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bodemzuigers

telescoopstang
• aluminium
• verstelbaar van 240-480 cm
• met knelsluiting
20168

schepnet
20169.1 thermoplast frame, standaard net
20169.2 aluminium frame, extra diep net

zwembadborstel
• PVC borstel, 44 cm breed
• met gebogen zijkanten
20167

toebehoren
• reserve onderdelen en toebehoren op aanvraag

• vermogen: 100 W
• secondaire spanning: 24 V
• vermogen: 3,5 Amp
• primaire spanning 110-120 V & 220-230 V
• gewicht (excl. kabel) 10,7 kg
• waarschuwt voor vol fi lter
• inclusief “wonder brushes” voor extra grip 

op gladde tegels
81096

bodemzuiger dolphin dynamic proX
• voor zwembaden tot 30 m lengte
• schrobt, veegt, zuigt en fi ltert bodem en wanden
• inclusief 30 m kabel en opbergwagen
• met microprocessor en zelfprogrammerend, 

automatisch  programma
• ook handbediening met draadloze 

 bedienings console mogelijk
• ultra cleaning door beperkte snelheid
• ook geschikt voor zwembaden met een speciale 

vorm
• instelbaar voor wand- en waterhoogte
• instelbare frequentie en werktijd (4, 6 & 8 uur); 

stopt automatisch
• snelheid: 900 m/uur
• reiniging: 350 m2/uur
• fi lter capaciteit: 18 m3/uur
• fi lter oppervlakte: 7750 cm2

• fi lter kwaliteit: 50 micron
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bodemzuigers

• met afstandbediening kan de 
 bodemzuiger bestuurd worden 
 volgens uw wensen

veiligheid
• veilig en betrouwbaar door 

overbelastingsdetectie  
• bodemzuiger werkt op 38V
duurzaamheid
• robuust “heavy-duty” ontwerp en 

de beste materialen garanderen een 
langdurig, probleemloos en intensief 
gebruik in openbare zwembaden

garantie
• 2 jaar “bumper-tot-bumper” garantie
zuigvermogen
• 40 m3/uur / 10.560 gal/h
werkbreedte
• 70 cm / 27.5 inch
kabellengte
• 40 m / 131 ft
gewicht
• 25 kg / 55.1 lbs.
afmeting (bxdxh)
• 700 x 580 x 300 mm / 

27.5 x 22.8 x 11.8 inch
primaire spanning
• 220-230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz / 

250 V, 60 Hz / 100 V, 60 Hz
62299
 

• bijkomende kosten: 
het in uw bad inregelen en afstellen

bodemzuiger dolphin wave
• de spiksplinternieuwe, revolutionaire, 

professionele bodemzuiger met de 
allernieuwste techniek

• geschikt voor zwembaden tot 60 m 
lengte

scanning
• het ingebouwde navigatiesysteem 

garandeert het schoonmaken van de 
gehele oppervlakte van elk type en 
elke vorm zwembad

borstelen
• het actieve borstelsysteem met 

 aparte borstels aan de zijkanten 
borstelt, schrobt, veegt, fi ltert en 
verwijdert het vuil van de bodem, 
hellingen, uit hoeken en randen

fi lter
• fi lter met grote capaciteit en super 

zuigkracht (maar liefst 40 m3/uur) via 
2 unieke 50 micron fi lterzakken

• fi lterzakken zijn voor éénmalig ge-
bruik en gemakkelijk bereikbaar en te 
vervangen

mmi (man machine interface)
• een interactief, digitaal en 

gebruikers vriendelijk bedienings-
paneel geeft de volledige controle 
over werktijd, scanning systeem 
(volautomatisch of volgens  ingesteld 
programma) en diagnose van het 
technisch functioneren en de 
 ingestelde parameters
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info kasten

toebehoren
30700 tekstband met maximaal 15 letters
30701 standaards, alu profi el 75x40 mm, lengte 

van de standaards 250 cm, voor montage 
van 1 info kast

30702 verlichting
30703 magneten, 10-er set

info kasten
• vervaardigd van matzilver, geëloxeerd aluminium
• achterwand van verzinkt staal, in kleur gespoten
• acrylglas, 5 mm dik
• met afdichtingrubber rondom de ruit
• met ventilatieopeningen
• compleet met bevestigingsmateriaal voor 

 wandmontage
• opent naar onderen
• weerbestendig en waterproof

type I
• 695 x 532 x 70 mm
• voor 2 x A4
• incl. 1 slot, 2 sleutels & 10 magneten
30698

type II
• 1007 x 857 x 70 mm
• voor 8 x A4
• incl. 2 sloten, 4 sleutels & 20 magneten
30699

type III
• 1357 x 1031 x 70 mm
• voor 18 x A4
• incl. 2 sloten, 4 sleutels & 30 magneten
20160

type IV
• 1600 x 1024 x 70 mm
• voor 21 x A4
• incl. 2 sloten, 4 sleutels & 30 magneten
20161

