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Historiek
1962

Oprichting Limburge Polyester Werkhuizen
(LPW) en ontwikkeling van het eerste,
Belgisch monoblok zwembad in composietmateriaal.

1972

Eerste uitvoering van een monoblok
met geïntegreerde rolluikbak.

1990

De productie verplaatst naar Aarschot, Vlaams-Brabant,
België, om de groeicapaciteit te ondersteunen.

1997

De familie de Troostembergh
wordt 100% eigenaar.

2003

Ontwikkeling van de eerste internationaal gepatenteerde
zwembadafdekking met volle lamellen en soepele
verbindingen, Covrex® Pool Protection.

2009

De zwembaden worden enkel nog via een
netwerk van verdelers op de markt gebracht.

2017

Een felle brand woedt in de productie. LPW Pools
grijpt de kans om zich heruit te vinden. Nieuwe
modellen voortaan in full vinylester composiet.

2020

LPW Pools opent eerste filiaal in Duitsland en
bevestigt zijn positie als marktleider in België
met 550 geplaatste zwembaden per jaar.

Belgisch bedrijf
Alle LPW Pools zwembaden zijn ontworpen en geassembleerd in onze fabriek te Aarschot, ze zijn volledig onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Dankzij deze
Belgische knowhow genieten de kuipen eveneens van een
levenslange garantie op de waterdichtheid en tegen osmose.

Verantwoordelijk uitgever: G. de Troostembergh – Lambeaulaan 116B 1200 Brussel
Niet-contractuele illustraties — foto’s © LPW Pools / PSG Studio
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Technologie van de
monoblok zwembaden

Samenstelling van een
LPW Pools zwembad

Een monoblok zwembad wordt in de fabriek uit één geheel vervaardigd. Het productieproces verloopt zeer
minutieus volgens een specifiek lastenboek, hierdoor kan de plaatsing zeer snel gebeuren zowel voor een buitenbad als voor een binnenbad. Een monoblok is altijd gemaakt uit meerdere lagen gelcoat en hars.

1. Aandrijfsysteem met geïntegreerde hoogwaterskimmer
2. Geïntegreerd Covrex® Classic of Covrex® Solar rolluik die
perfect de vorm van het zwembad volgt

7.

De LPW Pools zwembadwanden zijn samengesteld uit 6 opeenvolgende lagen vinylester hars, versterkt met
glasvezel en een honingraatstructuur van 15 mm dik. Deze gewapende structuur geeft het zelfdragende geheel
zijn noodzakelijke weerstand en garandeert een hoge isolatiewaarde van de wanden van het zwembad.

3. Zelfdragende kuip vervaardigt in full vinylester materiaal

8. Rolluikbak gescheiden van het zwembad door een tussenwand

6. Meerlagige wand met isolerende honingraat van 15 mm en
optioneel IsoFoam
Scheidingswand tussen het rolluik en het zwembad

4. De veiligheidsrand zorgt ervoor dat het rolluik niet ondergaat of
kantelt bij een valpartij

Al onze zwembaden zijn 100% polyestervrij en ze zijn op één model na, namelijk de City+, ook allemaal
uitgerust met een Covrex® Pool Protection rolluik.

5. Boordsteen

De beschikbare kleuren:

Snow White

Pearl Grey

Shadow Grey

Uw zwembadwater wordt kristalhelder en er ontstaat een prachtige
luciditeit wanneer de zon schijnt

Deze lichtgrijze kleur
zorgt voor een sobere,
discrete toets.

Een trendy grijs voor een
elegante en natuurlijke
zwemvijver-look.

Al onze modellen genieten van een levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose.

Waarom zijn zwembaden
van LPW Pools eenvoudig
schoon te maken?

Gemaakt uit vinylester hars voor een
absolute weerstand tegen osmose
Full vinylester zwembaden

Veiligheidsrand

Vinylester zwembaden
Waterinfiltratie:
osmose

Een onderhoudsvriendelijk zwembad

Terras boven
water

Eerste en enige laag in
vinylester materiaal
Lagen in vinylester epoxy
materiaal die het geheel
ondoordringbaar maken.

Opeenvolgende lagen
in polyester materiaal
(doordringbaar)

waterinfiltratie mogelijk via de bodem

De monoblok zwembaden hebben geen naden, de wanden zijn glad
wat onderhoud vereenvoudigt. Micro-organismen krijgen weinig
kans om zich vast te hechten aan de gladde wanden. Er is dus minder nood aan chemische producten om het zwembad te reinigen.

