD

CARIBISCH
GROEN

DONKERBLAUW

SOPRALINER PRINT 25 ml x 1,65 m en/of 25 ml x 1,60 m (afhankelijk van de kleur) / 32,10

/m²

SENSITIVE LINE
Een onvergelijkbare touch met een
natuurlijke uitstraling van leisteen
en keramiek met alle voordelen van
versterkt PVC.

SPIRIT
25 ml x 1,65 m / 51,40 € excl. BTW/m²

SPIRIT CREAM
BLAUW

SENSITIVE
25 ml x 1,65 m / 47,50 € excl. BTW/m²
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SENSITIVE
BALI

SENSITIVE
DUIN

SENSITIVE
ZWART

SENSITIVE
GRIJS

De producten van Spirit en Sensitive
Line hebben 10 jaar garantie.

€ excl. BTW

TARIEF TRANSPORT in € excl. BTW
TRANSPORT........................................................................ 90,00
GRATIS LEVERING vanaf 8 rollen/bestelling.....................................................

WL kan u voorzien van:
MARBELLA
MOZAÏEK

ZILVER

PARELZWART
MARMER (1,60 m)

ZAND BALI

LICHTBLAUW
MARMER
(1,60 m)

WIT MARMER
FLORENCE

(1,60 m)

GRINT

(1,60 m)

BALI STONES

SPIRIT CREAM
GRIJS

MOZAÏEK
ZWART

MOZAÏEK GRIJS

TARIEF TRANSPORT in € excl. BTW
TRANSPORT........................................................................ 90,00
GRATIS LEVERING vanaf 8 rollen/bestelling.....................................................

• Klinknagels.
• Vloeibaar PVC.
• Rol tape
• Oplosmiddel.
• Neopreen lijm.
• Aanbrengflesje.
• Hoekprofielen.
• Biocide.
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SENSITIVE
WIT

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Vérifiez que:
L=C+D+E+F

Pan coupé 45°

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

R=

F=

S=

INFOS TECHNIQUES

E=

R=
Vérifiez que:
A=P+Q+R

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

Pan coupé 45°

Overlap(+15cm)

accroche tôle

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

Pan coupé 45°

H1=

C=

P=

H2=

D=

Q=

E=

R=

F=

Vif

Rayon

T=
Vérifiez que:
A=P+Q+R+S+T

Pan coupé 45°

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Hung

S=
Vérifiez que:
L=C+D+E+F

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Accrochage liner:

Overlap(+15cm)

accroche tôle

Client:

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

Pan coupé 45°

Overlap(+15cm)

Vif

Rayon

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

L=

C=

Q=

Vérifiez que:
L=C+D

Pan coupé 45°

H2=

P=

D=

Hung

R=

Vérifiez que:
A=P+Q+R

Overlap(+15cm)

accroche tôle

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

Pan coupé 45°

L=

A=

H1=

C=

P=

H2=

D=

Q=

E=

R=

Vérifiez que:
L=C+D+E

Vérifiez que:
A=P+Q+R+S+T

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

Pan coupé 45°

Hung

S=

Vif

Rayon

PENTE COMPOSEE 2

accroche tôle

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

Rayon

Vif

accroche tôle

Rayon

H1=
H2=

C=
D=
E=

Pan coupé 45°

Vérifiez que:
L=C+D+E

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

Pan coupé 45°

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

OCTOGONE ALLONGE

Référence: ___________________

A=

L=

Overlap(+15cm)

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

OCTOGONE

Référence: ___________________

PENTE COMPOSEE 1

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Hung

H1=

Pan coupé 45°

Client:

H2=

Vérifiez que:
A=P+Q+R

Référence: ___________________

Accrochage liner:

A=

H2=

Pan coupé 45°

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)
Vif

H1=

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

L=

Overlap(+15cm)

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

PENTE COMPOSEE 3

Référence: ___________________

Vérifiez que:
A=P+Q+R+S+T

Pan coupé 45°

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

T=

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)

R=

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Accrochage liner:

Wij stellen u ontwerpen en technische informatie ter beschikking om u te helpen bij het
opmeten en bepalen van de verschillende opties.

T=

Q=

E=

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Accrochage liner:

H1=

A=

P=

D=

Pan coupé 45°

Référence: ___________________

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

accroche tôle

A=

C=

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)

Client:

PENTE CONSTANTE

Référence: ___________________

L=

Vérifiez que:
L=C+D+E

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

FOSSE A PLONGER 8

COTES

E=

Hung

COTES

H2=

Q=

A=

Hier vindt u al onze ontwerpen om u te helpen bij het opmeten.

RONDE

Référence: ___________________

Référence: ___________________

BESTELBON
Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

Pan coupé 45°

Vif

Rayon

A=

L=

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

H2=

D=
Vérifiez que:
L=C+D

Pan coupé 45°

Vif

Rayon

Pan coupé 45°

Accrochage liner:

Hung

Overlap(+15cm)

OVALE

Vif

Rayon

H=

L=
D=
C=

Pan coupé 45°

Accrochage liner:

Hung

Overlap(+15cm)

Vif

Rayon

L=

C=

A=

D=

H=

E=

Pan coupé 45°

Accrochage liner:

Hung

Vif

Rayon

accroche tôle
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D=
H=

Pan coupé 45°

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

ROMAN 3 MARCHES

Référence: ___________________

Overlap(+15cm)

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

DROIT 4 MARCHES

Référence: ___________________

accroche tôle

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

DROIT 3 MARCHES

Référence: ___________________

accroche tôle

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

H1=

C=

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

accroche tôle

COTES

Vérifiez que:
L=C+D

Pan coupé 45°

Overlap(+15cm)

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)

INFOS TECHNIQUES

Rayon

Hung

D=

INFOS TECHNIQUES

Vif

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Accrochage liner:

H2=

C=

COTES

accroche tôle

H1=

INFOS TECHNIQUES

Overlap(+15cm)

COTES

INFOS TECHNIQUES

Hung

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)

A=

L=

COTES

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Accrochage liner:

COTES

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

INFOS TECHNIQUES

Kijk op onze website voor hulp bij het
bestellen.
www.wl-liners.com/aide-a-lacommande

ROMAN 4 MARCHES

Référence: ___________________

Référence: ___________________

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.
Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Pan coupé 45°

H1=

H5=

R2=

R5=

P5=

H2=

H6=

R3=

R6=

L4=

P3=

P6=

H3=

Vérifiez que P=P1+P2+P3

Si les marches ne sont pas de
niveau, remplir les cotes ¨R¨

H7=

H4=

H8=

C=

P1=

L3=

P2=

L4=

P3=

L5=

P4=

R1=

R5=

H6=

R2=

R6=

P6=

H2=

H7=

R3=

P7=

H3=

H8=

R4=

P8=

H4=

H9=

H5=

ANGLES

R7=

Vif

Rayon

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les
angles de l’escalier doivent être vifs.

Pan coupé 45°

L1=

P1=

H=

L2=

P2=

P4=

L3=

P3=

P5=

H1=
H2=

H5=

H3=

R8=

R1=

R4=

R2=

R5=

R3=

R6=

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur)
Vif

H7=
Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les
angles de l’escalier doivent être vifs.

Pan coupé 45°

P1=

H=

P2=

P5=

L3=

P3=

P6=

H2=

H6=

R3=

L4=

P4=

P7=

H3=

H7=

R4=

Si nécessaire, cotez sa position.

Dans la cas d’un escalier toute largeur
Indiquez la cote L
Longueur du bassin

H1=

PLACEZ L’ESCALIER
Si nécessaire, cotez sa position.

L=

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

QUART CERCLE 3 MARCHES

R1=

L2=

PLACEZ L’ESCALIER

H10=

L

Client:

Rayon

L1=

Si les marches ne sont pas de
niveau, remplir les cotes ¨R¨

H6=

H4=

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

ANGLE 4 MARCHES

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur)

Si les marches ne sont pas de
niveau, remplir les cotes ¨R¨

Si nécessaire, cotez sa position.

L=

Client:

H=

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4+H5

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

ANGLE 3 MARCHES

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les
angles de l’escalier doivent être vifs.

