
Intelligentpool®

Ecofiltratie



ZO ZUIVER KAN 
ZWEMWATER ZIJN

Er zijn verschillende manieren om helder, 
schoon zwemwater te krijgen. Maar de meest 
intelligente, budget- en milieuvriendelijke is de 
Ecofiltratie van IntelligentPool®. Een combina-
tie van zuiverende filterparels en een hoog-
technologische pomp die de zorg voor kwali-
tatief zwemwater van jou overneemt.



VITROSPHERE® NANO
MOET ER NOG ZAND ZIJN?

Bij IntelligentPool® Ecofiltratie nemen revolutionaire glasparels het over 
van zand als filtermedium. De VitroSphere® filterparels met een bij-
zondere coating, garanderen je kristalhelder water van een optimale 
kwaliteit. En dit dankzij een aantal unieke eigenschappen.

Eigenschappen Kwartszand Glaskorrels VitroSphere®

Uiterst effectieve filterwerking, -eigenschappen •• •• ••••

Aanzienelijk gereduceerde terugspoelduur • •• ••••

Optimaal zelfreinigend gedrag • ••• ••••

Aanzienlijk verlengde onderhoudsintervallen • •• ••••

Levensduur • ••• ••••

Aanzienlijk geringere materiaalbehoefte • •• ••••

Rendement (factor) 100 200 300



ZELFREINIGEND
Het vuil en de zwevende deeltjes die de 
filter uit je zwemwater haalt, worden 
tijdens het terugspoelen volledig ver-
wijderd. Zo blijft het filtermateriaal net 
zo schoon en efficiënt als op de eerste 
dag. Kortom, VitroSphere® nano parels 
doen al het werk, terwijl jij geniet.

HYGIËNISCH
Het aankoeken van algen en bacteriën in 
je filter krijgt geen kans. Want dankzij het 
gladde oppervlak van de filterparels wordt 
het vuil tussen de parels opgevangen, 
zonder dat het zich eraan kan hechten.

MILIEUVRIENDELIJK
De filterparels moet je doorgaans maar 
één keer kopen. En door hun unieke wer-
king, heb je veel minder desinfecteermid-
delen nodig voor je zwembad. Zo lever je 
met VitroSphere® nano een belangrijke 
bijdrage aan het milieu.

ENERGIE EFFICIËNT
Door de perfecte geometrische vorm van 
de filterparels en de kleine weerstand te-
gen stroming, kan je het vermogen van je 
pomp tot een minimum beperken.



VITRO SPHERE® NANO, 
NIETS DAN VOORDELEN

• kristalhelder water
• optimaal zelfreinigend
• aanzienlijk kortere terugspoelduur
• snelle terugverdientijd
• tot 25% minder filtermateriaal nodig
• tot 25% besparing op water en energie
• zo goed als onbegrensde levensduur



WERKING FILTERPARELS MET NANO COATING

TERUGSPOELEN VAN DE FILTER

VUILRESTEN WORDEN 
AFGEVOERD TIJDENS HET 

TERUGSPOELEN

ACTIEVE FILTRATIE

ONGEFILTERD ZWEMWATER

GEFILTERD ZWEMWATER

VERONTREINIGD 
ZWEMWATER SPOELT DOOR 

DE FILTERPARELS  

ZWEVENDE STOFFEN EN 
DEELTJES WORDEN DOOR DE 
FILTERPARELS AANGETROKKEN 

EN VASTGEHOUDEN

BIJ HET TERUGSPOELEN 
VAN DE FILTER LATEN DE 

UITGEFILTERDE ZWEVENDE 
STOFFEN EN DEELTJES LOS

DE FILTERPARELS BLIJVEN NA 
HET TERUGSPOELEN NET ZO 
SCHOON EN EFFECTIEF ALS 

OP DE EERSTE DAG

UNIEKE NANO-COATING VAN DE 
FILTERPARELS TREKT DE VUILDEELTJES 

AAN BIJ HET FILTEREN



REGELBARE 
IntelligentPool® 

POMP

TOT 90% ZUINIGER
De programmeerbare snelheid en 
de ingebouwde timer zorgen ervoor 
dat de pomp altijd optimaal werkt. 
Hierdoor verbruikt onze filtratie-
pomp tot 90% minder energie dan 
traditionele pompen.

ULTRASTILLE 
WERKING
Met de IntelligentPool® filterpompen 
geen storend gebrom naast je zwem-
bad. Tot wel vier keer stiller dan tradi-
tionele pompen.

Hard werken als het moet, zacht draai-
en als het kan... De IntelligentPool® 
pomp is een fasegestuurde pomp met 
variabele snelheid en variabel debiet. 
Het resultaat? Een zeer energiezuinige 
zwembadpomp die daarbovenop ook 
nog eens ultrastil is.



BERLAAR
AARSCHOTSEBAAN 140
2590 BERLAAR

GENK
WEG NAAR AS 168
3600 GENK

WEELDE
WEELDESTRAAT 102
2381 WEELDE

KESSEL
KARREWEG NOORD 18
5995 ME KESSEL

WWW.BADWEELDE.EU - INFO@BADWEELDE.EU - FOLLOW US ON FACEBOOK

DE BADWEELDE BELOFTE
LAAGSTE PRIJS-VOOR-KWALITEIT GARANTIE
OPLEVERING VOLGENS AFSPRAAK
ZELFBOUW MET PROFESSIONELE BEGELEIDING 
TOTAALPROJECT OP MAAT UITGEVOERD DOOR PROFESSIONALS