Wij leveren ook standaards 
voor meerdere kasten op een 

rij; prijzen op aanvraag.
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tijd- & temperatuurdisplay

tijd- & temperatuur-
display super
•  elektronische, LED digitale 

display
•  voorzien van LED’s van de 

nieuwste generatie
•  geeft tijd aan op centrale 

display en afwisselend  
lucht- en watertempe-
ratuur op displays “bad 1” 
en “bad 2”

•  bestand tegen gebruik in 
natte ruimtes

• voldoet aan de “swimming pool 
safety standards”

• inclusief infrarood bedieningsconsole
• inclusief 2 watertemperatuur 

sensoren  met 25 m aansluitkabel
• inclusief luchttemperatuur sensor met 

3 m aansluitkabel
• 12 cm LED’s voor tijd en 9 cm LED’s 

voor temperatuur
• afl eesbaar tot 50 m
• afm. 130 x 30 x 9 cm

• voor 2 indoor baden
69060

• voor 2 outdoor baden
69061

• voor 1 outdoor bad
• 9 cm cijfers
• 44 x 18 x 9 cm
• afl eesbaar tot 35 m
70059

• voor 1 outdoor bad
• 16 cm cijfers
• 83 x 32 x 9 cm
• afl eesbaar tot 85 m
70060

• voor 2 outdoor baden
• 16 cm cijfers
• 83 x 65 x 9 cm
• afl eesbaar tot 85 m
70061

• voor 1 indoor bad
• 9 cm cijfers
• 44 x 18 x 9 cm
• afl eesbaar tot 35 m
20155

• voor 1 indoor bad
• 16 cm cijfers
• 83 x 32 x 9 cm
• afl eesbaar tot 85 m
20156

• voor 2 indoor baden
• 9 cm cijfers
• 44 x 32 x 9 cm
• afl eesbaar tot 35 m
20157

• voor 2 indoor baden
• 16 cm cijfers
• 83 x 65 x 9 cm
• afl eesbaar tot 85 m
20158

tijd- & temperatuurdisplay
• elektronische, LED digitale display
• voorzien van LED’s van de nieuwste 

generatie
• geeft wisselend tijd, water- & lucht-

temperatuur aan
• bestand tegen gebruik in natte 

ruimtes
• voldoet aan de “swimming pool 

safety standards”
• inclusief infrarood bedieningsconsole
• inclusief watertemperatuur 

sensor(en) met 25 m aansluitkabel
• inclusief luchttemperatuur sensor met 

5 m aansluitkabel
• 9 cm cijfers zijn “enkel-lijns”; 

16 cm cijfers zijn “dubbel-lijns”
• uitvoeringen voor 2 baden  geven 

“pool 1 of pool 2” aan bij de 
temperatuur 

• displaytijd instelbaar van 
0-30 seconden
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terrasmeubelen

ligmat delux
• drijvende mat / ligbed met tot hoofdkussen opvouwbaar eind
• afmeting: 225 x 60 x 2,5 cm
• lengte bij gebruik van het hoofdkussen ca 180 cm
• geslotencellig PE foam met zeer hoog drijfvermogen
• kleuren: blauw of groen
80856

ligbank capriccio
• zon- en ligbank
• ligvlak opengewerkt
• in 5 standen verstelbare rugleuning
• stapelbaar
• kleuren: wit, donkerblauw & 

donkergroen  
80142.W wit
80142.C gekleurd

ligstoelmat 2000
• geprofi leerde foam mat, welke geen 

water opneemt
• voorzien van ventilatie openingen
• zeer comfortabel, plakt niet aan de 

huid
• gemakkelijk schoon te maken; 

afspuiten  is voldoende
• afm. 185x59 cm, 14 mm dik
• kleur: blauw 
80004
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80140