H1=

PLACEZ L’ESCALIER

L

Pan coupé 45°

P5=

Vérifiez que P=P1+P2+P3+P4

Si nécessaire, cotez sa position.

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Rayon

P=

L2=

Dans la cas d’un escalier toute largeur
Indiquez la cote L
Longueur du bassin

PLACEZ L’ESCALIER

Vif

ANGLES

L1=

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur)

Pan coupé 45°

COTES

P4=

P2=

Rayon

COTES

COTES

P1=

L3=

A=

H=

Client:

R4=

L2=

Petit bain

www.wl-liners.com/notices-dinstallation

R1=

Vif

R5=

R2=

H4=

H8=

H5=

H9=

R6=
R7=
R8=
Si les marches ne sont pas de
niveau, remplir les cotes ¨R¨

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4+H5

Grand bain

Rayon

H=

Angles verticaux: Av (indiquer une valeur)

Petit bain

Vif

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les
angles de l’escalier doivent être vifs.

Grand bain

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)

P=

L=

accroche tôle

Pan coupé 45°

Petit bain

Overlap(+15cm)

Rayon

Grand bain

Hung

COTES

INFOS TECHNIQUES

Accrochage liner:

Vif

Grand bain

L1=
Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur)

Pan coupé 45°

ANGLES

Rayon

Petit bain

MONTAGEINSTRUCTIES

Vif

COTES

ANGLES

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Angles verticaux: Av (indiquer une valeur)

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Client:

QUART CERCLE 4 MARCHES

INTERIEUR 3 MARCHES
ATTENTION AU SENS DE L’ESCALIER.

Référence: ___________________

Référence: ___________________

Référence: ___________________

Référence: ___________________

Référence: ___________________

ALLE
ONTWERPEN

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

P2=

P5=

H2=

P6=

H3=

P3=

Vérifiez que P=P1+P2+P3

H4=

R4=

R2=

R5=

R3=

R6=

H5=
H6=

Si les marches ne sont pas de
niveau, remplir les cotes ¨ R¨

H7=

Angle vertical: Av (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur)

Pan coupé 45°

Vif

Rayon

Pan coupé 45°

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les
angles de l’escalier doivent être vifs.

ANGLES

Hulp bij het bestellen van onze producten vindt u op
onze website.
www.wl-liners.com/technique
Rayon

Pan coupé 45°

Rayon

P=

L1=

P=

L2=

P1=

L3=

P2=

L4=

P3=

P5=

P4=

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4

PLACEZ L’ESCALIER

H=

PLACEZ L’ESCALIER

H1=

R2=

P6=

H2=

H6=

R3=

P7=

H3=

H7=

R4=

P8=

H4=

H8=

H5=

H9=

Vérifiez que P=P1+P2+P3+P4

Si nécessaire, cotez sa position.

R1=

R5=
R6=
R7=

P1=

P7=

P4=

P2=

P8=

P5=

H2=

P6=

H3=

P3=

R8=

Si les marches ne sont pas de
niveau, remplir les cotes ¨R¨

P9=

Vérifiez que P=P1+P2+P3

DEVELOPPES NEZ DE MARCHE
DEV1=

DEV2=

H4=

Pan coupé 45°

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les
angles de l’escalier doivent être vifs.

H=

R1=

R4=

H1=

R2=

R5=

R3=

R6=

H5=
H6=

Si les marches ne sont pas de
niveau, remplir les cotes ¨R¨

H7=

Angle vertical: Av (indiquer une valeur)
Vif

Rayon

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur)

Pan coupé 45°

Rayon

Pan coupé 45°

P=

H=

P9=

P5=

P2=

P10=

P6=

H2=

H6=

P3=

P11=

P7=

H3=

H7=

H4=

H8=

H5=

H9=

P4=

P12=

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les
angles de l’escalier doivent être vifs.

H1=

P1=

P8=

Vérifiez que P=P1+P2+P3+P4

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4

DEV3=

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4+H5

Vif

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4+H5

DEVELOPPES NEZ DE MARCHE

PLACEZ L’ESCALIER
Si nécessaire, cotez sa position.

DEV1=

DEV2=

DEV3=

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Rayon

Pan coupé 45°

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur)
Vif

R6=

R3=

R7=

L1=

P=

R4=

R8=

L2=

P1=

H1=

P2=

H2=

P3=

H3=

Si les marches ne sont pas de
niveau, remplir les cotes ¨R¨

L3=
L4=

PLACEZ L’ESCALIER
Si nécessaire, cotez sa position.

Petit bain

Petit bain
Les cotes de la marche du haut
doivent être prises au point de
jonction, derrière le rayon.

Vif

R5=

R2=

DEV4=

Grand bain

Les côtes de la marche du haut
doivent être prises au point de
jonction, derrière le rayon.

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Angle vertical: Av (indiquer une valeur)

R1=

Si nécessaire, cotez sa position.

Les cotes de la marche du haut
doivent être prises au point de
jonction, derrière le rayon.

ANGLES

R1=

Vif

Rayon

Pan coupé 45°

H=

Vérifiez que P=P1+P2+P3

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les
angles de l’escalier doivent être vifs.

R1=
H5=

R2=

H6=

R3=

H7=

Si les marches ne sont pas de
niveau, remplir les cotes ¨R¨

H4=
Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4

Les cotes de la marche du haut
doivent être prises au point de
jonction, derrière le rayon.

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

PLACEZ L’ESCALIER
DESSINEZ LES MARCHES

Petit bain

L3=

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les
angles de l’escalier doivent être vifs.

H=
H1=

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur)

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Grand bain

P4=

Vif

COTES

P1=

Angle vertical: Av (indiquer une valeur)

COTES

P=

L2=

Pan coupé 45°

COTES

Rayon

ANGLES

Pan coupé 45°

L1=

Vif

COTES

Rayon

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur)

ANGLES

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Vif

Grand bain

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Angle vertical: Av (indiquer une valeur)

Petit bain

∙ Het is verboden om het zwembad te legen zonder hulp van een vakman.

Q=

Pan coupé 45°

Pan coupé 45°

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Hung

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

ANGLES

∙ Het wordt afgeraden het zwembadniveau te verlagen omdat het grondwaterniveau
hoger kan zijn dan dat van het zwembad. Hierdoor staat de liner door een slechte
drukbalans niet langer onder spanning met als gevolg het risico van plooivorming.

Rayon

Client:

COTES

∙ Voor de wintersluiting van het zwembad is het raadzaam om antivriesbescherming
op het oppervlak van het zwembad te plaatsen, de leidingen te legen en af te dichten
en het zwembad opnieuw te vullen. Dit om te voorkomen dat de liner verschuift in
geval van stijging van het onderliggende water. Een winterafdekking is aangeraden
om het zwembad ondoorzichtig te maken en zo eventuele groei van bacteriën en
algen te voorkomen.

COTES

INFOS TECHNIQUES

Vif

Petit bain

∙ De liner is gevoelig voor hoge watertemperaturen. Het is daarom raadzaam om het
zwembad niet te lang met een temperatuur boven 32°C te laten.

P=

D=

Vérifiez que:
L=C+D+E+F

Rayon

P=

D=
Vérifiez que:
L=C+D+E

FOSSE A PLONGER 7

Accrochage liner:

H1=
H2=

C=

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)

∙ Ook moet er gelet worden op de aanwezigheid van metaaldeeltjes en dergelijke
die diverse vlekken en schade veroorzaken. Kopersulfaat en derivaten (soms gebruikt
als anti-algenbehandeling) zijn strikt verboden (onuitwisbare groene/zwarte vlekken).
∙ De waterlijn is bijzonder gevoelig voor aanslag (kalksteen, vettige producten, enz.),
vervuiling en is onderworpen aan UV-straling. Deze moet regelmatig worden
schoongemaakt met aangepaste, niet-schurende, oplosmiddelvrije producten
compatibel met de liner.

Pan coupé 45°

Vif

C=

L=

VOORBEELDONTWERPEN

A=

Grand bain

∙ De goede weerstand van de liner is afhankelijk van een regelmatig onderhoud
van het water. (ten minste eenmaal per week), het controleren van het PH gehalte
en de concentratie van behandelingsproducten. Langdurige of herhaaldelijke
overdoseringen zijn schadelijk (verbleking en verschijning van plooien). Een
gebruiker mag zijn zwembad nooit onbehandeld of ongefilterd achterlaten.