Geen sta-rand
dus geen vuile rand in
het zwembad
Dankzij de afgeronde
hoeken, reinigt uw robot
elke cm2 van uw zwembad

Polyester zwembaden
Toevoeging van een honingraatstructuur
voor een optimale isolatie.
Optioneel: toevoeging van IsoFoam,
een PU-schuimisolatie voor versterking
op vlak van isolatie.
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Waterinfiltratie:
osmose
Waterinfiltratie
via de gelcoat
Opeenvolgende lagen
in polyester materiaal
(doordringbaar)

waterinfiltratie mogelijk via de bodem
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snow white

LPW Pools zwembaden

Pure harmonie
Deze modellen genieten van een uitzonderlijk design, speciaal
ontworpen rond hun trap, de eerste trede vormt een echte
onderwaterzitbank. Anders dan bij de andere modellen, heeft de
La Plage 10 een onderwaterzitbank van 40 cm i.p.v. 20 cm diep.
De Zenn heeft een onderwaterzitbank van bijna 1m
breed maar moet niet inboeten in zwemlengte.

Al onze zwembaden integreren zich makkelijk in eender welke omgeving. LPW Pools stelt een breed
gamma zwembaden voor, met verschillende maten en modellen, aan u de keuze om te opteren voor
een trap in hoekvorm, recht, Romeins of met een onderwaterzitbank.

vorm

maten

waterlengte

diepte

rolluikbak

geïntegreerd
rolluik

9,00 x 4,00 m

8,00 m

1,50 m

0,90 m

✓

9,00 x 4,00 m

8,00 m

1,50 m

0,90 m

✓

10,00 x 4,00 m

9,00 m

1,50 m

0,90 m

✓

11,00 x 4,00 m

10,00 m

1,50 m

0,90 m

✓

8,50 x 4,00 m

7,70 m

1,50 m

0,70 m

✓

9,55 x 4,00 m

9,00 m

1,50 m

0,70 m

✓

12,00 x 3,60 m

11,00 m

1,50 m

0,90 m

✓

6,50 x 3,20 m

6,30 m

1,50 m

–

7,50 x 3,20 m

6,65 m

1,50 m

0,70 m

✓

12,00 x 4,60 m

11,00 m

1,50 m

0,90 m

✓

12,00 x 4,60 m

11,00 m

1,50 m

0,90 m

✓

De geschikte rolluikbak
voor elk model
Met uitzondering van de City zijn alle modellen uitgerust met een Covrex® afdekking.
Deze bevindt zich in een rolluikbak aan een korte zijde van het zwembad en is afgedekt
met vlonders. Afhankelijk van het model bevindt de rolluikbak zich iets van het zwemgedeelte verwijderd en is hij omringd door boordstenen (Top Deck) of bevindt hij zich juist
vlak aan het zwemgedeelte, de boordstenen liggen dan achter de vlonders (Top Deck Light).

Lengte

9,00 m

Lengte

9,00 m

Breedte

4,00 m

Breedte

4,00 m

Waterlengte

8,00 m

Waterlengte

8,00 m

Diepte

1,50 m

Diepte

1,50 m

Covrex® rolluik

Top Deck

Top Deck modellen waarvan de vlonders iets meer naar achter ligt:
La Plage 9, 10 et 11, Zenn, ZK12, XL, XL+
Top Deck Light modellen waarvan de vlonders aan het zwemgedeelte ligt:
Style, Carré, City+
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shadow grey

Covrex® rolluik

✓

Lengte

10,00 m

Lengte

11,00 m

Breedte

4,00 m

Breedte

4,00 m

Waterlengte

9,00 m

Waterlengte

Diepte

1,50 m

Diepte

Covrex® rolluik

Top Deck Light

✓

✓

Covrex® rolluik

10,00 m
1,50 m
✓
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Karaktervol

Exclusief design

Het succes van deze modellen moet niet meer aangetoond worden.
Dankzij de standaard maten en de klassieke look zijn ze
geschikt voor zowel kleine tuinen als voor binnen.
De modellen hebben hun look te danken
aan hun afgeronde trappen.

