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De Motor

Overdrive, de merknaam die pomaz breed gaat uitdragen  
als we het hebben over onze eigen lamellenafdekking.

pomaz ontwikkelt Overdrive

- omdat we vonden dat hetgeen we naar zochten er nog niet was.
- omdat we naar de wensen van onze klanten geluisterd hebben.
- omdat we een eenvoudig en overzichtelijk assortiment willen aanbieden.
- omdat we snelle levertijden willen garanderen.
- omdat we pure kwaliteit en betrouwbaarheid willen bieden,  

om aan het hoge verwachtingspatroon te kunnen voldoen.
- omdat we zelf snel willen kunnen reageren bij speciale klantwensen,  

wat nu direct en rechtstreeks kan.
- omdat we bij pomaz op lange termijn denken.

       Overdrive. De lamellenafdekking die techniek ademt, betrouwbaar is 
       en wordt ondersteund door pomaz.

De Overdrive ‘Powertube’ motor wordt met stikstof gevuld,  
een uniek kenmerk, voor optimale bedrijfszekerheid.

Een ingenieuze bevestiging maakt de montage kinderspel én met  
een speciale aanpassing is deze motor direct en snel toe te passen 
op bestaande systemen.

De motorkabel is in de motor  
op 2 posities voorzien van een 
2-componenten harsafdichting.
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Powertube 250Nm

230�24 Volt, met stikstof gevuld, voorzien van 10 meter 
kabel (7-aderig) in RVS behuizing gemonteerd.
- de motorkabel is in de motor op 2 posities voorzien van 

een 2 componenten hars afdichting.
- de as van de vertragingskast is voorzien van een  

dubbele waterbestendige viton afdichtingsring (IP68).
- dichtheidsklasse IP68.
- voorzien van electrische rem.
- 3 jaar fabrieksgarantie.

Powertube 450Nm

230�24 Volt, met stikstof gevuld, voorzien van 10 meter 
kabel (7-aderig) in RVS behuizing gemonteerd.
- de motorkabel is in de motor op 2 posities voorzien 

van een 2 componenten hars afdichting.
- de as van de vertragingskast is voorzien van een  

dubbele waterbestendige viton afdichtingsring (IP68).
- dichtheidsklasse IP68.
- voorzien van electrische rem.
- 3 jaar fabrieksgarantie.

Waar zuurstof in de lucht een deel water (H 2O) bevat, kan dat deel in de motor neerslaan als 

condens. Ook bij temperatuurverschillen kan er sprake zijn van een wisselende druk in de motor. 

Water in de lucht kan zorgen voor corrosie, iets wat de elektrische aandrijving en sensoren kan 

aantasten (en dus de werking verhindert). Stikstof (N) is vrij van dit water, is reuk- en kleurloos 

en dus per definitie beter dan vulling.

De motor is voorzien van een keerring, waar de aandrijfas door naar buiten komt. Hierlangs kan zuurstof 
makkelijker ontsnappen, en op de plaats waar zuurstof uittreedt kan water toetreden. Hetgeen men te allen 
tijde wil voorkomen. Om deze reden zijn de Overdrive motoren afgevuld met stikstof, niét met olie of zuurstof. 
Net zoals bij autobanden, waar al veel langer met stikstof wordt gevuld, lopen de banden met zuurstof “leeg”.  
Omdat een deel zuurstof�water zal neerslaan als condens, waardoor de druk fluctueert.  
Bij stikstof is ook dat niet het geval. Stikstof zal veel minder snel ontsnappen en “ beschermt” de motor intern 
daarom beter.

Bediening standaard middels opbouw sleutelschakelaar,  
optioneel zijn onderstaande bedieningen leverbaar.

 

AO11 40.072  Overdrive afstandsbediening  €  205,00
 2-kanaals (ingebouwd)                

AO11 40.073 Overdrive afstandsbediening  €  205,00 
 2-kanaals (los)                                   

Bediening en Schakelkast 

Overdrive besturingskast in 250Nm�450-600Nm voorzien
van digitaal display en 2 potentiaal vrije schakelcontacten  
(open en dicht).

- eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen.

- microprocessor gestuurd.

-   ook toepasbaar op andere typen 24 Volt motorsystemen.

- rem motor separaat aangestuurd.

- positie open�dicht te programmeren middels 3 toetsen  
en display.

- positie parameters eenvoudig uit te lezen in display.

- meertalig display.