80141

terrasmeubelen

stoel charleston
• troon fauteuil (hoog model)
• zitting en rugleuning opengewerkt
• met armleuningen
• kleuren: wit, donkerblauw & donkergroen
80140.W wit
80140.C gekleurd 

STAMP terrasmeubelen bieden héél veel voordelen:
• volkunststof van 100% polipropyleen zonder vulmiddelen
• diep stapelbaar; 15-20 stuks hoog
• glad gepolijst; stof/vuil kan zich niet vastzetten
• nylon slijtdoppen in alle poten
• antistatisch behandeld en UV bestendig
• door en door kleurecht; niet gelakt!
• ideaal voor gebruik in zwembaden, op terrassen etc.
• polipropyleen; geschikt voor recycling
• gemakkelijk schoon te maken; afspuiten is voldoende
• maar liefst 10 jaar garantie op stoelen en 3 jaar op ligbanken

stoel bolero
• troon fauteuil (laag model)
• zitting en rugleuning opengewerkt
• met armleuningen
• kleuren: wit, donkerblauw & donkergroen
80141.W wit
80141.C gekleurd
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zwembadliften

zwemlift splash
• in grondpot te plaatsen zwemlift
• elektrisch omhoog & omlaag en draaibaar (359°)
• hefvermogen 175 kg
• oplaadbare accu; 24V, 9 Amp. en compleet met acculader
• inclusief zitting en rugleuning met opklapbare armsteunen
• inclusief afneembare voetsteunen
• inclusief opberg- & transportwagen
• inclusief grondpot
• gebruiker kan zelfstandig de zwemlift bedienen
• lengte: 264 cm in gebruik / 140 cm in opbergpositie
• hoogte: 185 cm
• accu: voor ca 30 keer gebruik
82486

zwem lift pal
• verrijdbare zwemlift
• elektrisch omhoog & omlaag en draaibaar (240°)
• hefvermogen 135 kg
• oplaadbare accu; 24V, 9 Amp. en compleet met acculader
• inclusief zitting en rugleuning met opklapbare armsteunen
• inclusief afneembare voetsteunen
• armsteunen: powder coated aluminium
• draagarmen: powder coated roestvrij staal
• handbeugel: powder coated aluminium
• frame afdekkap: ABS
• gebruiker kan zelfstandig de lift bedienen
• met 2 vaste en 2 draaibare wielen
• lengte: 213 cm in gebruik / 89 cm in opbergpositie
• hoogte: 185 cm
• accu: voor ca 30 keer gebruik
82485
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zwembadliften

zwem lift super
• hydraulische lift volgens ADA-ABA norm
• roestvrij stalen constructie
• aansluiten op waterleiding
• werkt geheel zonder elektriciteit
• past in bijna elk zwembad
• met dubbele bedieningsconsole (vanaf perron en 

lift)
• met dubbel grondanker voor optimale stabiliteit
• met 2 armsteunen (buitenste armsteun opklapbaar)
• compleet met kunststof  zitting, verstelbare hoofd-

steun en vasthoudbeugel
• met wegklapbare voetsteun 
• vloerbevestiging niet inbegrepen (afhankelijk van 

bevestigingsmogelijkheden)
80643

toebehoren zwem lift super
80643.1 bevestigingsset voor bestaande vloer
80643.2 bevestigingsset voor nieuwbouw

zwem lift eco
• hydraulische lift
•  roestvrij stalen 

constructie 
•  hydraulische cilinder  

welke met een hef-
boom op spanning 
gebracht wordt

•  past in bijna elk 
zwembad

•  compleet met kunst-
stof zitmat

•  vloerbevestiging niet 
inbegrepen

80957

toebehoren zwem lift eco
80957.1 bevestigingsset
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81003