U heeft de keuze tussen een groot machtig of een klein gezellig zwembad
al dan niet uitgerust met een automatische Covrex® afdekking. Maak uw
zwembad eigen en kies voor de uitrusting die u wenst. De XL heeft een
eerste trede die breder werd gemaakt voor extra comfort bij het in-en
uittreden en de XL+ combineert een onderwaterzitbank van 2 m breed
met een rechte zijtrap.

snow white

snow white

Lengte

6,50 m

Lengte

7,50 m

Breedte

3,20 m

Breedte

3,20 m

Waterlengte

6,30 m

Waterlengte

6,65 m

Diepte

1,50 m

Diepte

1,50 m

Lengte

8,50 m

Lengte

9,55 m

Breedte

4,00 m

Breedte

4,00 m

Waterlengte

7,70 m

Waterlengte

9,00 m

Lengte

12,00 m

Lengte

12,00 m

Diepte

1,50 m

Diepte

1,50 m

Breedte

4,60 m

Breedte

4,60 m

Waterlengte

11,00 m

Waterlengte

11,00 m

Covrex rolluik
®

✓

Covrex rolluik
®

✓

Covrex® rolluik

Diepte
Covrex® rolluik
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-

1,50 m
✓

Covrex® rolluik

Diepte
Covrex® rolluik

✓

1,50 m
✓
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Sportief

Waarom kiezen voor een
LPW Pools zwembad?

Een smal model, uitermate geschikt voor sportievelingen en de meest
eigentijdse tuinen. De ZK12 met zijn elegant design is ontworpen voor
diegenen die gepassioneerd zijn door het zwemmen. Via de zijtrap betreedt
u geleidelijk aan het zwembad, de eerste trede is speciaal wat breder
ontworpen voor meer comfort bij het in- en uittreden van het bad.

Op de kuipen van LPW Pools
krijgt u levenslange garantie

De Belgische belofte

LPW Pools biedt uitzonderlijk lange garanties (1):
een levenslange garantie op de waterdichtheid van
de kuip en tegen osmose. LPW Pools kiest resoluut
voor duurzaamheid en dus voor 100% vinylester.

Sinds jaar en dag worden onze producten in België
ontworpen en geassembleerd. Een Belgisch bedrijf
met meer dan 60 medewerkers, elk met zijn eigen
specialiteit die bijdraagt tot de kwaliteit van een echt
Belgische belofte.

Kiezen voor nabijheid

Energiebesparing

In uw buurt is er steeds een LPW Pools verdeler die
uw vragen kan beantwoorden. Ook de technische
bijstand en de ‘dienst na verkoop’ worden verleend
door een contactpersoon die dicht bij de eindklant
gevestigd is.

Een laag verbruik dankzij de honingraatstructuur
en de Covrex® Classic isolerende rolluik. U doet
aanzienlijke besparingen en beperkt ook de impact
op het milieu.

Veiligheid

Esthetiek en afwerking

De veiligheid en betrouwbaarheid van de Covrex
afdekkingen bieden een aanzienlijk voordeel voor de
LPW Pools baden. Zodra het rolluik gesloten is, is er
geen gevaar meer om in het water te vallen!

Dankzij de hoogwaterskimmer staat de waterlijn
altijd hoog. De minder sierlijke en bovendien weinig
praktische skimmers behoren tot het verleden.

Eenvoudig onderhoud

Snelle plaatsing

De kuipen van LPW Pools zijn bedacht voor een
eenvoudig onderhoud. Dankzij de gladde wanden
en de afgeronde hoeken kan een robot vlot en
efficiënt het zwembad reinigen, de veiligheidsrand en
de rolluikbak zorgen voor een vrije omloop van het
water waardoor de bladeren, het gras of ander vuil
geen kans krijgen om zich op te stapelen.

Een monoblok zwembad is geproduceerd in de
fabriek, hierdoor kan de installatie en aansluiting
zeer snel gebeuren. Er is geen afval op de werf.
Vanaf de graafwerken tot uw eerste frisse duik, telt
u één week tijd.

De enige fabriek in Europa
die al 57 jaar bestaat

96% Tevreden klanten

®

pearl grey

Lengte

12,00 m

Breedte

3,60 m

Waterlengte

11,00 m

Diepte
Covrex® rolluik

De zwembaden van LPW Pools zijn ontworpen en
geassembleerd in de oudste fabriek van Europa,
opgericht in 1962. Met een jaarlijkse plaatsing van
550 zwembaden in België via een netwerk van
erkende verdelers.

Elke jaar voert LPW Pools een
tevredenheidsenquête(2) uit die niet alleen peilt
naar de algemene tevredenheid van onze klanten
inzake kwaliteit maar ook naar de service van onze
partners bij het traject van het plaatsen van een
LPW Pools zwembad.