Rayon

Vérifiez que:
A=P+Q+R+S+T

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

accroche tôle

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)
Vif

T=

Vérifiez que:
L=C+D+E+F+G

accroche tôle

Référence: ___________________

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

L=

Overlap(+15cm)

S=

Overlap(+15cm)

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à:
assistantewl@gmail.com ou fax: 03 10 72 02 62

Bekijk al onze voorbeeldontwerpen
op onze website.
www.wl-liners.com/technique

Hung

F=

Pan coupé 45°

Client:

FOSSE A PLONGER 6

Accrochage liner:

Datum: ............................................................
Ontsmettingsconcentratie:..............
pH :......................................................................
TAC :....................................................................
T° :.........................................................................

Rayon

R=

G=

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)
Vif

E=

Hung

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)

Accrochage liner:

INFOS TECHNIQUES

Rayon

H2=

Q=

H1=

COTES

Vif

Pan coupé 45°

P=

D=

A=

INFOS TECHNIQUES

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)

Rayon

C=

L=

WL - WELDED LINERS De liner vakspecialisten

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Accrochage liner:

COTES

F=

Vif

H1=

COTES

Vérifiez que:
A=P+Q+R

accroche tôle

A=

COTES

R=

Overlap(+15cm)

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)

L=

INFOS TECHNIQUES

E=

Hung

COTES

COTES

Pan coupé 45°

H2=

Q=

COTES

Rayon

P=

D=

INFOS TECHNIQUES

Vif

C=

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Accrochage liner:

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

De levensduur van de liner hangt volledig af van de tijd die de gebruiker
besteedt aan het onderhoud van zijn zwembad.
20

accroche tôle

H1=

Référence: ___________________

Een onderhoudsboekje bijhouden
Noteer de wekelijkse concentraties
van het ontsmettingsmiddel, pH
en TAC met de metingsdatum en
het TAC van het water tijdens de
periode van het zwembadgebruik. Dit
onderhoudsboekje wordt u gevraagd
om van de garantie gebruik te willen
maken.

Overlap(+15cm)

A=

Grand bain

AANBEVELINGEN

HULP BIJ MATEN
NEMEN

INFOS TECHNIQUES

Hung

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur)

L=

INFOS TECHNIQUES

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT.

Accrochage liner:

INFOS TECHNIQUES

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes.

INFOS TECHNIQUES
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ZOMERAFDEKKINGEN

Oplossing

NOPPENAFDEKKINGEN.............
FOCUS OPROLLERS......................

ZOMERKAFDEKINGEN
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NOPPEN
AFDEKKING

FOCUS GEOBUBBLE
De keus
van Welded
Liners
voor
Geobubble
meer
,
re
ke
een ster
op
n
e
am
rz
u
u
d

Energie en hygiëne
Het gebruik van de NOPPEN afdekking zorgt ervoor dat u het zwembad kunt verwarmen, de
verdamping kunt beperken en geld kunt besparen op uw behandelingsproducten. Wanneer de
NOPPEN afdekking op het wateroppervlak geplaatst wordt, zal de temperatuur van het zwembad
met 2 tot 8°C stijgen. Vanwege de veelvuldige hantering wordt het gebruik van een oproller
aanbevolen.
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400 µ
BLAUW

400 µ
ZWART/BLAUW

400 µ
BLAUW GEOBUBBLE

500 µ
DOORSCHIJNEND GEOBUBBLE

€ excl. BTW/m² GROF..................... 8,70
€ excl. BTW/m² OMZOOMD 4 KANTEN.... 10,20

€ excl. BTW/m² GROF.................. 10,00
€ excl. BTW/m² OMZOOMD 4 KANTEN.... 11,50

€ excl. BTW/m² GROF.................. 10,50
€ excl. BTW/m² OMZOOMD 4 KANTEN....12,00

€ excl. BTW/m² GROF................... 14,70
€ excl. BTW/m² OMZOOMD 4 KANTEN....16,20

BESCHRIJVING

OPTIES

•R
 VS ogen om de 50 cm.

• Ruwe afwerking (standaard
zijn de bubbels omzoomd)*
• Uitsnijding facetten.
• Willekeurige vorm of
triangulatie.
• Vast bedrag voor de trap.
• Trapuitsparing.
• Oproller

•M
 ontage door thermisch
lassen.
•G
 eleverd met een UVbeschermingshoes.
• Genaaide afwerking.

*Andere kwaliteiten op aanvraag

 E STERKE PUNTEN
D
VAN DE GEOBUBBLE
AFDEKKING
• Zorgt voor een
temperatuurverhoging
van het zwembad tot
8°C.

Klein
uitwisselingsoppervlakte

Chemische
aanslag op
zwakke plekken

Zeer dun
breekpunt en
dikte

Groot uitwisselingsoppervlakte

Chemische
aanslag op
versterkte
plekken

standaard

TRAPPPEN................................. 133,00
UITSNIJDING TRAP OF ONDERSTEL............
......................................................85,00
UITGESNEDEN VLAKKEN........... +15 %
COMPLEXE VORM.................... + 25 %
TRANSPORT.......... 35,00 / pakket
(Gratis vervoer vanaf 550 €/bestelling)

Gelijkmatige
dikte

GEOBUBBLE

• Een nieuwe technologie

• Voordelen van GEOBUBBLE

GeoBubble-technologie is een geometrische verbetering van de bubble om
de materiaaldikte te homogeniseren
en zo de levensduur van de afdekking
te verlengen waarbij het probleem van
kleine spanen van de standaard bubbel
wordt verholpen. De levensduur
van een GeoBubble-bubbel wordt
hiermee verdubbeld. Bovendien wordt
de oppervlakte die in contact komt
met water vergroot voor een betere
warmteopname.

• Eenvoudige installatie

De Geo-Bubble isothermische afdekking
is een nieuwe bubble technologie met
een betere weerstand tegen milieuinvloeden.
TARIEF IN € EXCL.
BTW OPTIES NOPPEN
AFDEKKINGEN

50%dikker dan de
traditionele nop

• Vermindert het gebruik
van chemicaliën met
40%.

Door zijn homogene dikte heeft
GeoBubble een langere levensduur
dan een afdekking met klassieke
noppen.
Het is bestand tegen oxidatie, veroorzaakt
door zwembadchemicaliën.
De "pinda"-vorm zorgt voor een beter
bestand profiel met diepere groeven
en meer ruimte voor luchtuitbreiding.

• Vermindert het
energieverbruik met
70%.
• Verwijdert meer
dan 98% van de
waterverdamping.
• Vermindert vervuiling
door afval.

• Gratis warmteproductie.

• Bespaart geld

• Minimale temperatuurstijging van 6°
tijdens het seizoen.

• Een gebruiksduur van
meer dan 6 jaar.

• Afname van de werkingsonkosten van
uw zwembad.

• Vermindert de
ecologische voetafdruk
van uw zwembad

GEOBUBBLE
SOL+GUARD
• GeoBubble 500µ doorschijnend
SOL+GUARD
Onze 500μ doorschijnende GeoBubble
nop SOL+GUARD zorgt voor een
temperatuurstijging tot 8°C door een
aanzienlijke afname van de verdamping.
80% van de zonne-energie gaat door
de 500μ-nop heen, waardoor behoefte
aan externe warmte (warmtepomp,
wisselaar, elektrische verwarming, enz.)
met 70% afneemt.
GEOBUBBLE 500 μ doorschijnend SOL+GUARD

25

WL - WELDED LINERS De liner vakspecialisten

WL - WELDED LINERS De liner vakspecialisten

FOCUS
OPROLLERS
DE STERKE PUNTEN VAN DE OPROLLER
• Roestvrijstalen voet 35 x 35 mm,
verzinkt.
• Bevestigingsprofiel, voorzien van
cabiclics.

• Flenzen met 20 mm roestvrij staal.
• Handwiel Ø 350 mm met draaibare
handgreep.
• 2 stevige wielen.