82339

81013

82328 82329

douchestoelen, stretchers & toebehoren

staal met coating gepolijste, roestvrij stalen 
uitvoering in AISI 304

200 mm 82328 82342

300 mm 82329 82343

400 mm 82330 82344

500 mm 82331 82345

600 mm 82332 82346

700 mm 82333 82347

800 mm 82334 82348

900 mm 82335 82349

1000 mm 82336 82350

1200 mm 82337 82351

1400 mm 82338 82352

1600 mm 82339 82353

1800 mm 82340 82354

2000 mm 82341 82355

Beugels 
•  montagemateriaal niet inbegrepen; afhankelijk van 

wandconstructie 

Vaste uitvoering Opklapbare uitvoering
• staal met coating
500 mm 81003 81013
600 mm 81004 81014
700 mm 81005 81015
800 mm 81006 81016
900 mm 81007 81017
• gepolijste, roestvrij stalen uitvoering in AISI 304
500 mm 81008 81018 
600 mm 81009 81019
700 mm 81010 81020
800 mm 81011 81021
900 mm 81012 81022

Wandbeugel horizontaal
• montagemateriaal niet inbegrepen; afhankelijk van wandconstructie
• met 2 muurfl enzen; vanaf 1600 mm met 3 muurfl enzen

Bevestigingssets 
voor wand montage 
op aanvraag 
(afhankelijk van de 
wandconstructie).

Al deze producten 
worden standaard  
in de kleur wit 
geleverd . Op 
speciale bestelling 
kunnen deze ook 
tegen meerprijs 
geleverd worden in 
grijs, zwart, rood, 
geel, blauw en 
crèmewit. 
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douchestoelen, stretchers & toebehoren

massagetafel
• afm. 194 x 66 x 75 cm 
• stalen frame met epoxy lak
• met opklapbare rugsteun
• met foam gepolsterd en met bisonyl 

bekleed ligvlak
82471

douche stretcher
• voor muurbevestiging
• met inklapbare poten
• opklapbaar (inclusief vastzetpal) en 

neerklapbaar
• hoogte 900 mm
• afmeting 190 x 70 cm
• montagemateriaal niet inbegrepen; 

afhankelijk van wandconstructie
• voor gebruik binnen zwembaden 

adviseren wij de gepolijste, roestvrij 
stalen uitvoering

• staal met coating
80995 standaard model
80996 met verstelbare rugsteun met 

gasveer

• gepolijste, roestvrij stalen uitvoering 
in AISI 304

80997 standaard model
80998 met verstelbare rugsteun met 

gasveer

douche stoel
• vaste stoel zonder wielen
• zonder voetsteunen
• met afzonderlijk opklapbare 

armsteunen 
• voor gebruik binnen zwembaden 

adviseren wij de gepolijste, 
roestvrij stalen uitvoering

• staal met coating
82324 zithoogte 540 mm

• gepolijste, roestvrij stalen uitvoering 
in AISI 316

82326 zithoogte 540 mm

douche stoel wandmontage
• opklapbare uitvoering met rugleuning
• kunststof zitting & rugleuning
• exclusief bevestigingsmateriaal
• staal met coating
80994
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   A   B        C

LI2142.000 540 520  280 - 410

LI2142.100 490 470  280 - 360

B
49

0

1080

415

A

C

450

650

450

25
0

B
49

0

415

900

A
25

0

C

450

625

450

   A   B        C

LI2141.000 540 520  280 - 410

LI2141.100 490 470  280 - 360

80982 80989

douchestoelen, stretchers & toebehoren

douche stoel zelfbeweger
• afzonderlijk opklapbare armleggers
• roestvrij stalen zwenkwielen (125 mm) met dubbele rem
• kunststof 24” wielen met rem en hoepels
• voor gebruik binnen zwembaden adviseren wij de gepolijste, roestvrij stalen 

uitvoering

• staal met coating
80981 zithoogte 540 mm, zonder voetsteunen
80982 zithoogte 540 mm, met verstelbare en opklapbare voetsteunen

• gepolijste, roestvrij stalen uitvoering in AISI 316
80985 zithoogte 540 mm, zonder voetsteunen
80986 zithoogte 540 mm, met verstelbare en opklapbare voetsteunen

douche stoel verrijdbaar
• afzonderlijk opklapbare armleggers
• roestvrij stalen zwenkwielen (125 mm) met dubbele rem
• voor gebruik binnen zwembaden adviseren wij de gepolijste, roestvrij stalen 

uitvoering
• zonder voetsteunen

• staal met coating
80989 zithoogte 540 mm,

• gepolijste, roestvrij stalen uitvoering in AISI 316
80991 zithoogte 540 mm

80345.1 voetsteunen voor douche stoel staal gecoat, 
per paar

80345.2 voetsteunen voor douche stoel roestvrij 
staal, per paar
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Amsterdam

