ONZE PRODUCTEN VOOR EEN HELDERE
EN VEILIGE ZWEMVIJVER
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.

DE NATUURLIJKE
SCHOONHEID VAN
EEN ZWEMVIJVER

AQUAFORTE ZEEFBOCHTFILTERS

In zwemvijvers worden zeefbochtfilters
voornamelijk gebruikt als voorfilters.
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 en de MidiSieve. De
eenvoudig te onderhouden UltraSieve
filters zijn toonaangevend voor moderne
filtersystemen. Zelfs draadalgen, de meest
gevreesde vijand voor filters, zijn geen
probleem voor de UltraSieve systemen.

UV-WATERDESFINFECTIE

MICROBE-LIFT BACTERIËN

Zweefalgen zijn de grootste oorzaak
van groen zwemvijverwater. 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.

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.

Sinds de oprichting in 1993 is SIBO uitgegroeid tot een gespecialiseerde onderneming in
(zwem)vijverproducten, zwembad- en biopooltoebehoren, kunststofleidingsystemen en
beregeningsmaterialen. Met ons pakket
‘Professional Water Products’ bedienen we een brede kring van installateurs, detaillisten en webshops in
meer dan 50 landen.
Sinds 2016 is SIBO onderdeel van de Fluidra Group. Door jarenlange ervaring in de vijverbranche,
gecombineerd met inzichten in de zwembadmarkt, beschikt SIBO Fluidra Netherlands over een perfect
afgestemd productassortiment voor de filtratie en het onderhoud van zwemvijvers. Het assortiment bevat
filters, pompen, UV-C units, waterbehandelingstechnieken, kunststof leidingen en fittingen,
waterbehandelingsmiddelen en warmtepompen. Als eigentijds bedrijf besteden we veel aandacht aan
innovatie en doorontwikkeling. Naast dat we een groothandel zijn, produceren en ontwikkelen we zelf
producten onder de merknaam AquaForte. Door deze vernieuwingsdrang slagen wij er elk jaar in om u de
nieuwste productinnovaties te bieden op het gebied van filtertechniek en waterbehandeling.

BLUE ECO POMPEN
De energiezuinige Blue Eco pompen
hebben een volledig instelbare
flow en verbruiken tot 50% minder
energie. De pompen zijn niet alleen
voordelig voor uw energierekening,
maar ze dragen ook bij aan CO2
reductie wat goed is voor het milieu.

AQUAFORTE BEADFILTERS
AquaForte heeft verschillende beadfilters
in het assortiment, zoals de UltraBead
en de EconoBead. De Beadfilter is
de nummer 1 in filtratie. De filter
combineert zowel mechanische als

SUGAR VALLEY WATERBEHANDELINGSSYSTEMEN
Sugar Valley heeft meer
dan 20 jaar ervaring in het
ontwikkelen en produceren van
waterbehandelingssystemen voor
zwembaden en zwemvijvers. Speciaal
voor zwemvijvers heeft Sugar Valley
de AquaScenic in het assortiment, een
complete oplossing voor een volledig
natuurlijke waterbehandeling. De
AquaScenic zuivert het water (H₂O) met
zijn eigen componenten H en O door
zuurstof en ozon te produceren. Het is
het enige systeem op de markt dat met
zoet water kan werken zonder chloor
te produceren. De AquaScenic houdt
zwemvijverwater jarenlang helder.

SIBO Fluidra Netherlands voelt zich, samen met haar partners, betrokken bij het welzijn van
zwemliefhebbers en hun omgeving. Het is dan ook onze missie om componenten te leveren voor
veilig, gezond en helder zwemwater, zodat zwemmers zorgeloos kunnen genieten van hun zwemvijver
of zwembad.

AQUAFORTE SKIMMERS
EN BODEMDRAINS
Door de veranderende
weersomstandigheden waait er
regelmatig vuil in de zwemvijver,
zoals bladeren en dode insecten.
Skimmers vangen dit vuil 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 naar de voorfilter.

.

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 vijverbranche, gecombineerd
met inzichten in de zwembadbranche, beschikt SIBO over een uitgebreid
productassortiment in de filtratie en het onderhoud van zwemvijvers.
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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.

Geniet van zwemmen in natuurlijk water met (beperkte) flora en fauna, mogelijk gescheiden van het zwemgedeelte.
Dit type zwemvijver wordt ook wel ‘Hybride’ genoemd. De constructie en de filtertechniek van deze zwemvijver
garanderen het hele jaar door kristalhelder zwemwater. Energiezuinige pompen lopen gedurende het seizoen 24/7.
Het zwemseizoen kan gemakkelijk worden verlengd door gebruik te maken van warmtepompen. Regelmatige
verzorging en onderhoud is noodzakelijk. Kristalheldere zwemvijvers bieden een biologische zwemervaring.

NATUURLIJK

TYPE I

PUUR NATUUR
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), maar over het algemeen is het water
helder. 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.
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Dit type zwemvijver biedt een natuurlijke ervaring, goede plantgroei 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.

Dit type ziet eruit als een traditioneel zwembad, maar er wordt gebruik
gemaakt van de filtertechniek van een zwemvijver. Daarnaast worden er
voedingsstoffen onttrokken (fosfaatfilters), eventueel aangevuld met hydrolyse/
ionisatie. Biopools maken geen gebruik van plantenzones. De bodem en
wanden kunnen worden schoongemaakt met een zwembadrobot.

UV-C
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Pomp