• Rem
HANDWIEL
HANDWIEL

SMALL Ø 85 mm 319,00 € excl. BTW
26
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∙ 4 tot 5 meter
∙ Lengte ≤ 10 meter
HANDWIEL
HANDWIEL

MEDIUM Ø 95 mm 417,00 € excl. BTW

HANDWIEL

∙ 4 tot 6 meter
∙ Lengte ≤ 12 meter

HANDWIEL

LARGE Ø 110 mm 762,00 € excl. BTW
∙ 6 tot 7 meter
∙ Lengte ≤ 16 meter

TARIEF TRANSPORT in € excl. BTW OPROLLER
UITSLUITEND TRANSPORT..................................................................... 35,00
TRANSPORT MET 1 AFDEKKING..................................... gratis transport

WL - WELDED LINERS De liner vakspecialisten
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WINTERAFDEKKINGEN

Oplossing

OPAKE AFDEKKINGEN................
GAASAFDEKKING...........................
BESCHERMINGSSCHERM
ROLLUIK...............................................

WINTERAFDEKKINGEN
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OPAKE
AFDEKKINGEN
CLASSIC

13,20 € excl. BTW/m²

Antifotosynthese

30

Anti-vuil

DE KLEUREN

SUPERIOR

Kinderveilig
5 jaar oud

Antifotosynthese

17,30

Anti-vuil

efficacité maximum

Norm
NF P90-308

GROEN

ULTRAMARIJN

3 jaar
garantie

Schoon in de winter
•D
 e afdekking beschermt uw water
doeltreffend tegen vuil.
•H
 et opake zeil onderdrukt
het effect van fotosynthese
(algenvorming).
• Overlapafdekking van 0,35m op de
buitenomtrek van het bad.

• Beveiligingsafdekking: belemmert toegang tot het bad aan
kinderen tot 5 jaar.

•P
 VC gecoate stof 580 g/m vernis,
Panama weefsel.
•A
 nti-UV en schimmelwerende
behandeling.
•G
 eleverd met uittrekbare
tegelverankering.
•E
 envoudige Sandow.

AMANDELGROEN

/m²

Veilig & schoon in de winter

 E STERKE PUNTEN VAN DE
D
OPAAK CLASSIC AFDEKKING

ZAND
€ excl. BTW
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• De afdekking beschermt het water doeltreffend tegen vuil.
•H
 et opake doek onderdrukt het effect van fotosynthese (algenvorming).
• Overlapafdekking van 0,35 m op de buitenomtrek van het zwembad.

GRIJS

TAUPE

• Voldoet aan de NF P90-308 norm.
 STERKE PUNTEN VAN DE
DE
OPAKE SUPERIOR
AFDEKKING
• PVC gecoate stof 580 g/m² vernis,
Panama weefsel.
• Anti-UV en schimmelwerende
behandeling.
• Praktische, robuuste en veilige
sandows.
• Waterafvoerrooster.
• Geleverd met uittrekbare
tegelverankering .
• Bijgeleverd schema met de
verankeringspunten.

OPTIES
• Willekeurige vorm of triangulatie.
• Forfait voor de trap.
TARIEVEN EN € EXCL. BTW
OPTIES OPAKE AFDEKKING
TRAP.......................................................................................... 133,00
WILLEKEURIGE VORM OF TRIANGULATIE.................................. +25%
TRAP UITSNIJDINGG/ ONDERSTEL ROLLUIK ...........................112,00
TRANSPORT...............................................................35,00/pakket
(Gratis vanaf 550 € / bestelling)
Montage voor
HF-lassen.
Gelaste zoom.

Nieuw
bevestigingssysteem.
Praktisch, efficiënt.
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GAASAFDEKKING

OPTIES

DE VERSCHILLENDE VORMEN GAASAFDEKKINGEN

• Willekeurige vorm of triangulatie.

• Eenvoudige vormen

• Forfait voor de trap.
TARIEF IN € excl. BTW
OPTIES VOOR GAASAFDEKKING

CLASSIC

RECHTE TRAP < 4,6m².............................................................. 166,00
RECHTE TRAP > 4,6m²............................................................. 255,00
RONDE TRAP < 4,6m²............................................................... 198,00
RONDE TRAP > 4,6m²............................................................... 291,00
WILLEKEURIGE VORM OF TRIANGULATIE...................................+25%
LADDER/ONDERSTEL ROLLUIK................................................. 112,00
TRANSPORT...............................................................35,00/pakket
(Gratis vanaf 550 € / bestelling)

18,30 € excl. BTW/m²

SUPERIOR

• Willekeurige vormen of triangulatie

21,50 € excl. BTW/m²
Antifotosynthese

Anti-vuil

Schoon in de winter
32

•G
 aasafdekking beschermt tegen vuil in de winter.
•K
 an gebruikt worden om rolluiken te beschermen.
•O
 verlapafdekking van 0,35 m op de omtrek van het
zwembad.
•E
 envoudige en snelle installatie.
• I deaal voor vrijevorm zwembaden
DE STERKE PUNTEN VAN DE KLASSIEKE GAASAFDEKKING
•R
 ondom voorzien van Sandows koorden

• Gaas 150 gr/m²

•R
 oestvrijstalen haringen.

KLEUREN

BESTELBON
Kinderveilig
5 jaar oud

Antifotosynthese

Anti-vuil

efficacité maximum

Norm
NF P90-308

Proper, licht en praktisch in de winter plus veilig!
• Gaasafdekking beschermt tegen vuil in
de winterperiode.
• Voldoet aan de NF P90-308 norm.
• Kan gebruikt worden om rolluiken te
beschermen.
• Overlap van 0,35 m op de omtrek van het
zwembad.
• Eenvoudige en snelle installatie.
• Ideaal voor vrijevorm zwembaden.
 E STERKE PUNTEN VAN DE
D
SUPERIOR GAASAFDEKKING
• Gaas rondom de hele omtrek.
• Gaas 150 gr/m².
• Spanband met spanner

GROEN

BLAUW

ZAND

GRIJS

• Roestvrijstalen haringen.

Ideaavlorm

ije
voor vr den
a
m
zwe b

Kijk op onze website voor hulp bij het
bestellen.
www.wl-liners.com/aide-a-lacommande
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BESCHERMINGSSCHERM
ROLLUIK
Het beschermingsscherm van het rolluik dient om uw water en rolluik schoon te houden! Dit zorgt
voor een perfecte overwintering van uw zwembad.

NOVA-PLUS
34

16,60 € excl. BTW/m²

DE KLEUREN

Beschermingsscherm - Zonder verankering
NOVA-PLUS is geschikt voor alle onder- of bovengrondse rolluik
modellen en verandert deze in een op-en-top winterafdekking.
NOVA-PLUS, die zeer licht in gewicht is, wordt binnen enkele minuten
geïnstalleerd met de Novaclips sandows die direct aan het rolluik
worden bevestigd (geen verankering op de omranding van het
zwembad).

Beneden.

Boven.

DE STERKE PUNTEN VAN NOVA-PLUS
•B
 eschermingsscherm voor rolluik, 260gr/m²...
•B
 eschermt het rolluik tegen UV-stralen en vuil en houdt bladeren
vast.
• Zeer licht, eenvoudige en snelle installatie met Novaclips spanriemen.

ZAND

GROEN

GRIJS

ULTRAMARIJN
BLAUW

OPTIES
• Willekeurige vorm of triangulatie.
• Forfait voor de trap.
TARIEF IN € excl. BTW
OPTIES VOOR BESCHERMINGSSCHERM
ROLLUIK
TRAP ......................................................................................... 144,60
TRANSPORT...............................................................35,00/pakket
(Gratis transport vanaf 550 € / bestelling)

BESTELBON
Kijk op onze website voor hulp bij het
bestellen.
www.wl-liners.com/aide-a-lacommande
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VEILIGHEID

STAVENDEKZEIL..............................
EASY ROLL MOTOR.......................

Oplossing

VEILIGHEID
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STAVENDEKZEILEN
EENVOUDIGE INSTALLATIE
Kinderveilig

Belemmert
toegang tot
5-jarigen

Antifotosynthese

Anti-vuil

Norm
NF P90-308

In een mum van tijd !
• Slechts een tiental gaten boren in de omranding.
• Om conform te zijn aan de NF P90-308 norm, moet
deze afdekking voldoen aan een strikte naleving van de
installatievoorschriften.