roosters voor overloopgoten

De originele echte EPSAN roosters voor overloop-
goten. Dit zijn de eigenschappen:
• vervaardigd van zacht en soepel “thermoplast” 

materiaal
• dwarsprofi elen zijn versmolten met de draagprofi elen
• draagprofi elen zijn van met kunststof beklede 

polyester  stangen met glasfi ber versterking
• daardoor hebben deze rooster bijna het eeuwige leven
• wij verlenen maar liefst 5 jaar volledige garantie
• extreem antislip (voldoet aan DIN E51097 en GUV 26.17)
• nemen geen vocht en vuil op; zijn gemakkelijk 

schoon te maken en voldoen aan de hoogste eisen 
m.b.t. hygiëne

• zijn maar liefst 23 mm dik (afwijkende diktes zijn 
mogelijk)

• zijn bestand tegen alle gangbare schoonmaakmiddelen
• gewicht 12,50 kg/m2

• verkrijgbaar in blauw, groen, geel, zwart, rood, 
grijs, wit, mint, crème, paars & lila

• worden op bestelling aangemaakt; levertijd ca 4 weken
• recht, gebogen en geheel naar wens te leveren

Op aanvraag informeren wij u gaarne 
over mogelijkheden en kosten.
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SANITIZED

ANTI-BACTERIAL

ANTI-FUNGAL

veiligheidsmatten

De matten zijn ideaal voor zwembaden, sporthallen, sauna’s, sportscholen, 
doucheruimtes, campings etc. Dit zijn de eigenschappen:
• vervaardigd van zacht en soepel “thermoplast” materiaal
• dwars profi elen zijn versmolten met de draagprofi elen
• daardoor hebben deze matten bijna het eeuwige leven
• wij verlenen maar liefst 5 jaar volledige garantie
• uitsparingen in onderzijde draagprofi elen maken snelle waterafvoer in 

4 richtingen mogelijk
• extreem antislip (voldoet aan DIN 51097 type C )
• absorbeert geluid (tot maar liefst 97%); ideaal voor binnenbaden
• nemen geen vocht en vuil op; zijn gemakkelijk schoon te maken en 

voldoen aan de hoogste eisen m.b.t. hygiëne
• zijn maar liefst 10 mm dik
• zijn bestand tegen alle gangbare schoonmaakmiddelen
• zeer fi jn profi el; zelfs op blote voeten nog comfortabel en geen kans op 

“tenen ertussen”
• gemakkelijk te leggen en pas te snijden dankzij het soepele materiaal
• gewicht 5,30 kg/m2

• standaard kleuren: lichtblauw & grijs
• speciale kleuren tegen meerprijs leverbaar: donkerblauw, donkerrood & 

donkergroen
• standaard breedtes: 50 & 100 cm
• speciale breedtes tegen meerprijs leverbaar
• standaard rollengte 10 meter 
• levertijd standaard uitvoeringen ca 14 dagen, speciale uitvoeringen 

ca 4 weken 
82448 per m2 bij afname van complete rollen 
 

• meerprijs voor afwijkende rollengten (minimaal 2 meter en uitsluitend 
per volle meter) 15%

toebehoren
82449 verbindingsclips, 10-er set
82450 verbindingsstrip 180 cm, 2-delig en compleet met lijm
82451 schuin oplopende zijkant, 5 cm breed, 10,10 m lang
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Airfun

Progress

haardrogers

muntautomaat 
• 220-230 V, 50 Hz, 16 Amp., 1-polig
• tijd instelbaar van 30 sec. tot 30 minuten
• geschikt voor epsan, airfun en progress
80161.1  voor 1 EURO munt (0,10)
80161.2  voor 1-9 EURO munten (0,10)
80161.3   voor andere munten & automaat 

munten 

hoogteverstelling voor haardrogers
• traploos instelbaar over 60 cm
• met spiegel
• met inliggende, vandaalbestendige kabel
50253 type 5001 voor Progress
50254 type 5001 ZP voor Airfun

haardroger baege progress
• 220-230 V, 50 Hz, 1300 Watt
• luchtuitstroom: 58 l/sec. door 4 uitstroomopeningen
• stalen huis met powder coating
• gebroken wit met licht grijze kunststof droogkap
50250 type 1200 zonder schakelaar (externe schakelaar of muntautomaat 

vereist )
50252 type 1206 met elektronische druktijdschakelaar (150 sec.)

