
www.alkorplan.fr
www.renolit.com/swimmingpool

XTREME respecte l’environnement.
XTREME prolonge la durée de vie de la piscine.
XTREME garantie la couleur pendant 5 ans.

De eerste versterkte zwembadfolie die een totale 
bescherming biedt tegen Chloor!

Zwembadafdichting die alles
aankan
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME blijft schitteren 
zoals de eerste dag.

Heeft uw zwembad zijn kleur 
verloren in de loop der jaren?

Heeft u problemen met 
vlekken of verkleuring? 

Zwembadafdichting die alles
aankan

*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME is het enige 
gewapende membraan op de markt waarvan 
de kleur bestand is tegen chloor en vlekken, 
zelfs op de waterlijn.

De RENOLIT ALKORPLAN XTREME zwembadfolie is meer dan enkel een 
afdichting; hij zorgt voor behoud van de mooie originele kleur. Ideaal voor 
diegene die enkel willen genieten van hun zwembad en geen zorgen hoeven 
te maken over permanent onderhoud

RENOLIT ALKORPLAN XTREME is een zacht flexibel en toch zeer robuust 
membraan, kortom het resultaat van een geavanceerde technologische 
ontwikkeling. De afdichting heeft een grote weerstand tegen mechanische 
belasting en kan zelfs weerstaan aan agressieve chemische producten.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME  
is een exclusief afdichting-
membraan dat u alle garanties 
kan bieden: 
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Blue fresh Sahara Onyx

RENOLIT ALKORPLAN XTREME is het meest efficiënt afdichtingsmembraan 
en garandeert een 100 % waterdicht zwembad.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME is de ideale zwembadafdichting voor nieuwe projecten als voor renovaties. U hoeft zich geen zorgen meer 
te maken over scheuren of lekkages, met een schriftelijke garantie op waterdichtheid. 

Onze zekerheid willen wij onderstrepen… 
door U 15 jaar schriftelijke garantie te geven.
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Zwembadafdichting die alles
aankan

Wil u graag een zwembad of denkt u na 
over een renovatie van uw bad? Kies dan 
voor RENOLIT ALKORPLAN XTREME, 
het zal u de verdiende zekerheid en rust 
geven zodat u zorgeloos kan genieten 
van uw nieuw zwembad. 

*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl
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Zwembaden die bestand zijn tegen de meest onverwachte 
gebeurtenissen… Voor de meest veeleisende klanten

RENOLIT ALKORPLAN XTREME is de meest 
robuuste zwembadfolie op de markt. Daardoor zal 
de verwachte levensduur opmerkelijk hoger liggen.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME biedt een unieke bescherming zowel aan de voorzijde als 
aan de achterkant. Hierdoor is het membraan volledig ondoordringbaar voor chemicaliën en 
bacteriën, daarbovenop zal het nog eens extra bestand zijn tegen slijtage of krassen. Kortom 
een uniek product.

Daarom biedt RENOLIT ALKORPLAN XTREME:

Zwembadafdichting die alles
aankan

*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl

Het ondoordringbare afdichtingsmembraan 
van RENOLIT ALKORPLAN XTREME zal de 
kleurvastheid garanderen, het vuil afstoten en 
een barrière vormen tegen bacteriën, kortom de 
unieke, originele kleur zal blijven schitteren.
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Door een ondoordringbare revolutionaire bescherming zullen 
er geen vlekken kunnen ontstaan ten gevolge van schimmels, algen of bacteriën.

Een exclusief membraan dat de kleur 
beschermt en vuil afstoot.

Chloor

Bacterie
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Zwembadafdichting die alles
aankan

Beleef fantastische momenten met uw exclusieve   
RENOLIT ALKORPLAN XTREME zwembadafdichting.

Laat uw zwembad deel 
uitmaken van uw leven.

Combinatie van twee werelden, robuust 
en tegelijk elegant, altijd trendy.
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Het verschil met andere membranen op de markt verkrijgbaar is opvallend!

RENOLIT ALKORPLAN XTREME heeft de meest extreme chloorbestendigheidstesten doorstaan. Daardoor kunnen wij u verzekeren dat de 
kleur van uw membraan steeds opnieuw zal schitteren zoals op de eerste dag.

Membraan XTREMEAndere membranen

RENOLIT ALKORPLAN XTREME  is de eerste versterkte zwembadfolie die een 
totale bescherming tegen chloor zal bieden!

Laat uw zwembad uitvoeren met 
het RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
afdichtingsmembraan zodat het kan 
schitteren in uw tuin

*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl

Zwembadafdichting die alles
aankan
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Intense kleuren die langer meegaan zonder 
problemen.
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Zwembadafdichting die alles aankan !

Doordat de RENOLIT ALKORPLAN  XTREME 
zwembadafdichting zeer duurzaam is, vormt 
het een uitstekende bescherming tegen 
verouderingsinvloeden.

