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Maak je 
zwembad klaar 
voor de winter

Met handige checklist voor de winterbeurt& Onze top 5 winterproducten
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De zomerse dagen zijn helaas alweer voorbij en het najaar 

staat voor de deur. De leuke momenten die je hebt mee-

gemaakt in en rondom je zwembad vragen ongetwijfeld 

voor een vervolg volgend jaar.

Hoog tijd dus om je zwembad de winter door te helpen. Zo 

kun je maar beter vorstschade voorkomen en er voor zorgen 

dat je zwembad in het voorjaar weer gemakkelijk zomer-

klaar gemaakt kan worden.

Omdat we je daarbij graag willen helpen vind je in deze 

flyer een checklist. Een handig lijstje die je stap voor stap 

door het proces meeneemt, en een top 5 winterproducten 

samengesteld door onze zwembad experts.

Succes!

Genoten van de zomer? Op naar de winter!

Geschreven door Daan Kraaijkamp
Zwembadexpert
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Winterklaar checklist

Onze top 5 winterproducten

Dit vind je in dit boekje
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De winterklaar 
checklist

Aan de slag dan maar! Met deze checklist zorg jij dat je 

zwembad de winter overleeft en je volgend jaar weer 

snel het water in kan. Succes!

Vragen over het winterklaar 
maken van je zwembad?

klantenservice@toppy.nl

+31 (0) 413 925 13

2 Verlaag vervolgens je waterpijl

Verlaag je waterpijl tot onder de bovenste inspuiter 
of skimmer. Gebruik hiervoor een dompelpomp of je 
backwash functie.

3 Dan is het nu tijd voor je techniekinstallatie

Verwijder O-ringen. Vet deze in en berg ze op

Tap je filtervat en zwembadpomp af

Indien van toepassing: haal de drukmeter los en tap 
je warmtepomp af

5 Tijd om je zwembad af te dekken!

Voeg overwinteringsvloeistof toe aan je water

Dek het bad af met een goed en lichtdicht winterzeil.

Zet het winterzeil goed op spanning zodat het water 
gemakkelijk afgevoerd gaat worden.

6 Laatste stap

Geef jezelf een schouderklopje en kijk met trots naar 
het resultaat. Op naar de volgende zomer!

4 Droogleggen en afpluggen maar!

Blaas alle leidingen droog

Dop inspuiters en stofzuigeraanslangen af met een 
winterplug

Plaats een gizzmo in de skimmer

Plaats winterdrijvers in je zwembad

1 Begin met een schoon en helder zwembad

Verwijder vuil van bodem en wateroppervlakte

Breng je waterbalans op peil

Borstel je waterlijn / Liner schoon

Backwash je filterinstallatie

*Heb je een opzetzwembad? Breek het zwembad dan gewoon af 
en berg het op op een plek waar geen ongedierte bij kan.



Top 5 winter
producten

Voor alle winterproducten ga je naar 
www.toppy.nl/winter of scan de qr-code

Beschikbare sets

<20m2 8 Winterdrijvers 1 Gizzmo 1x Wintervloeistof € 71,60

<40m2 16 Winterdrijvers 1 Gizzmo 1x Wintervloeistof € 114,48

>40m2 24 Winterdrijvers 2 Gizzmo’s 2x Wintervloeistof €186,08

Winterdrijver
Voorkomt vorstschade aan je liner
1 stuk per 50cm van je zwembadlengte 
of -diameter

€5,95

Gizzmo
Voorkomt vorstschade aan je 
skimmer en leidingen
1 stuk per skimmer

€6,95

Wintervloeistof
Houdt een winter lang je 
waterwaarden op peil
1 kan per 25 m3

€24,95

Winterplug
Voorkomt vorstschade aan je 
leidingen
Met en zonder schroefdraad

€3,95 /  €4,95

Winterzeil
Houdt vuil uit je zwembad
Blokkeert het licht
Op maat te bestellen
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Advies van product experts

Gratis verzending vanaf €50,- 

90 dagen bedenktijd

+31 (0) 413 42 03 19

Klantenservice@toppy.nl


