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DE NATUURLIJKE 
SCHOONHEID VAN 
EEN ZWEMVIJVER

 OPTIMALE WATERKWALITEIT 
– ZONDER CHEMICALIËN

 Door jarenlange ervaring in de vijver- én 

zwembadbranche beschikt SIBO Fluidra over een 

perfect afgestemd productassortiment voor de 

filtratie en het onderhoud van zwemvijvers. Met 

onze producten creëert u een veilige en gezonde 

zwemomgeving met of zonder vijverplanten. Het 

resultaat is een optimale (zwem)waterkwaliteit 

en dat zonder toevoeging van chemicaliën. 

 ONDERHOUDSVRIENDELIJK
 De filtersystemen van SIBO Fluidra zijn ontwikkeld 

met het oog op een eenvoudige en snelle 

reiniging, zonder daarbij zelf vies te worden. Zo 

kunnen beadfilters gemakkelijk én met schone 

handen gespoeld worden en zorgen bodemdrains 

en skimmers ervoor dat het oppervlaktevuil en 

bodemslib eenvoudig worden afgevoerd. De 

filtersystemen van SIBO Fluidra  zorgen voor een flinke 

reductie van het onderhoud van uw zwemvijver.

 RUIMTEBESPARING
 Bij natuurlijke zwemvijvers nemen plantenfilters 

veel ruimte in beslag. SIBO Fluidra biedt compacte 

filtersystemen, die kunnen worden ingebouwd 

in bijvoorbeeld een filterput of schuur. Hierdoor 

houdt u meer ruimte over voor het zwemgedeelte 

van uw vijver en hoeft u geen ruimte van uw 

tuin op te offeren voor de filtertechniek. 

 VEILIG & NATUURLIJK
 SIBO Fluidra en haar partners voelen zich betrokken bij 

het welzijn van zwemliefhebbers en hun omgeving. 

Dit is dan ook één van onze uitgangspunten bij 

de samenstelling van het zwemvijverassortiment. 

Onze systemen staan voor veilig, gezond en helder 

zwemwater. De tuin- en zwemliefhebbers kunnen 

hierdoor zorgeloos genieten van hun zwemvijver. 

WAAROM EEN COMPLEET 
FILTERSYSTEEM VAN 
SIBO FLUIDRA?

 CONTROLE OVER UW ZWEMVIJVER 
 Met de filtersystemen van SIBO Fluidra heeft u zelf controle over de kwaliteit van uw zwemvijver. Wanneer 

u geen filtertechniek gebruikt, kan het water in uw zwemvijver troebel worden en de wanden bedekt 

zijn met algen of biofilm. Met behulp van een veilig en natuurvriendelijk waterdesinfectiesysteem kunt u 

dit zelf controleren. Het resultaat: een heldere en gezonde zwemvijver. Daarnaast heeft SIBO Fluidra een 

ruim aanbod aan energiezuinige pompen, wat een positief effect heeft op uw energierekening. 

ONZE PRODUCTEN VOOR EEN 
HELDERE EN VEILIGE ZWEMVIJVER
ZODIAC ALPHA 63 
IQ BIO ROBOT
Voor het schoonmaken van een 
zwemvijver of biopool heeft Zodiac 
een speciale robot in het assortiment: 
de Alpha 63 iQ Bio Robot. Deze robot 
is uitgerust met een speciale 400μ 
cartridge, geschikt voor grotere, organische vuildeeltjes. Om deze gemakkelijk 
op te zuigen, beschikt de robot over een extra brede aanzuigopening van 
24 centimeter. Via het transparante venster is 
eenvoudig te zien hoe vol de filtercartridge zit. 
Door het gepatenteerde ‘Lift systeem’ is de robot 
eenvoudig uit het water te halen. De robot verliest al 
zijn water, voordat hij uit de zwemvijver wordt getild.

AQUAFORTE ZEEFBOCHTFILTERS
Een zeefbochtfilter verwijdert grove vuildeeltjes uit het 
zwemvijverwater, voordat het water de hoofdfilter, zoals 
een beadfilter, bereikt. AquaForte heeft verschillende 
zeefbochtfilters in het assortiment zoals de UltraSieve, 
UltraSieve Low, MidiSieve en SkimmerSieve. 

AQUAFORTE 
ZWEMVIJVERPOMPEN
AquaForte heeft een uitgebreid 
assortiment zwembadpompen, 
geschikt voor verschillende 
toepassingen. Zo worden de 
pompen gebruikt om het vuile water 
naar de filter en de UV-C unit te 
pompen. Maar ook voor het creëren 
van watervallen, beeklopen en 
fonteinen. Omdat de pomp constant 
aan staat gedurende de warmere 
maanden, is het aan te raden om 
te kiezen voor een energiezuinige AquaForte pomp. 
Met onze variabele snelheid pompen kunt u zelf het 
energieverbruik en de capaciteit bepalen. 