- 3 jaar fabrieksgarantie.
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Rolbuis RVS316-L met POM (hoogwaardig hard kunststof) proppenset  
(centreerprop, aandrijfprop en 2 eindproppen).

Doorvoer en ophanging RVS316-L, 1 type doorvoer  
geschikt voor elk type zwembad. Ophanging voorzien van 
de juiste gaten zodat deze toepasbaar is op  
zowel nieuwe als oude systemen.

Viton afdichting

Borging as�steun middels borgpen

RVS316-L buis 1”

Prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot 31 december 2014.Prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot 31 december 2014.

Badlengte in m
m

 >

Badbreedte <3000  <3500 <4000 <4500 <5000 <5500 <6000 <6500 <7000 <7500 <8000 
in mm

 €  5490  5791  5963  6387  6558  6853  7844  8218  8390  9985  9406

 €  5643  5970  6167  6616  6813  7953  8150  8549  9457  9661  9865

 €  5796  6148  6371  6846  7808  8234  8456  9559  9814  10018  10273

 €  5949  6327  6575  7815  8063  8514  9661  9916  10171  10426  10681

 €  6102  6505  6779  8045  8318  8795  9967  10273  10528  10783  11089

 €  6255  6684  7772  8274  8573  9967  10273  10579  10885  11191  11497

 €  6408  6862  7976  8504  9967  10273  10579  10936  11242  11548  *

 €  6561  7830  8180  8733  10222  10528  10885  11242  11599  11956  *

 €  6714  8008  8384  10069  10477  10834  11191  11599  11956  *  *

 €  6867  8187  8588  10324  10732  11089  11497  11905  *  *  *

 €  7020  8365  8792  10528  10987  11395  11803  12262  *  *  *

inbouwdiepte tot 1300cm

0000   Powertube 250Nm �buis ø 140mm      

0000   Powertube 450Nm �buis ø 170mm    

*            prijs op aanvraag

    < 6000

    < 7000

    < 8000

    < 9000

    < 10000

   < 11000

   < 12000

   < 13000

   < 14000

   < 15000

   < 16000

Prijzenschema’s 

prijzen (code AO) schema compleet inclusief

- PVC lamellen kleur wit, inclusief voorloop van 11 stuks

- Rolbuis RVS316-L in ø 140 of 170mm

- Overdrive buismotor 250 of 450Nm

- Overdrive besturingskast met opbouw sleutelschakelaar

- Universele wanddoorvoer voor elk type zwembad

- Exclusief transport- en verpakkingskosten € 6,00 per m2

Meerprijzen 

Polycarbonaat, meerprijs per m2

Solar, helder en blauw transparant  60mm € 61,00

Transparant, blauw en totaal 60mm € 61,00

Solar, anti-alg  63mm € 77,00

Solar, anti-alg�anti-condens 63mm € 77,00 

PVC, meerprijs per m2

Solar UV Plus, blauw transparant 60mm € 34,00

Transparant, totaal 60 mm € 34,00

Kleur grijs en zand 60mm         -

Kleur blauw en groen 60mm € 8,00

Badlengte in m
m

 >

Badbreedte <3000  <3500 <4000 <4500 <5000 <5500 <6000 <6500 <7000 <7500 <8000 
in mm

 €   5490 5791  5963  6387  6558  6853  7024  7383  7555  8619  8791

 €   5643  5940  6167  6616  6813  7133  7330  7714  7912  9002  9199

 €   5796  6148  6371  6846  7068  7414  7636  8046  8879  9384  10973

 €   5949  6327  6575  7075  7323  7694  7942  8377  9236  11133  11381

 €   6102  6505  6779  7305  7578  7975  8248  10630  10904  11515  11789

 €   6255  6684  6983  7534  7833  8255  8554  10961  11261 11898  12197

 €   6408  6862  7187  7764  8088  8536  8860  11293  11618  12280  12605

 €   6561  7041  7391  7993  8343  8816  10936  11624  11975  12663  13013

 €   6714  7219  7595  8223  8598  10867  11242  11956  12332  13045  *

 €   6867  7398  7799  8452  8853  11147  11548  12287  12689  13428  *

 €   7020  7576  8003  8682  11001  11428  11854  12619  13046  13810  *

    < 6000

    < 7000

    < 8000

    < 9000

    < 10000

   < 11000

   < 12000

   < 13000

   < 14000

   < 15000

   < 16000

inbouwdiepte tot 500cm

0000   Powertube 250Nm �buis ø 140mm      

0000   Powertube 450Nm �buis ø 170mm    

*            prijs op aanvraag
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Lamellen Polycarbonaat

Einddoppen zijn in de kleur zoals op de foto’s aangegeven.  