Zorgeloos genieten van 
uw zwembad.
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Zwembadafdichting die alles
aankan
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Uitmuntende resultaten zowel voor 
privé – als openbare zwembaden.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME is ontworpen 
voor de meest extreme condities.

Zwembadafdichting die alles
aankan
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Dankzij de uitzonderlijke 
chloorbestendigheid is 
de zwembdafolie zelfs 
geschikt voor openbare 
zwembaden met agressieve 
chemische waterbehand-
eling.
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Draag zorg voor waar U het 
meeste van houdt!

Bescherm uw familie beter dan ooit, met   
RENOLIT ALKORPLAN XTREME.
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Zwembadafdichting die alles
aankan

*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl

Andere membranen RENOLIT ALKORPLAN XTREME

 

 
 

De ondoordringbare beschermlaag aan de achterzijde van het membraan zal 
verhinderen dat bacteriën of schimmels vlekken maken in uw zwembad. 

Doordat het membraan ondoordringbaar is, is het gebruik van 
fungiciden of andere giftige stoffen niet nodig bij de productie. 
Daardoor is de RENOLIT ALKORPLAN XTREME geschikt voor 
vissen, planten en ook voor uw familie.
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Onderhoud uw waterlijn met een 
simpele vochtig doek.

Zwembadafdichting die alles
aankan

U hoeft enkel maar te genieten van uw 
zwembad. Het behoeft bijna geen 

onderhoud.

RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME zal door zijn 
exclusieve bescherming 
sporen van zonnecrème en 
ander vuil op de waterlijn 
afstoten.
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Kleurenselectie RENOLIT ALKORPLAN XTREME  

     Sahara
Kristalhelder met een warme 
ondertoon, intens gevoel.

     Blue fresh
Intens heldere kleur die zorgt 
voor eeuwig licht.

*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl
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     Azur
Hemelsblauw gevoel die u doet 
wegdromen.

     Silver
Trendy zwembaden met 
lichtgrijze tinten die voor een 
sensuele toets zorgen.

*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl
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Kleurenselectie RENOLIT ALKORPLAN XTREME  
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     Volcano
Elegante donkergrijze kleur 
die uw zwembad tijdloos laat 
schitteren.

     Onyx
Mysterieuze zwembaden, die een 
moderne unieke weerspiegeling 
creëren.

*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl
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Kleurenselectie RENOLIT ALKORPLAN XTREME  
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Dankzij de milieuvriendelijke samenstelling 
zal er bij het plaatsen van het afdichtings-
membraan minder rookontwikkeling 
ontstaan. Kortom ook voor de installateur 
gezonder om te plaatsen.

Zwembadafdichting die alles
aankan

Duurzame kleur met de vloeibare verzegeling.
Nooit meer kleurverschillen in uw zwembad!
Voor een perfecte onzichtbare afwerking van de lasnaad is een speciale vloeibare 
paste ontwikkeld. Die de naad nog extra zal beschermen.

Met het verstrijken van de tijd zal de kleur niet variëren ten opzichte van het 
membraan waardoor de naden net zo onzichtbaar blijven als op de eerste dag.

*Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl *Bekijk de gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden op:  www.renolit.alkorplan-xtreme.nl
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Verwijder gemakkelijk kleine, oppervlakkige 
krassen 
Om kleine oppervlakkige beschadigingen te herstellen kan men bij RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME de vloeibare afdichting op de beschadigde plaats aanbrengen 
waardoor de beschadiging onzichtbaar wordt.

Selectie RENOLIT ALKORPLAN XTREME
Gewapend 
membraan

Antislip 
membraan

Vloeibare  
naadverzegeling 

SAHARA 35516242 81516242 81022002

BLUE FRESH 35516243 81516243 81022003

AZUR 35516244 81516244 81022004

SILVER 35516245 81516245 81022005

VOLCANO 35516246 81516246 81022006

ONYX 35516247 81516247 81022007

5 jaar kleurgarantie 
Totale bescherming 

tegen chloor

Garantie tegen 
UV-straling 
gedurende 

5 jaar

Een milieuvriendelijker 
product 

Samenstelling zonder 
fungicide

Vloeibare
afdichting voor de 
naden met dezelfde 

samenstelling... 
Voor een langdurige 

en onzichtbare 
afwerking

Makkelijke reparatie 
van oppervlakkige 

krassen.... 
Snel en definitief

5 jaar 
anti-vlekgarantie

Met een fysieke barrière 
die vlekken voorkomt

Veiliger en 
makkelijker te lassen

Totale afwezigheid van giftige 
stoffen tijdens het lassen 

in tegenstelling tot andere 
bestaande membranen 

op de markt.

Gezonder ... Minder
 ro

ok
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www.renolit.alkorplan-xtreme.nl

Zwembaden die deel uitmaken van 
uw leven.

Geniet zorgeloos van uw exclusief zwembad met RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME.
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