4 seizoenen
afdekking

38

3 jaar
garantie

Perfecte esthetiek voor een betaalbare prijs.
Hygiëne en veiligheid zijn de hoogste prioriteit!
De WELDED LINERS stavendekzeilen voldoen aan de
NF P90-308 norm.

MAATWERK
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
Onze afdekkingen worden vervaardigd naar ontwerp
(aan te leveren) op basis van de specifieke kenmerken
van elk zwembad en passen perfect bij alle soorten
zwembaden tot 5x11,5m (voor grotere afmetingen
gelieve contact met ons opnemen).
Afmetingen van het zwembad :
van 0 tot 11,50 m lengte van 0 tot 5 m breedte.
Afmetingen afdekkingen :
Lengte zwembad + 50 cm / Breedte zwembad + 50 cm /
Trapbekleding.

· Zuinig
. Praktisch
. Esthetisch
. Vuilbestendig
. Belet toegang
. Bespaart op
onderhoudsproducten

• Handmatige haspel inbegrepen om de hantering van het
dekzeil makkelijker te maken (op-en uitrollen in ongeveer 3
minuten).
39

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
Het stavendekzeil is een speciaal ontworpen
veiligheidsafdekking om de toegang tot het zwembad voor
kinderen onder 5 jaar te belemmeren.
Deze afdekking is geen alternatief voor gezond verstand of
individuele verantwoordelijkheid. Het vervangt zeker niet de
alertheid van ouders en/of verantwoordelijke volwassenen,
die de essentiële factor blijft voor de bescherming van jonge
kinderen.
Een kind verdrinkt in minder dan 3 minuten, en nooit zal er
een vorm van bescherming bestaan die ooit het toezicht en
de alertheid van een verantwoordelijke volwassene vervangt.

OVERWINTERING / WATERPEIL
Het waterpeil moet gelijk blijven aan dat van het
zwembadgebruik.
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SUPERIOR

STAVENDEKZEILEN

Kinderveilig
5 jaar oud

Antifotosynthese

LA PREMIUM

45,00 € excl. BTW/m²

59,30 € excl. BTW/m²

Anti-vuil

Norm
NF P90-308

4 seizoenen
afdekking

3 jaar
garantie

Max. afmeting

Kinderveilig
5 jaar oud

Antifotosynthese

Anti-vuil

Norm
NF P90-308

4 seizoenen
afdekking

3 jaar
garantie

Max. afmeting

Oprollen links
en rechts

PRAKTISCH

Oprollen links
en rechts

CLASSIC

41,00 € excl. BTW/m²

Kinderveilig
5 jaar oud
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Antifotosynthese

Waterdichte
band over
gehele lengte

0.6T ratel + riem
+ peervormige
gesp

Snelsluiting

Mooi, proper en veilig

Anti-vuil

Norm
NF P90-308

4 seizoenen
afdekking

3 jaar
garantie

Max. afmeting

Proper in de winter

 E PLUSPUNTEN VAN
D
DE SUPERIOR OPAKE
STAVENDEKZEIL

• Geweven stof, gecoat PVC 		
580 g/m², beige Panama weefsel aan
de onderzijde om de randstenen
niet te kleuren.

• Snelsluiting.

• Behandeld tegen UV en schimmel

• Zowel links als rechts oprollen van
het zeildoek

• Staven: geanodiseerde aluminium
staven (anti-corrosie) Ø 50 mm.

• Span- en anti-liftbanden over de
gehele lengtes.

• Randpads

• Ratels + banden 45 mm +
peervormige gesp Ø 8 mm.

• Verpakking: karton + plastic folie.

• G
 eweven stof, gecoat met PVC 580
g/m², beige Panama weefsel aan de
onderzijde om de randstenen niet te
kleuren.

• Gewicht m = 1,3 Kg/m².

• Intrekbare haringen Ø 13 mm

• Maximale grootte van het zwembad:
11,5 x 5 m.

• Behandeld tegen UV en schimmel
• V
 ersterkers: geanodiseerde aluminium
staven (anti-corrosie) Ø 50 mm.
• O
 prollen van het zeildoek links.

Haspel + Intrekbare haringen +
Roestvrijstalen ratels + spanband + peervormige gesp.

Spanningsratel 0,6T RVS 25mm

• B
 eschermingspads voor boordstenen
• R
 oestvrijstalen ratels 0,6T + 25 mm
spanband + peervormige
gesp Ø 5 mm.
Coté stockage

Coté enroulement

• V
 erpakking: karton + plastic folie.

Coté enroulement

Waterdichte
band over
gehele lengte

0.6T ratel + riem
+ peervormige
gesp

Attache
rapide

Verkrijgbaar in
alle kleuren

• Behandeld tegen UV en schimmel
• Staven: geanodiseerde aluminium
staven (anti-corrosie) Ø 50 mm.
• Randpads
•Zowel links als rechts oprollen van het
zeildoek
• Span- en anti-liftbanden over de
gehele lengtes.
• Ratels + banden 45 mm + peervormige
gesp Ø 8 mm.

• Keuze van spanratels (zie
onderstaande afbeelding)

• Intrekbare haringen Ø 13 mm

OU

Spanningratel 2T bichromaat 45mm

• Verpakking: karton + plastic folie.
• Maximale grootte van het zwembad: 11,5
x 5 m.
• Anti-schuring stroken over de lengtes.

Kant berging

Kant berging

Oprolkant

Oprolkant

• Intrekbare haringen Ø 13 mm.
• G
 ewicht = 1,1 Kg/m².

RAL

• Anti-schuring stroken over de lengtes.

Focus
snelsluiting
Coté
stockage
Beschermingspads voor de
boordstenen.

PRAKTISCH

 E PLUSPUNTEN VAN HET PRED
MIUM OPAAK STAVENDEKZEIL
• Snelsluiting.

• M
 aximale grootte van het
baszwembad: 10 x 5 m

• Verkrijgbaar in alle kleuren
en SNEL! ls
PRAKTISCH
te
spanningsra
Keuze uit 2

• Gewicht = 1,5 Kg/m²
• Geweven Panama stof met PVC 		
670 g/m² coating.
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OPTIES

AANVULLENDE
INFORMATIE

•W
 interforfait / riem + spanner + sluitoog.
•F
 orfait vervangingsprofiel voor trap.
• Gemotoriseerd
•F
 orfait anti-schuringstrips
•U
 ittrekbare houtverankering

- Anti-schuringstrip en
beschermers

uittrekbare houtverankering

Trekken
Afrolband

TARIEF in € excl. BTW
OPTIES VOOR STAVENDEKZEILEN
TRAP......................................................................................... 301,00
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DE KLEUREN

55,00 € excl. BTW/m²

• Standaard oprolsysteem

• Spannings- en anti-optilbanden over de
voorgestelde lengtes in het "Superior"
en "Premium" aanbod
Vervangingsprofiel voor trap

BOVENGRONDS

Kinderveilig
5 jaar oud

Antifotosynthese

Anti-vuil

Norm
NF P90-308

Mooi, proper en veilig
• Geweven stof, gecoat met gelakt PVC
580 g/m², beige Panama weefsel aan
de onderzijde om de randstenen niet
te kleuren.
• Behandeld tegen UV en schimmel.

VERVANGINGSPROFIEL VOOR BOORDSTENEN................. 175,00

Focus op 2T ratels
+ 45 mm riemen
+ peervormige gesp
Ø 8 mm

KIT SPANBAND OVERWINTERING / ANTI-LIFT.................... 109,00
ANTI-SCHURING STRIPS OP MODEL CLASSIC...................... 90,00
+ MEERWAARDE OPPERVLAKTE < 30 m²........................... 120,00
UITSPARING FILTERBLOK OF TRAP...................................... 112,00

4 seizoenen
afdekking

• Staven: geanodiseerde aluminium
staven (anti-corrosie) Ø 50 mm.
• Links oprollen van het dekzeil.

3 jaar
garantie

Max. afmeting

• Zeilringen + spanners1 tussen elke
aluminium stang.