1,50 m
✓

1. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag 2. Referentieperiode 2017-2019. Enquête werd uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Incidence,
geheel volgens de deontologische codes en regels binnen de sector.
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Belgische zwembad-wellness &
zwemvijverbouwer 2018/2019

In 2019 kozen 550 klanten in België voor LPW Pools

snow white
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Het geïntegreerde
automatische
Covrex® rolluik en de
hoogwaterskimmer
De talrijke voordelen van de zwembadafdekkingen zijn overduidelijk: energiebesparing, veiligheid voor kinderen en dieren, bescherming tegen bepaalde vormen van
vervuiling enz. De Covrex® Pool Protection zwembadrolluiken zijn beschikbaar in
Classic en Solar.

96% van onze klanten raadt
LPW Pools aan
Als marktleider in België en groeiende speler in export, streven we naar het leveren van kwalitief hoogstaande
producten en naar tevredenheid van onze klanten. LPW Pools voert jaarlijks een tevredenheidsenquête uit.
Meer dan 96% van de eigenaars van een LPW Pools zwembad, aangekocht tussen 2017 en 2019, zijn tevreden
over hun aankoop en bevelen LPW Pools sterk aan. Steekproef: 407 antwoorden op 718.

96%

8,7

8,8

Zou u een zwembad van LPW Pools aan
vrienden en familie aanbevelen?

Kunt u met behulp van een cijfer van 1 tot
10 aanduiden in hoeverre u tevreden bent
van uw zwembad (gemiddelde)

Kunt u de kwaliteit van de kuip
beoordelen?

Covrex® Classic, volgeschuimde lamellen die gecoëxtrudeerd zijn met een flexibele verbinding in plaats van een scharnier, voor een onderhoudsvriendelijk aspect.
Volle lamellen genieten van een betere kwaliteit, ze zijn zo ontworpen dat ze extreme temperaturen en weersomstandigheden zoals hagel en vorst aankunnen. Van alle
rolluiken die op de markt aanwezig zijn, biedt dit rolluik de beste thermische isolatie.
U krijgt 5 jaar garantie op de lamellen van Covrex® Classic.
Keuze uit Crème wit, Silex grijs, Hemelsblauw en Staalgrijs.
De Covrex® Solar is een ecologisch en duurzaam systeem. Het water warmt op
doordat de zonne-energie geabsorbeerd wordt, wat tot aanzienlijke energiebesparingen leidt. Deze afdekking beschikt over een ultraresistente structuur en een
uitzonderlijk design. De afwerking maakt de lamellen uniek en geeft ze een heldere
en schitterende look, die de zichbaarheid van de condensatie aanzienlijk vermindert.
Met het anti-algen profiel; een structuur waardoor er veel minder UV-stralen tot in
de scharnieren schijnen, is er een vermindering van algengroei. Deze polycarbonaat
rolluik is tot 16x sterker dan afdekkingen in PVC. De Solar geniet van 3 jaar garantie
op de lamellen.

/10

ja

/10

Kunt u de plaatser van uw zwembad (LPW Pools Gold of Silver Partner)
evalueren op basis van de volgende criteria:
8,7

8,6

8,6

8,8

8,1

8,1

Uitleg gegeven
tijdens de verkoop

Beschikbaarheid van
de plaatser

De duur van de
werken (werf)

Het naleven van het
initiële budget

Detail en afwerking
van de werken

Uitleg gegeven bij
ontvangst/oplevering
van het zwembad

/10

/10

/10

/10

/10

/10

De resultaten hebben betrekking op 407 antwoorden van klanten waarvan het zwembad geplaatst werd tussen 2017 en 2019.
De enquête werd uitgevoerd door Incidence. Incidence is een marktonderzoeksbureau die oplossingen biedt voor kleine en middelgrote
ondernemingen, zowel binnen de profit als de publieke en non-profitsector.
Als lid van het internationale netwerk Esomar, verbindt Incidence zich ertoe om de deontologische codes en regels binnen de sector te
respecteren. Hierbij bevestig ik dat alle bovenstaande resultaten betrouwbaar zijn, en niet bewerkt zijn door LPW Pools of enige andere partij.

Keuze uit Solar Alu en Solar Blue.