haardroger baege airfun
• 220-230 V, 50 Hz, 1980 Watt
• luchtuitstroom: 100 l/sec. door 2 uitstroom-

openingen
• kunststof huis van slagvast novodur in 4 mm 

dikte
• wit
50246 type 3410 zonder schakelaar 

(externe  schakelaar of muntauto-
maat vereist)

50247 type 3411 met elektronische druk-
tijdschakelaar (120 sec.)
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kleedkamer inrichting

kledinghaak optimal
• massieve, kunststof kledinghaak
• bijna onverwoestbaar
• korte uitvoering
• kleuren: rood of blauw
30484

garderobebank ideal/II
• dubbelzijdige uitvoering
• 85 cm diep en 180 cm hoog
• uitgevoerd met 9 lengte profi elen voor optimaal 

zitcomfort
• kapstokgedeelte voorzien van 2 x 6 haken per meter
• bovenschap 30 cm diep; dus voldoende plaats voor 

tassen
80620 per meter

kapstok ideal
• voor wandmontage
• compleet met 2 wandsets, 25 x 25 cm
• exclusief kledinghaken (zie art.30484)
80621 per meter

BELANGRIJK:
• minimaal wordt per artikel 1 meter berekend
• maximale lengte uit 1 stuks is 250 cm
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kleedkamer inrichting

garderobebank ideal/I
• enkelzijdige uitvoering
• 57 cm diep en 180 cm hoog
• uitgevoerd met 5 lengte profi elen voor optimaal 

zitcomfort
• kapstokgedeelte voorzien van 6 haken per meter
• bovenschap 30 cm diep; dus voldoende plaats voor 

tassen
80619 per meter

zitbank ideal
• 40 cm diep en 45 cm hoog
• uitgevoerd met 5 lengte profi elen voor optimaal 

zitcomfort
80618 per meter

Vervaardigd van kunststofprofi elen. Geen metaal; dus geen roest. Gemakkelijk schoon te maken (hogedrukspuit).
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80931-8093480837
80838

opbergrekken

opbergrekken ideal super
• van kunststof profi elen vervaardigd
• uw materiaal netjes en overzichtelijk opgeruimd
• 5 horizontale lagen
•  levering gedemonteerd; kunnen zonder gereedschap 

in elkaar gezet worden
• inclusief verstelbare voeten
82317 245 x 60 x 100 cm (hxdxb)
82318 245 x 60 x 120 cm (hxdxb)
82319 245 x 60 x 150 cm (hxdxb)
82320 245 x 60 x 180 cm (hxdxb)
82321 245 x 60 x 200 cm (hxdxb)
82322 245 x 60 x 220 cm (hxdxb)
82323 245 x 60 x 240 cm (hxdxb)

opbergrek voor zwemvlotten ideal
• van kunststof profi elen vervaardigd
• uw vlotten netjes opgeruimd
• geen vlotten tegen de muur op de grond
• vlotten beschadigen niet en drogen beter
• levering gedemonteerd; kunnen zonder gereedschap 

in elkaar gezet worden
80837 230 x 70 x 200 cm (hxdxb), 

6 verticale vakken van 265 mm breedte
80838 230 x 70 x 100 cm (hxdxb), 3 verticale 

vakken van 250 mm breedte

opbergrekken ideal
• van kunststof profi elen vervaardigd
• uw materiaal netjes en overzichtelijk opgeruimd
• 4 horizontale lagen met 45 cm tussenruimte 
• levering gedemonteerd; kunnen zonder gereedschap 

in elkaar gezet worden
80931 197 x 40 x 100 cm (hxdxb) 
80932 197 x 50 x 100 cm (hxdxb)
80933 197 x 40 x 200 cm (hxdxb)
80934 197 x 50 x 200 cm (hxdxb)

opbergbak kunststof
• zijkanten met gleuven, roosterbodem en handgrepen
• stapelbaar
• materiaal droogt optimaal 
20102 afm. 60 x 32 x 40 cm (bxhxd)
22524 afm. 60 x 40 x 43 cm (bxhxd)
82417 afm. 80 x 60 x 41 cm (bxhxd)

verstelbare poten 
voor ideal rekken
•  kunststof onder frame met 

verstelbare  poten
• ideaal voor niet vlakke ondergrond
• 1 stuks is voor totaal 2 poten
80935

EPSAN biedt een totaal programma opbergrekken, welke volledig van kunststof zijn vervaardigd. Alle profi elen, alle verbindingen en alle bevestigingsdelen 
zijn van kunststof. Nooit meer roesten, nooit meer eloxatie, heel eenvoudig schoon te maken (hogedrukspuit) en 

het materiaal voelt zachter en warmer aan dan metaal en staat attractief. Geen schimmelvorming door vrije luchtcirculatie.