AQUAFORTE 
BEADFILTERS 
AquaForte heeft 
verschillende beadfilters in 
het assortiment, zoals de 
UltraBead en de EconoBead. 
De filter combineert 
zowel mechanische als 
biologische filtratie in één 
systeem. De beadfilter is 
gemakkelijk te installeren en 
te bedienen door middel 
van de 6-weg-klep. De 
6-weg-klep kan worden 
gebruikt voor verschillende 
functies, zoals het reinigen 
van de filter zonder uw 
handen vies te maken.

AQUAFORTE 
SKIMMERS EN 
BODEMDRAINS
Skimmers vangen vuil, zoals 
bladeren, op zodat het wateroppervlak schoon blijft. AquaForte heeft een ruim 
assortiment aan gebruiksvriendelijke drijvende skimmers. Een bodemdrain zorgt 
ervoor dat het vuil op de bodem van een zwemvijver wordt weggevoerd.

UV-C WATERDESINFECTIE 
Zweefalgen zijn de grootste oorzaak van groen water. 
UV-C apparatuur is hier een milieuvriendelijke oplossing 
tegen. De pomp pompt het water door de UV-C unit, waar 
het in contact komt met UV-C straling. Deze straling tast 
de DNA structuur aan van eencellige micro-organismen 
in de zwemvijver zoals bacteriën, virussen en algen. 
Zij kunnen zich hierdoor niet meer vermenigvuldigen, 
waardoor ze uit de zwemvijver verdwijnen.

ASTRAL ELITE CONNECT 
WATERBEHANDELING
Zout electrolyse/hydrolyse is de laatste jaren een zeer 
populaire desinfectiemethode geworden voor zowel 
zwemvijvers als biopools. De Astral Elite Connect zuivert 
water (H₂O) met zijn eigen componenten H en O. Deze O en H atomen kunnen 
vervolgens oxidatiemiddelen vormen, die net zo krachtig of krachtiger zijn 
als chloor maar geen negatieve bijproducten 
produceren. Het is een van de weinige systemen 
op de markt dat met zoet water kan werken, 
zonder chloor te produceren. De Astral Elite 
Connect houdt hierdoor zwemvijverwater 
jarenlang op een veilige manier helder.

MICROBE-LIFT BACTERIËN
Microbe-Lift heeft een ruim assortiment 
biologische producten om het water in 
zwemvijvers helder en gezond te houden. Het 
bedrijf heeft een onderhoudspakket ontwikkeld 
speciaal voor zwemvijvers, dat bestaat uit 
Microbe-Lift Natural-Clear, 
Microbe-Lift Natural Algae 
Control en Microbe-Lift Natural 
Sludge Reducer. De voordelen: 
het bevat geen ingrediënten 
die schadelijk zijn voor mensen, 
dieren of het milieu; het maakt het 
water schoon, gezond en helder 
en het zorgt voor een halvering 
van het zwemvijveronderhoud.

FOSFAATREDUCTIE
Fosfaat is een van de belangrijkste 
oorzaken van (draad)algen in 
het water. AquaForte biedt 
diverse oplossingen om 
het fosfaat te verwijderen 
zoals de AquaForte Phospat cartridge en het vloeibare 
AquaForte Phosfree. Deze producten maken het mogelijk de 
fosfaatwaarde onder de 0,035 mg/l te houden. Dit is de
‘magische’ grens die ervoor zorgt dat algen niet meer groeien 
zonder dat planten en bacteriën er hinder van ondervinden.

AquaForte is een merk van SIBO Fluidra Netherlands B.V. 
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Geniet van zwemmen in natuurlijk water met 

(beperkte) flora en fauna, mogelijk gescheiden van 

het zwemgedeelte. De constructie en de filtertechniek 

van deze zwemvijver garanderen het hele jaar door 

kristalhelder zwemwater. Energiezuinige pompen 

lopen gedurende het seizoen 24/7. Regelmatige 

verzorging en onderhoud is noodzakelijk. Kristalheldere 

zwemvijvers bieden een biologische zwemervaring.

TYPE IV 

KRISTAL-
HELDER

TYPE  

IV

UltraSieve Filter

Skimmer

Doorvoer

Bodemafvoer met 
zwemvijver deksel

Schuif-
kraan

Blue Eco Pomp

U
V
C

Beadfilter

Phosphat Filter
Filter cartridge to remove phosphate

Dosatech

Bacteriën

Terugslag-
klep

direct naar riool Deze zwemvijver biedt een rijke natuurervaring, met een 

diverse verscheidenheid aan flora en fauna. Bij dit type komt 

geen filtertechniek aan te pas, maar er kan gebruik worden 

gemaakt van een kleine waterval, springbron of waterattractie. 