DE KLEUREN

PRAKTISCH

en SNEL!

Spanners
met ratels

AMANDELGROEN

GROEN

ULTRAMARIJNBLAUW

GRIJS

1

2

Zeilringen en spanners Peervormige
tussen elke staaf
gespen

TAUPE

1/ Haal de snelsluiter erdoor,
2/ Span het zeildoek met de ratels.
EN KLAAR BEN JE !

Aluminium staven
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GRIJS

3
ZAND

ULTRAMARIJNBLAUW

• Bevestigingen3 en spanband met
roestvrijstalen pallen 0,6T + 25 mm
riem + peervormige gesp Ø 5 mm +
roestvrijstalen haken

• Bovenrandbeschermers.

Schematische weergave
• Focus op de snelsluiter

GROEN

• 1 handwiel2

• Maximale grootte: 10 x 5 m.

BIJZONDER VERVOER........................................................... 170,00

AMANDELGROEN

 E PLUSPUNTEN VAN DE
D
BOVENGRONDS

• Verpakking: karton + plastic folie.

MAGAZIJNVERVOER.............................................................. 140,00
+ PER EXTRA AFDEKKING...................................................... 70,00

ZAND
Rol naar links

TARIEF in € excl. BTW
OPTIES BOVENGRONDS STAVENDEKZEIL
BIJZONDER VERVOER........................................................... 170,00

TAUPE
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MAAK UW
AFDEKZEIL
COMPLEET

STAVENDEKZEILEN

Focus

Motorisering wordt aanbevolen bij
een zwembadafdekking vanaf 9 x
4,5m.
Met EASY ROLL rolt u de
afdekking moeiteloos op in minder
dan 3 minuten!

SAMENVATTING
Stavendekzeil
BOVENGRONDS

Stavendekzeil
CLASSIC

Stavendekzeil
SUPERIOR

Stavendekzeil
PREMIUM

580

580

580

670

1

1

2

2

Max. grootte

10 x 5

10 x 5 m

11,5 x 5

11,5 x 5

Overlap zwembad

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Canvasgewicht
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Aansluitstuk oproller

Kleurkeuze - standaard - op maat (kleurenkaart
RAL)
Spansysteem

standaard

standaard

standaard

Aangepast (nuancier
RAL)

600 kg

600 kg

2000 kg

2000 kg

BESTELBON

Past zowel rechts als links op de
afdekking.

Kijk op onze website voor hulp bij het
bestellen.
www.wl-liners.com/aide-a-lacommande

Per volle acculading ongeveer 10 x
oprollen.

Stevigheid.
Vuilbestendigheid

DOCUMENTATIE
STAVENDEKZEILEN

Kinderveilig - 5 jaar oud
Voorkomt woekering van algen en microben
Voldoet aan de normen

www.wl-liners.com/bache-a-barres

Doet u besparen op behandelingsproducten
Spannings - en anti-optilriemen riemen over gehele lengte (zie schema p.40)
Antischuringsstrip
Snelsluiter
Handwiel
Zeilring + spanners

(zie schema p.40)

(zie schema p.40)

• Maak het u gemakkelijk !
EASY ROLL wordt geleverd met een
12V lader, een wandopbergbeugel
en een ergonomische handgreep.

Anti-fotosynthese

3 jaar garantie (op voorwaarde dat de instructies
naar behoren worden opgevolgd)

EASY ROLL
MOTOR

Maximale afdekking 12 x 5 meter.

TARIEF IN € excl. BTW
LOS BESTELD ............................................................ 715,00
BESTELD MET DE AFDEKKING.............................. 590,00
ENKEL VERVOER......................................................... 35,00
GRATIS LEVERING MITS GELEVERD MET AFDEKKING
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TOEBEHOREN
Welded Liners biedt een breed scala aan toebehoren voor liners en afdekkingen.

TARIEVEN IN € EXCL. BTW

HUNG H - PVC
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HUNG V - PVC

HUNG H - ALU

HUNG V - ALU

R15 - PVC - H

R.f. WL1077

R.f. WL1078

R.f. WL1079

R.f. WL1080

R.f. WL1081

ml....................................... 2,30

ml...................................... 2,80

ml....................................... 5,50

ml....................................... 5,50

PER STUK..........................4,30

Oplossing

TOEBEHOREN
R15 - PVC - V

R15 - ALU - H

R15 - ALU - V

SPUITLIJM

STRIP

R.f. WL1082

R.f. WL1083

R.f. WL1084

R.f. WL1009

R.f. WL1010

PER STUK........................ 3,80

PER STUK........................ 8,60

PER STUK........................ 9,20

PER STUK...................... 15,00

ROL 25ml........................ 21,70

WITTE FOAM
5mm

R.f. WL1087

m²....................................... 5,70
10mm
R.f. WL1086

m²...................................... 9,50

FEUTER 200gr /m²
rollen 25ml x 2m
PER ROL....................... 92,50
FEUTER 350gr /m²
rollen 25ml x 2m

STABILISATIESTANG
DUNNE LINER

R.f. WL1008

R.f. WL1001........................ wit
R.f. WL1002.................... zand
R.f. WL1003..........lichtblauw
R.f. WL1004........... diepblauw
R.f. WL1005............. lichtgrijs
R.f. WL1006.........donkergrijs
R.f. WL1007.caribisch groen

DOOS VAN 200 STUKS. 64,90

ml detailhandel.................1,70

R.f. WL1085

PER ROL..................... 130,00
FEUTER 500gr /m²
rollen 25ml x 2m
PER ROL..................... 210,00

FLEX POOL
PER STUK...................... 15,00

ZEILRINGEN
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TARIEVEN IN € EXCL. BTW

LIJM ALKORPLUS

OPLOSMIDDEL 1L

TARIEVEN IN € EXCL. BTW

BIOCIDE

R.f. WL1012

R.f. WL1011

R.f. WL1015

Per pot van 5kg......... 104,00

Per liter.......................... 24,90

PER STUK...................... 57,30

VLEKKENVERWIJDER
ALKORPLUS

R.f. WL1092

PER STUK..................... 54,00

FLESJE PVC
VLOEIBAAR

R.f. WL1013

PER STUK...................... 13,00

TEGELVERANKERING
UITTREKBAAR Ø 10

R.f. WL1025

PER STUK........................ 2,50

TEGELVERANKERING
UITTREKBAAR Ø 13

R.f. WL1024

PER STUK........................ 4,50

HOUTVERANKERING
UITTREKBAAR

R.f. WL1026

PER STUK......................... 5,70

HARINGEN

R.f. WL1027

PER STUK......................... 4,70

CARROSSERIEHAAK
inox
R.f. WL1028PER STUK
5,10

De bestelbon voor de
toebehoren vindt u
op onze website.
DISPLAY VOOR
STAVENDEKZEIL
GELEVERD MET:
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- 1 stuk zeildoek met
anti-schuringsstrip en
beschermer

PVC VLOEISTOF

R.f. WL1058 .........lichtblauw
R.f. WL1059...................blanc
R.f. WL1060....................... wit
R.f. WL1061..................... zand
R.f. WL1062............. lichtgrijs
R.f. WL1063........ doorzichtig
R.f. WL1064..........diepblauw
R.f. WL1066.........donkergrijs

GRIJZE SPANBAND 45
mm L 14ML + gesp

RATEL 25 mm RVS
+ gesp

RATEL 50 mm 2T
+ gesp

ZWARTE SPANBAND
25 mm + boord + gesp

Per liter........................... 32,50

PER STUK...................... 19,00

PER STUK...................... 13,00

PER STUK........................ 11,70

PER STUK........................ 5,00

PER STUK...................... 22,30

GRIJZE SPANBAND 45
mm + boordsel

ZWARTE SPANBAND
25 mm + boordsel

BESCHERMERS

RATEL 50 mm 2T inox
+ gesp

R.f. WL1030

SANDOW beige

SANDOW beige

PER STUK........................ 5,20

PER STUK........................ 2,40

PER STUK..................... 44,00

2 pièces............................. 3,70

R.f. WL1021

- 1 spanband

R.f. WL1023

R.f. WL1020

R.f. WL1019

R.f. WL1016

PER STUK........................ 5,00

R.f. WL1017

R.f. WL1018

R.f. WL1070

SPANBAND
OPROLLER

R.f. WL1022

NOPPENHOESSPANNER

HANDMATIGE
ZWENGEL

R.f. WL1089

R.f. WL1075

EASY ROLL

HANDWIEL

PER STUK........................ 4,20

PER STUK................... 123,00

SNELBEVESTIGING

R.f. WL1099 spanband
25mm PER STUK..........9.00
R.f. WL1096 spanband
45mm PER STUK.........11,50