Opbergrekken kunnen in vrijwel elke gewenste 
maat en uitvoering aangemaakt worden. Laat ons 

uw wensen weten en wij doen u een voorstel. 
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materiaalwagens

opbergbak kunststof
• zijkanten met gleuven, roosterbodem en 

handgrepen
• stapelbaar
• materiaal droogt optimaal 
20102 afm. 60 x 32 x 40 cm (bxhxd)
22524 afm. 60 x 40 x 43 cm (bxhxd)
82417 afm. 80 x 60 x 41 cm (bxhxd)

opbergcontainer kunststof
• afm. 120x100x90 cm
• voor bulk opslag
• voor zwemlijnen (50 m 4”/100 mm Ø wedstrijdlijn)
• zijkanten en bodem gesloten
• stapelbaar
82416

62285 afdekhoes voor opbergcontainer
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80877 80878

materiaalwagens

verrolbare opberg baskets epsan
• kunststof bak met opengewerkte zijkanten en 

bodem 
• water loopt er gemakkelijk uit
• materiaal droogt snel dankzij ventilatie van alle 

kanten
• uitgevoerd met verrolinrichting (met metalen 

wielbevestiging )
• levering gemonteerd
80877 60 x 42 x 40 cm (bxhxd)
80878 60 x 74 x 40 cm (bxhxd)

fl exibeam storage trolley epsan
• verrijdbare kunststof bak voor maximaal 

40 fl exibeams
• zeer solide kunststof
• opengewerkt zodat het water er snel uit kan
• uitgevoerd met verrolinrichting (met metalen wiel-

bevestiging)
• levering gemonteerd
80650 60 x 106 x 40 cm (bxhxd)
82414  60 x 138 x 40 cm (bxhxd)

startblokken opberg- & transportwagen ideal
• afm. 130 x 60 x 140 cm (lxbxh)
• voor 6 startblokken (maximaal 40 cm hoog)
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen (2 geremd)
• levering gedemonteerd
• op bestelling ook in andere maten leverbaar
82433

BELANGRIJK
• de hoogte is gemeten inclusief de wielen

CE_9238_Epsan_catalogus.indd   160CE_9238_Epsan_catalogus.indd   160 10-07-2009   14:18:4210-07-2009   14:18:42



159

materiaalwagens

aqua-step opberg- & transportwagen ideal
• afm. 150 x 75 x 100 cm (lxbxh)
• voor 9 aqua-steps
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen (2 geremd)
• levering gedemonteerd
• op bestelling ook in andere maten leverbaar
82426

aqua-halter opbergwagen ideal
• afm. 140 x 40 x 125 cm (lxbxh)
• voor 50 paar halters van 155 mm
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen (2 geremd)
• levering gemonteerd
62269

materiaal wagen ideal handy
• afm. 138 x 60 x 105 cm (lxdxh) 
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen (2 geremd)
• met beugel met ophang “stokjes”
• ideaal voor zwemgordels
• levering gedemonteerd
82420

aqua-halter & 
-gordel 
opbergwagen ideal
•  afm. 150 x 75 x 85 cm 

(lxbxh)
• uitgevoerd met 

4 zwenkwielen 
(ongeremd)

• met binnenkant van 
taurinyl doek

• levering 
gedemonteerd

80859
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materiaalwagens

ballenwagen ideal
• afm. 120 x 70 x 90 cm (lxdxh)
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen (2 geremd)
• levering gemonteerd
80609 open model zonder deksel
80610 gesloten model met deksel (levering 

exclusief  slot)
82419 meerprijs voor slot op ballenwagen 80610

materiaalwagen ideal extra
• afm. 120 x 70 x 94 cm (lxdxh)
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen (2 geremd)
• speciaal geschikt voor kleinere artikelen
• levering gemonteerd
82432 open model zonder deksel

materiaalwagen ideal plus
• afm. 138 x 60 x 177 cm (lxdxh)
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen (2 geremd)
• biedt plaats aan 9 kunststof bakken (niet 

inbegrepen )
• levering gedemonteerd
80611
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materiaalwagens

materiaalwagen ideal super
• afm. 138 x 60 x 172 cm (lxdxh)
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen 

