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POMPEN

TRADITIONELE POMPEN

PPG POMP DELUXE VS

TECHNOLOGIE
In onze inspanningen om onze klanten producten van topkwaliteit met een modern design en de nieuwste 
technologie aan te bieden, was het onvermijdelijk dat er een samenwerking met Speck Pumpen werd aangegaan.

Samen met Speck ontwikkelden we de volgende generatie van de Badu 90, de bestseller pomp die al jaren dé 
referentie is in de industrie wat betreft betrouwbaarheid, efficiëntie en geluidsniveau.

De PPG Deluxe pomp combineert deze bestaande, bewezen kwaliteiten met de toevoeging van de nieuwste 
moderne technologiën. Zo komen we tot een pomp met nog efficiëntere hydraulische specificaties, een 
fluisterstille werking en een fris nieuw hedendaags design.

PPG Pomp Deluxe

• Minimalistisch tijdloos design
• Revolutionair ontwerp voor het optimaliseren van de waterstroom
• Extreem stille werking
• 100% kwaliteitscontrole - Made in Germany

WAAROM PPG KIEST VOOR…

3 JAAR GARANTIE

BEKIJK ONZE INSTRUCTIEFILM   
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POMPEN

VOORDELEN

• Alleen voor de professionele zwembadbouwer
• Sleutel voor gemakkelijk openen van de voorfilter
• Nieuwe, zeer efficiënte constructie.
• Hoger water debiet met een lagere energie consumptie 

POWERED BY SPECK
• Powered by Speck, exclusief voor PPG

TRADITIONELE POMPEN

EIGENSCHAPPEN

• Grote voorfilter voor eenvoudige reiniging
• Interne afvoer
• Geen breukgevaar
• UV-bestendig, robuust, glasvezelversterkt 

pomphuis
• Gecoate asynchrone motor (corrosie 

bescherming) met onderhoudsvrije 
hoogwaardige kogellagers

• Bijzonder stille werking
• Mechanische dichting speciaal ontwikkeld 

voor zwembadpompen
• Korte inbouwlengte
• Betrouwbaar bij continue gebruik
• Geschikt voor robuuste omstandigheden

DE PPG ECO-CHECK APP
De app voor het berekenen van de energie-efficiëntie van 
een BADU-GREEN pomp.

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW DEBIET (OP 6M) 
M³/H

€

3087010501 PPG Pump Deluxe Eco VS 1.2 4 - 31