- 1 ratel 2T
- flyers
- 1 kleurenkaart voor
de liner

DUBBEL BOORDSEL

R.f. WL1029

R.f. WL1072

R.f. WL1074

3 pièces............................ 5,90

PER STUK.....................715,00

PER STUK................... 140,00

R.f. WL1098 spanband
25mm PER STUK......... 2,80
R.f. WL1095 spanband
45mm PER STUK.......... 3,90

R.f. WL1500

PER STUK......................90,00
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DOCUMENT VOOR HET OPENEN
VAN EEN REKENING WL

de liner vakspecialisten

VERKOOPORGANISATIE: .................................................. NAAM VAN DE VERKOPER:...............................................................
U heeft om de opening van een rekening in onze boeken gevraagd. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen,
vragen wij u:
• om onze algemene verkoopsvoorwaarden te lezen
• om de onderstaande vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen
• om ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de aangegeven gegevens
• om deze aanvraag alsmede de ingevulde en ondertekende algemene verkoopsvoorwaarden te retourneren.

1/ Gegevens van de klant (van de te openen rekening)
Rechtsvorm ............. .....................................................................................................
Naam van het bedrijf ............................................................................................
Activiteit: .........................................................................................................................

de liner vakspecialisten

3/ Wijze van betaling
 LCR 30 dagen factuurdatum * (gelieve een Attest Identificatie
Rekening (RIB) toe te voegen)
 Storting bij de bestelling

N°SIRET ............................................................................................................................
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BIJLAGEN

Adres:..................................................................................................................................
Postcode: ......................................Stad: .....................................................................
Land: ..................................................................................................................................
Tel.: ........................................................Fax: .....................................................................
Behoort u tot een groep, of heeft u dochterondernemingen of
deposito's onder een andere naam dan uw bedrijfsnaam? Zo ja,
gelieve deze hieronder aan te geven:

.................................................................................................................................................
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4/ Leveringsadres (eindontvanger)
Naam: ...................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................
Postcode: .........................................Stad: .....................................................................
Land: ......................................................................................................................................
Tel.: ...........................................................Fax: .....................................................................
Leveringsvoorwaarden
(losvoorwaarden, type vrachtwagen,...) :

....................................................................................................................................................
KLANT:..................................................................................................................................

2/ Facturatieadres
Naam: ....................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................

Naam van de verantwoordelijke persoon :
....................................................................................................................................................
Handtekening en stempel:
 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van WL.

Postcode: .........................................Stad: .....................................................................
Land: ......................................................................................................................................
Tel.: ...........................................................Fax: .....................................................................

Gelieve dit document aan ons terug te sturen:
WL Welded Liners - 9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - Frankrijk

* Onder voorbehoud van aanvaarding door onze kredietverzekeraar
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ALGEMENE
VERKOOPSVOORWAARDEN WL
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artikel 1 - algemene bepalingen
1.1
De verkoop vindt plaats onder de uitsluitende, door ons voorgeschreven
voorwaarden.
1.2 Bij gebreke van een speciale schriftelijke overeenkomst houdt elke bestelling de
aanvaarding in van onze hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden
en dit ondanks alle mogelijke tegenstrijdige bepalingen die op de algemene
voorwaarden van de koper kunnen worden vermeld.
1.3 Alle opdrachten die wij aanvaarden worden uitgevoerd met dien verstande dat
de klant de verschuldigde bedragen daadwerkelijk zal betalen op het moment
dat deze verschuldigd zijn. Als ons bedrijf ernstige of bijzondere redenen heeft
betalingsmoeilijkheden van de klant te vrezen, om het even op of na de datum
van bestelling of in geval dat de klant niet dezelfde financiële garanties biedt als
op de datum van de orderacceptatie, dan kan ons bedrijf de orderacceptatie en
de voortzetting van de uitvoering ervan doen afhangen van de vooruitbetaling
van de totaalprijs. Als na orderacceptatie ons bedrijf zich bovendien bewust
wordt van een situatie die zou suggereren dat de klant een verzoek bij ons
bedrijf heeft ingediend zonder kennis te hebben genomen van de omvang
van haar verbintenissen, kan zij de bestelling van rechtswege annuleren en
het reeds betaalde voorschot teruggeven, onder uitsluitsel van eventuele
schadevergoeding beiderzijds.
1.4 Bovendien is het de persoonlijke verantwoordelijkheid van de klant om zich
ervan te vergewissen dat het materiaal geschikt is voor het door hem beoogde
gebruik, waarbij deze laatste als enige verantwoordelijk is voor de keuze, de
bestemming en het gebruik van het bestelde materiaal.
1.5 Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment alle wijzigingen
aan zijn materiaal aan te brengen die het nodig acht en dit, zonder verplichting
om eerder geleverde of bestelde materiaal te wijzigen; het behoudt zich ook
het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de modellen te wijzigen
die in zijn eigen brochures en catalogi zijn gedefinieerd. Wanneer de opdracht
echter met een gebruiker wordt afgesloten, mogen deze wijzigingen uitsluitend
betrekking hebben op technische veranderingen zonder dat dit leidt tot een
prijsverhoging of een wijziging van de bestelling, onder vermelding van de
kenmerken waaraan hij zijn verbintenis ondergeschikt maakt.
1.6 Ons bedrijf is vrijgesteld van elke verplichting jegens de klant in geval van
buitengewone omstandigheden, zelfs niet in geval van overmacht, zoals met
name: staking, lock-out bij een bedrijf, bij onze verkopers of leveranciers, in geval
van brand of overstroming, langdurige vorst, bedrijfs- of fabricageongeval van
ons bedrijf of bij onze leveranciers of verkopers, in geval van mobilisatie, oorlog
of oproer of transportverstoringen. In geval van een dergelijke gebeurtenis,
worden onze verplichtingen rechtsgeldig automatisch opgeschort voor de
gehele duur van dit incident.
artikel 2 - prijsaanvragen
2.1 Een rechtstreeks door de koper of via een vertegenwoordiger aan ons verzonden
bestelling wordt pas definitief na onze uitdrukkelijke aanvaarding. Tenzij anders
overeengekomen, zijn onze aanbiedingen en offertes slechts geldig tot de
30e dag na de datum van indiening. De niet-aanvaarding van onze algemene
verkoopsvoorwaarden heeft de annulering van een bestelling tot gevolg.
2.2 Alle telefonische bestellingen moeten worden bevestigd per post, fax of e-mail.
2.3 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een voorraadtekort dat een
vertraging in de levering tot gevolg kan hebben.
2.4 
Een bestelling van de klant is alleen bindend voor ons bedrijf indien: Het
is aanvaard of schriftelijk bevestigd door een bevoegd persoon van het
management van onze onderneming (de CEO, de algemeen directeur en de
commercieel directeur), met uitsluiting van ieder ander. Gespecificeerd wordt
dat opdrachten van onze vertegenwoordigers of medewerkers alleen een
opdracht kunnen vormen die bindend is voor ons bedrijf als deze schriftelijk
door de directie is bevestigd, zoals hierboven vermeld.
2.5 
Dient in overweging worden genomen dat elke latere wijziging van de
afgesloten bestelling het schriftelijk verzoek door de klant impliceert dat vóór
de leveringsdatum van de producten werd ingediend. Om voor ons bedrijf
bindend te zijn, moet de wijziging vóór de leveringsdatum schriftelijk door ons
bedrijf zijn aanvaard, waarbij ons bedrijf zich het recht voorbehoudt om de
aanvaarding ervan aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen. Zo niet, blijven
ons bedrijf en de klant gebonden aan de oorspronkelijke bestelling.
2.6 Een vaste en definitieve bestelling kan niet door de klant worden geannuleerd;
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de gedane voorschotten dienen te worden gecrediteerd op de orderprijs en
vormen geen aanbetaling waarbij de cliënt het recht heet zich uit het contract
te onttrekken. Anderzijds machtigt de niet-betaling van het verschuldigde
voorschot bij de order ons bedrijf ertoe deze te annuleren door middel
van een aan de klant gerichte aangetekende brief binnen acht dagen na
ingebrekestelling tot betaling van het voorschot, die eveneens aangetekend
naar de klant werd gestuurd en waarbij een reactie uitbleef. Elke verkoop
die door de klant wordt geannuleerd, zelfs met onze instemming, impliceert
automatisch de betaling door de klant van een schadevergoeding die niet
minder dan 30% van de verkoopprijs kan bedragen, waarbij de reeds door de
klant betaalde bedragen in elk geval door onze bedrijf worden ingehouden.
liner vakspecialisten
2.7 
Onze prijzen zijn excl. vertrekbelasting uit onzede
winkels.
De prijzen zijn
onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving, afhankelijk van
de economische omstandigheden. In geval van tariefwijziging wordt de klant
voorafgaand aan de uitvoering hiervan op de hoogte gesteld.
artikel 3 - levering-ontvangst
3.1 
De levertijden worden altijd als indicatie gegeven. De aangegeven tijden
hebben betrekking op de goederen die onze winkels verlaten, maar kan ons
niet definitief binden. Vertragingen leiden niet tot annulering van de order. Wij
aanvaarden geen vertragingsboetes. Onze goederen worden met de grootste
omzichtigheid behandeld en verpakt en het vervoer geschiedt op risico van de
klant, zelfs wanneer deze franco worden verzonden. Bij ontvangst dienen de
geadresseerden, in geval van schade, ontbrekende goederen of vertragingen,
terughoudendheid te betrachten door middel van een aangetekende brief
rechtstreeks aan de vervoerder, met wie het probleem binnen de wettelijke
termijnen moet worden opgelost, alsmede een kopie van de genoemde brief
die binnen dezelfde termijn aan onze onderneming dient toegezonden te
worden. Het is ook aan de klant om, op straffe van uitsluiting van zijn klacht,
binnen 8 dagen na overhandiging van de apparatuur alle zichtbare gebreken
die hij op de overhandigde apparatuur had kunnen vaststellen, kenbaar te
maken.
artikel 4 - garantie
4.1 
Onder de garantie van de materialen wordt verstaan de garantie tegen
materiaal- of fabricagefouten, overeenkomstig het garantiecertificaat dat aan
het materiaal is gehecht, voor de in het garantiecertificaat vermelde periode.Bij
de 75/100 liners staat verder aangegeven :
• Dat de garantie10 jaar beslaat met betrekking op waterdichtheid en lasnaden
• Dat deze ingaat op de leverdatum van de liner.
• Dat de beslissing om de voering te repareren of te vervangen bij ons ligt.is.
• Als de voering niet de juiste maat blijkt te hebben, deze geretourneerd moet
worden zonder te zijn doorgesneden of in contact te zijn geweest met water in
welk geval de voering als conform beschouwd wordt en onze aansprakelijkheid
niet kan ingeroepen worden.
• Dat de kleurvastheid en vlekken niet door de garantie worden gedekt, evenmin
als winkelhaken of scheuren.
• Dat een perfecte aansluiting van motieven niet gegarandeerd is (met name op
de fries aansluitingen).
• De verleende interventies in het kader van de garantie mogen niet tot gevolg
hebben dat de garantieduur wordt verlengd.
4.2 Eventuele gebreken en beschadigingen die door natuurlijke slijtage of door
een extern ongeval zijn veroorzaakt (verkeerde montage, gebrekkig onderhoud,
abnormaal gebruik, enz.) of door een wijziging van het materiaal die niet door
ons bedrijf is voorzien of gespecificeerd, zijn in ieder geval uitgesloten van
garantie. De garantie is evenmin van toepassing op zichtbare gebreken waarop
de koper onder de voorwaarden van artikel 3.1 aanspraak had moeten maken.
Artikel 5 - Bevoegdheid
5.1. Tenzij door de wet voor de gebruiker anders bepaalt, zal elk geschil betreffende
de interpretatie, de uitvoering of de gevolgen van deze algemene voorwaarden
en/of de bestelling worden voorgelegd aan de rechter onder wiens bevoegdheid
onze maatschappelijke zetel gevestigd is; tenzij ons bedrijf, indien het de eiser
is, er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van
de woonplaats van de klant of de plaats waar het materiaal is geïnstalleerd.
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OVERZICHT VAN DE LINER
GARANTIES
LINERS