(2 geremd)
• biedt plaats aan 6 kunststof bakken 

(niet inbegrepen)
• compleet met 30 kunststof haken voor 

het ophangen van lesgordels etc.
• levering gedemonteerd
80612

materiaalwagen ideal large
• afm. 125 x 82 x 160 cm (lxdxh)
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen 

(2 geremd )
• 2 lagen plus bovenschap
• biedt plaats aan 4 kunststof bakken 

plus 2 stuks bovenop 20102 of 22524 
(niet inbegrepen)

• elk vak met twee deuren en voorzien 
van slot

• levering gemonteerd
82431

materiaalwagen ideal giant
• afm. 138 x 82 x 205 cm (lxdxh)
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen (2 geremd)
• 3 lagen
• biedt plaats aan 9 kunststof bakken 20102 of 22524 (niet inbegrepen)
• elk vak met een deur en voorzien van slot
• levering gemonteerd
82418

EPSAN biedt een compleet programma IDEAL opbergwagens, welke volledig van kunststof zijn vervaardigd. Alle profi elen, alle verbindingen, alle bevestigingsdelen en 
alle wielen zijn van kunststof. Nooit meer roesten, nooit meer eloxatie, heel eenvoudig schoon te maken (hogedrukspuit) en het materiaal voelt zachter en warmer aan 

dan metaal en staat attractief. Geen schimmelvorming door vrije luchtcirculatie. Profi el 55 x 50 mm. Montage (waar nodig) kan zonder gereedschap en 
kost slechts enkele minuten. EPSAN opbergwagens hebben wielen met metalen houder.
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20114 20103

10303

materiaalwagens

materiaal- & ballenwagen standaard
• afm.  90x 80x70 cm (bxhxd)
• extra zwaar aluminium profi el met alu spijlen
• deksel ter grootte van de halve bovenzijde
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen
• kan afgesloten worden (levering exclusief slot)
10303

materiaal- & ballenwagen easy
• afm. 100x 95x65 cm (bxhxd)
• extra zwaar aluminium profi el met alu gaas
• deksel ter grootte van de gehele bovenzijde
• uitgevoerd met 4 zwenkwielen
• kan afgesloten worden (levering exclusief slot)
20103

materiaalwagen basic
• afm. 172 x 140 x 72 cm (bxhxd)
• extra zwaar aluminium profi el met beugel met haken
•  inclusief 4 kunststof bakken (60 x 32 x 40 cm) met 

open zijkanten en roosterbodem
• bakken kunnen overal gebruikt worden waar 

materiaal  nodig is
• uitgevoerd met 2 bok- en 2 zwenkwielen (1 met rem)
20114

opbergbak kunststof
• zijkanten met gleuven, roosterbodem en handgrepen 
• stapelbaar
• materiaal droogt optimaal 
20102 afm. 60 x 32 x 40 cm (bxhxd)
22524 afm. 60 x 40 x 43 cm (bxhxd)
82417 afm. 80 x 60 x 41 cm (bxhxd)

BELANGRIJK
• de hoogte is gemeten inclusief de wielen

• levering geschiedt gedemonteerd i.v.m. de verzendkosten
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10578 82308

materiaalwagens

materiaalwagen super large
• afm. 125 x 125 x 62 cm (bxhxd)
• extra zwaar aluminium profi el met dik alu gaas en schuifdeuren
• uitgevoerd met 2 bok- en 2 zwenkwielen (1 met rem)
• kan afgesloten worden (levering exclusief slot)
• planken zijn bijna traploos in hoogte te verstellen
82308

materiaalwagen super giant
• afm. 150 x 147 x 62 cm (bxhxd)
• extra zwaar aluminium profi el met dik alu gaas en schuifdeuren
• met open vak bovenop
• uitgevoerd met 2 bok- en 2 zwenkwielen (1 met rem)
• kan afgesloten worden (levering exclusief slot)
• planken zijn bijna traploos in hoogte te verstellen
10578
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