De geïntegreerde hoogwaterskimmer

Geoffroy Comhaire
CEO Incidence Market Research

Alle Covrex® Pool Protection rolluiken voor zwembaden van LPW Pools zijn uitgerust met een elektrisch aandrijfsysteem in roestvrij staal 316L en een dubbele
hoogwaterskimmer (Top Deck of Top Deck Light). Het principe combineert op
ingenieuze wijze de praktische en esthetische functies die voor het zwembad vereist
zijn. Deze dubbele geïntegreerde skimmer zuivert het grote wateroppervlak waardoor het drijvend vuil verwijderd wordt.
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Deze skimmer zorgt ervoor dat het wateroppervlak tot op enkele
centimeters van uw terras reikt. Hij biedt de mogelijkheid om het
waterpeil tot vlak onder de boordstenen te laten komen, wat
het zwembad een prachtig uitzicht geeft.

www.covrex.com
GEMAK
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Accessoires en opties
De grond- en stabilisatiewerken zijn steeds uitgevoerd door de
LPW Pools Certified Partner, deze omvatten het uitgraven
van de overtollige grond met het oog op de plaatsing van de kuip
en de aansluitingen met de technische ruimte.
Om de grond- en stabilisatiewerken te kunnen uitvoeren, mogen
er geen stenen aanwezig zijn en moet de werf op een normale manier toegankelijk zijn (3 m breed). Wanneer de werf moeilijk toegankelijk is, kan er ook met een telescopische kraan worden gelost.
Voor verdere informatie en toelichting in verband met de plaatsing van uw zwembad kan u zich richten tot de LPW Pools Certified Partner uit uw regio.

De boordstenen
De boordstenen geven de contouren van het zwembad weer.
Ze volgen de lijnen van het zwembad, de Romeinse trap of de
rechthoekige vorm. Naargelang het gekozen zwembad model en
de wensen van de klant, zijn ze beschikbaar met een rechte neus
(sober design) of een halfronde neus (veiligheid).

De afwerking in inox (optioneel)
Met het oog op een afwerking die goed
bij bepaalde modellen en grijze kleuren
past, worden inox sierlijsten aangeboden.
Het gaat om sierlijsten in roestvrij
staal 316L voor de spots, inspuiters en
andere zichtbare inbouwstukken.

De onderwaterverlichting
LED-verlichting biedt tal van voordelen:
een enorm lange levensduur, energiebesparing in vergelijking met halogeen spots en
het verspreidt een helder licht in gans het
zwembad.
Standaard zijn alle LPW Pools modellen
met witte warm of koud LED-spots uitgerust. Optioneel kan er ook gekozen worden voor gekleurde LED’s.

Filtratie en technisch installatie
De filtratie wordt berekend – met een veiligheidsmarge- op het
volume van het zwembad. Het systeem omvat de filter, de pomp,
het zandreservoir en de nodige ventielen voor een goede werking.
Alle nodige apparatuur wordt samengebracht in één overdekte
plaats, behalve de warmtepomp die altijd buiten moet staan. Deze
technische installatie bevindt zich best kort bij het zwembad.
Uw LPW Pools Certified Partner helpt u bij het kiezen van
alle toebehoren die het best aan uw wensen voldoen.

PoolControl: controle over uw
zwembad, in een handomdraai
Dankzij de PoolControl kan je niet alleen
het filtersysteem en de watertemperatuur
instellen maar controleer je ook andere
toebehoren van uw zwembad zoals het
onderwaterverlichting, het automatisch
rolluik en de antivriesfunctie.
Met de PoolControl ECO functie kan je de frequentieregeling
voor de filterpomp ook volledig aanpassen en zo uw energieverbruik verminderen..
Via het handige touchscreen beheer je volledig zelf de werking
van je zwembad!

Automatische chloor- en
pH-regeling (optioneel)
De waterbehandeling van het zwembad wordt door twee
factoren bepaald: een stabiele pH-waarde en de desinfectie.
De pH- en chloorregelaar is een eenvoudig te gebruiken apparaat
dat heel nauwkeurig de producten doseert. Dit apparaat
controleert de waterkwaliteit in uw plaats en zorgt voor een
puur en zuiver water zelfs bij een lange afwezigheid.

IsoFoam
Een aanzienlijke besparing dankzij deze volwaardige isolatie van
uw zwembad. IsoFoam is PU-schuimisolatie van 2cm dik, die toegevoegd wordt aan de wanden van uw kuip.

Prestatie warmteweerstand bij 23°C
1,2

Standaard concurrent
Zonder honingraatstructuur — R 0.03 m2K/W

1,0

Standaard LPW Pools
Met honingraatstructuur — R 0.19 m2K/W

0,8

Presteert 6x beter dan standaard concurrent

LPW Pools + Isofoam
R 0.95 m2K/W
Presteert 31x beter dan standaard concurrent
en 5x beter dan standaard LPW Pools

0,6
Warmteweerstand (m2K/W)

De grond- en stabilisatiewerken

0,4
0,2
0,0
-5

5

15

25

35

45

Gemiddelde luchttemperatuur (°C)

Het is een compleet systeem met één bedieningspaneel dat de
metingen en regelingen centraliseert en waarop 2 vloeistofbussen
aangesloten zijn.