Het is normaal dat het water met periodes troebel is (zoals ook 

in de natuur het geval is). Er zijn geen, of weinig, energiekosten 

en het onderhoud wordt periodiek uitgevoerd (snoeien van 

beplanting, schoonmaken van de bodem). De wanden van 

dit zwemvijvertype worden niet vrijgehouden van algen of 

biofilm. Het gebruik van bacteriën is sterk aanbevolen om 

het onderhoud te verminderen en de waterkwaliteit in het 

algemeen te verbeteren.

Bijna alle vijvers hebben een filterinstallatie nodig, zeker als de 

vijver intensief wordt gebruikt. Een vijver zonder filter is alleen 

mogelijk als er veel zuiverende planten aanwezig zijn, geen of 

nauwelijks vissen in zwemmen en de vijver niet in de zon ligt. 

Bij zwemvijver type 1 wordt gebruik gemaakt van een 

natuurlijke filtratie door middel van planten, waarbij geen 

techniek wordt gebruikt. Door stilstaand water is de 

kans op groen en troebel water in de warmere lente- en 

zomermaanden aanzienlijk. Wilt u zeker zijn van een prettige 

zwemervaring? Kies dan voor één van de andere types.

TYPE I 

PUUR 
NATUUR

TYPE  

I

Dit type zwemvijver biedt een natuurlijke ervaring, goede 

plantengroei en een diversiteit aan fauna. De zorgvuldig 

uitgekozen techniek zorgt het hele jaar door voor helder 

water. Toegepaste technieken: bodemdrains, skimmers, 

zeefbochtfilters, beadfilters en UV-C. Onderhoud wordt 

periodiek uitgevoerd (snoeien van beplanting). Daarnaast 

is regelmatig onderhoud noodzakelijk (bijvoorbeeld het 

backwashen van de filter). Heldere zwemvijvers bieden 

een fijne natuurlijke ervaring in helder zwemwater.

TYPE III

HELDER

TYPE  

III

Foto: Van der Haar Waterprojecten

UltraSieve Filter

Skimmer

Doorvoer

Bodemafvoer met 
zwemvijver deksel

Schuif-
kraan

Blue Eco Pomp

U
V
C

Beadfilter

Dosatech

Bacteriën

Terugslag-
klep

direct naar riool

TYPE II

NATUURLIJK

Type II is vrijwel gelijk aan Type I, met het verschil dat 

hierbij een beetje techniek wordt gebruikt. Het water 

is overwegend helder met een gering energieverbruik. 

Bepaald onderhoud wordt periodiek gedaan (snoeien 

van beplanting) en het regelmatige onderhoud kost 

weinig moeite (schoonmaken van de skimmer). Voor het 

technisch onderhoud worden er skimmers, zeefbochtfilters 

en eventueel UV-C ingezet. Natuurlijke zwemvijvers 

bieden een intense natuurlijke zwemervaring.

TYPE  

II

UltraSieve Filter

Skimmer

Doorvoer

Bodemdrain

Schuif-
kraan

Blue Eco Pomp

U
V
C

Dosatech

Bacteriën

Terugslag-
klep

direct naar riool

“ Zwemmen in zuiver water zonder chloor of andere chemicaliën.  
Steeds meer mensen kiezen voor de natuurlijke schoonheid 

van een zwemvijver. Heerlijk om in te zwemmen, maar ook 

prachtig om naar te kijken. Door haar jarenlange ervaring in 

de vijver- en zwembadbranche, beschikt SIBO Fluidra over een 

uitgebreid productassortiment in de filtratie en het onderhoud 

van zwemvijvers. SIBO Fluidra onderscheidt 5 verschillende type 

zwemvijvers; van type 1 ‘Puur Natuur’ tot type 5 ‘Biopool’. „

Dit type ziet eruit als een traditioneel zwembad, maar er wordt 

gebruik gemaakt van de filtertechniek van een vijver. Dit type 

zwemvijver wordt ook wel ‘Hybride’ of Biopool genoemd. 

Vissen zijn in deze zwemvijver echter uitgeloten. Biopools 

maken eveneens geen gebruik van plantenzones. Voor een 

zwemvijver kan het seizoen gemakkelijk worden verlengd 

door gebruik te maken van warmtepompen. Regelmatige 

verzorging en onderhoud is noodzakelijk. De bodem en wanden 

kunnen worden schoongemaakt met een zwembadrobot. 

TYPE V 

BIOPOOL

TYPE  

V

UltraSieve Filter

Skimmer

Pomp
Robot

U
V
C

Bead�lter

Phosphat Filter
Filter cartridge to remove phosphate

Laag zout
Hydrolyse

Cl  ppm

g/L
27.2

7.30

pH
7.25

1.25
1.15

4.81
C

Terugslagklep
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