STAVENDEKZEILEN

De garantie gaat in op de leveringsdatum van de liner,
maar wordt pas gevalideerd na ontvangst van de correct
ingevulde bijgevoegde T-kaart.

• 3 jaar garantie volgens NF P90-308 norm.
• Garantie van 1 jaar op het motorgedeelte.

• Het te water laten en doorsnijden van de te lassen onderdelen
betekent de instemming van de klant met de fabricage van
de liner. Opmerking:Een liner die als niet-conform met de
bestelling wordt beschouwd, moet onmiddellijk naar ons
worden teruggestuurd zonder deze te snijden en slechts
de fabrikant is gemachtigd al of niet tot vervanging of
reparatie over te gaan.
• Hierdoor kunnen winkelhaken, scheuren, vlekken, plooien,
maatvastheid, evenals kleurvastheid en motiefaansluitingen
niet worden gegarandeerd.
• In ieder geval vallen defecten en schade veroorzaakt door
natuurlijke slijtage of door ongelukken van buitenaf (bv.
installatie, onderhoud, enz.) abnormaal gebruik, T° > 32°C....)
ofwel een materiaalwijziging dat niet door ons bedrijf is
voorzien of gespecificeerd, niet onder de garantie. De garantie
is evenmin van toepassing op zichtbare gebreken waarop
de koper zich onder de bovengenoemde voorwaarden had
moeten beroepen.
•
Plooien die zich na het plaatsen op het water voordoen
vallen niet langer onder de verantwoordelijkheid van de
fabrikant van de liner.
• De eventuele genomen maatregelen in het kader van de
garantie betekenen geenszins een garantieverlenging.
• Er dient een onderhoudsboekje worden bijgehouden waarin
wekelijks de gegevens staan betr. de concentratie van het
ontsmettingsmiddel, de pH en de TAC (tijdens het gebruik in
het zwembad), en dit, onder vermelding van de metingdata
en de water T°; geen enkele garantie wordt gegeven indien
dit onderhoudsboekje niet correct is ingevuld.
• Op de vernis liners is 3 jaar garantie tegen vlekken.
• Elk verzoek om naverkoopdienst moet vergezeld gaan van
een kopie van het onderhoudsboekje, zonder welk het
verzoek anders wordt afgewezen.
•
Een lichte verkleuring is een systematisch verschijnsel bij
contact met water en is geen reden tot garantieclaim.
WL geeft 10 jaar fabrieksgarantie op het in de fabriek
uitgevoerde laswerk en verbindt zich ertoe de
fabrieksgaranties van toepassing op de 75/100-liners door
te voeren op het 75/100-membraan.

WINTER - EN GAASDEKZEILEN
• 3 jaar garantie volgens de NF P90-308 norm op het superior
model.
• 2 jaar garantie op het klassieke model.

NOPPENDEKZEILEN EN OPROLLERS
• 5 jaar garantie op het model 500μ GEOBULLE SOLGUARD.
• 1 jaar garantie op andere modellen.
• 1 jaar garantie op de oprollers.
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FOAM DEKZEILEN
• 1 jaar garantie
• 1 jaar garantie op de oprollers

VERSTERKT PVC 150/100
• SOPREMA waterdichtheidsgarantie van 10 jaar

GARANTIES
Al onze INLICHTINGEN en GARANTIES
vindt u op onze website.
www.wl-liners.com

WELDED LINER - 9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - Frankrijk
Tél. : +33 3 10 72 02 60 - Fax + 33 3 10 72 02 62
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com
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