De warmtepomp – Heat
Performer
Verwarm uw zwembad het hele
jaar door met Heat Performer. De
Heat Perfomer warmtepomp onderscheidt zich door zijn Full Inverter
technologie; deze maakt het mogelijk om de snelheid aan te passen van 10% tot 100% afhankelijk van de buitentemperatuur en watertemperatuur.
Efficiënt, ecologisch, gemakkelijk te gebruiken en zeer stil, kortom
de ideale warmtepomp voor iedereen die graag zijn zwemseizoen
verlengt.
Vraag aan uw LPW Pools Certified Partner voor meer informatie omtrent de Heat Performer in combinatie met het door
uw gekozen LPW Pools zwembad.

Tegenstroom zwemmen (optioneel)
Een krachtige straal die het mogelijk maakt
om tegen de stroom in te zwemmen, de
ideale oplossing om sport te combineren
met je zwembad. Keuze uit een basic Jet
of een Fluvo Xanas Jet. Vraag raad aan uw
LPW Pools Certified Partner.
pearl grey
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De garantie van LPW Pools
Dankzij de kwaliteit van het productieproces die we al meer dan 57 jaar hanteren, kunnen we unieke
garanties bieden. LPW Pools selecteert enkel materialen van degelijke leveranciers die ook een onberispelijke service bieden.
• Levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose
• 5 jaar garantie op de Covrex® Classic afdekkingen, eveneens tegen hagelschade
• 3 jaar garantie op de Covrex® Solar afdekkingen
• 3 jaar garantie op de motoren van de Covrex® afdekkingen
• 2 jaar garantie op de elektrische installatie en accessoires

Fabriek & Showroom

Aarschot

Om op de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige monoblok
zwembaden in te spelen, heeft LPW Pools gekozen voor producten
geproduceerd in een ultramoderne fabriek volgens strenge kwaliteits-,
performantie- en veiligheidsnormen. Ook kunnen wij zeer korte
levertermijnen aanbieden dankzij onze stock van meer dan 300 zwembaden.
In de showroom kunt u verschillende zwembadtypes en kleuren bekijken.
Indien u wenst kan u een plonsje nemen in één van onze verwarmde
zwembaden.
Leer onze modellen kennen en ontdek welk LPW Pools zwembad bij u past.
Een vertegenwoordiger ontvangt u graag op afspraak, 6 dagen op 7.
Contact
Nieuwlandlaan 87-B436 – 3200 Aarschot (België)
T. +32 16 62 26 16 • F. +32 16 62 25 40
info@lpw.be • www.lpw.be

Brussel

Het LPW Pools
netwerk
LPW Pools is steeds dichtbij dankzij het netwerk van “Certified
Partners”: een netwerk van verdelers die door LPW Pools
zijn opgeleid en die veel ervaring hebben in het plaatsen en
onderhouden van monoblok zwembaden.
Elk lid van ons netwerk zal u het zwembad aanbevelen dat het
beste beantwoordt aan uw wensen en zal u alle informatie
geven om deze belangrijke keuze te maken. De talrijke
referenties waarover ze beschikken, zijn een blijk van de ernst en
bekwaamheid waarmee ze hun werk uitvoeren. Hun
showroom en die van LPW Pools in Aarschot zullen u helpen uw
keuze te maken.

De waarden van LPW Pools
• Respect: de werkwijze steunt op samenwerking en het respecteren van
verschillende levens-en werkstijlen.
• Uitmuntendheid: streven naar excellentie en voortdurende innovatie.
• Samenwerking: LPW Pools viseert steeds het opbouwen van
langetermijnrelaties met klanten en leveranciers door win-win situaties te
creëren.
18

Gespecialiseerde dienst na verkoop: Onze verdelers
krijgen regelmatig bijscholing zodat ze u duidelijke informatie
kunnen geven, steeds volgens de nieuwste stand van zaken.
Dankzij hun nabijheid kunnen ze u snel helpen en advies geven.
Originele stukken en toebehoren: de herstelling of
vervanging van onderdelen gebeurt steeds met originele
wisselstukken of toebehoren.

Informeer online en haal inspiratie uit onze fotoboek.
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www.lpw.be

