
 

Je bouwkundig zwembad 

winterklaar maken 

MAAK JE ZWEMBAD SCHOON 

Haal al het vuil uit het water en van de bodem. SCHOON 

Breng de waterbalans op peil.  

Gebruik een liner reiniger om de waterlijn schoon te maken.  

POMP JE ZWEMBAD LEEG 

 
Pomp je zwembad gedeeltelijk leeg tot onder de inspuiters  

en skimmers. 

Zet je filter tegelijkertijd op ‘backwash’.  

 
Is je zwembad gedeeltelijk leeg?  

Zet je filter dan even op de normale stand.  

DE TECHNIEKINSTALLATIE  

VOORBEREIDEN 

Draai alle koppelingen los.  

Verwijder de O-ringen.  

Tap de pomp en het filtervat af.  

Vervang indien nodig het filtermiddel.  

Schroef een eventuele drukmeter los.  

Tap de zwembadverwarming af.  



MAAK DE LEIDINGEN VORSTVRIJ 

Gebruik een compressor om de leiding droog te blazen.  

Dop de inspuiters en stofzuigerafsluitingen af  

met een winterstop.  

Dek de skimmer af met een gizzmo.  

BESCHERM JE ZWEMBAD 

Plaats winterdrijvers in het zwembad.  

Voeg overwinteringsvloeistof toe.  

DEK JE ZWEMBAD AF 

Plaats een winterzeil over je zwembad.  



 

Je SunnyTent opbergen  

tijdens de winter 

MAAK DE SUNNYTENT SCHOON 

Gebruik een zachte spons of borstel met lauwwarm water om 

de buitenzijde van de SunnyTent schoon te maken.  

BREEK JE SUNNYTENT AF 

Laat de SunnyTent dan gedeeltelijk omlaag komen, zodat je bij 

de andere delen van het doek kunt.  

Maak eerst het gedeelte schoon waar je makkelijk bij kunt.  

Let op: Kies hiervoor een windarm moment!  

Maak de SunnyTent los door alle draaiharingen te verwijderen.  

Laat de SunnyTent voorzichtig zakken.  

Haal de stokkensets van de scharnierankers.  

Verwijder de stokkensets uit de stokkentunnels.  

Let op: Trek nooit aan de stokkensets, altijd duwen.  

Maak het doek goed droog en vouw het op.  

Maak ook de overige onderdelen goed schoon en droog.  



Controleer of alle onderdelen goed schoon en droog zijn.  

Verpak je SunnyTent goed om muizengaten te voorkomen.  

Berg de SunnyTent op op een vorstvrije en droge plaats  

waar het niet warmer wordt dan 30˚C.  

BERG JE SUNNYTENT OP 