De garantie op Polycarbonaat lamellen is 5 jaar

AO11 45.017 solar, totaal transparant  60mm�per m2  €  112,00

AO11 45.013 solar, blauw transparant 60mm�per m2 €  112,00

AO11 45.012 blauw transparant  60mm�per m2  €  112,00

AO11 45.011 totaal transparant 60mm�per m2 € 112,00

Anti-alg lamel
Een lamellenafdekking en alg, een niet altijd te voorkomen combinatie, vooral bij 
solar- en transparante lamellen. Omdat normale solarprofielen vaak geen  
bescherming bieden tegen warmte en licht, de factoren voor algengroei, kan  
algenvorming ook niet voorkomen worden. Echter nu is er de oplossing, het unieke 
gepatenteerde Polycarbonaat anti-alg profiel. Het patent houdt in dat  
de bovenkant van het scharnier zwart is, hetgeen lichtinval op het geschakelde 
profiel voorkomt. En algenvorming wordt grotendeels voorkomen als een van de
2 elementen,  warmte en licht, weggenomen wordt. Het anti-alg profiel is  
leverbaar in breedte 63mm (ideaal als vervangingslamel).

AO11 45.018 solar, anti-alg 63mm�per m2   € 128,00

Anti-alg�Anti-condens lamel
Het 63mm anti-algprofiel wordt tevens uitgevoerd in de fraaie ‘aluminium’ 
look, specifiek ontwikkeld om condens in de lamel minder zichtbaar te maken. 
Dit is echter niet alleen optisch een grote meerwaarde, doordat dit profiel mbv 
tri-extrusie wordt vervaardigd biedt deze ook nog eens extra bescherming tegen 
hagel en de inwerking van UV. Dit 63mm profiel biedt dus eigenlijk alle optimale 
eigenschappen die een lamel kan bieden.

AO11 45.019  solar,  anti-alg, aluminium ‘anti-condens’   63mm�per m2  € 128,00

 

Transport- en verpakkingskosten                       per m2  € 6,00

De Lamellen 

Een mooi zwembad is pas af, als er sprake is van een kwalitatieve afwerking 

naar eigen smaak. Een lamellenafdekking is daarvoor de beste keuze, zowel 

optisch als technisch. Het profiel van de Overdrive lamel is specifiek ontwikkeld 

voor toepassing als zwembadafdekking, al meer dan 20 jaar bewezen kwaliteit. 

De gehele vorm van de lamel is ontwikkeld om optimaal te presteren en isoleren. 

Dat geldt voor zowel de boven- (afloop water ter vermindering kalkafzetting) 

als ook de onderzijde (drijfvermogen en afkoeling). De einddop wordt in het 

profiel gekit zodat de lamellen waterdicht zijn en  

blijven en onderling niet verschuiven.

Polycarbonaat en PVC 
De Overdrive lamellen zijn leverbaar in Polycarbonaat en PVC. Maar wat zijn eigenlijk de  
verschillen tussen Polycarbonaat en PVC? Indien Polycarbonaat qua eigenschappen 
vergeleken wordt met PVC wordt direct duidelijk dat het materiaal veel beter bestand is 
tegen hogere temperaturen en UV-belasting. Polycarbonaat is lichtdoorlatend waardoor 
de kamers in de solarlamellen snel en goed opwarmen, wat ook een directe eis is bij een 
solarlamel. Polycarbonaat, een thermoplastisch polymeer, is als materiaal ook zeker geen 
vreemde in andere industrieën waar slagvastheid een eerste eis is (bv auto- en vliegtuig- 
industrie). Denk hierbij ook aan een extreem goede bestendigheid tegen hagel. 
Concluderend is een Polycarbonaat lamel chemisch zeer resistent, transparant,  
duurzaam en slagvast.

Veiligheid
Een lamel biedt, indien afgerold, door de sterkte en het drijfvermogen extra bescherming 
aan het zwembad. Door het zwembad te voorzien van een oplegrand of handrails kan de 
lamel, indien deze onder water geduwd wordt, nog extra worden ondersteund.  
Hoe breder het profiel, hoe beter het drijfvermogen. Ook al is er een lamellenafdekking op 
een zwembad aanwezig, de verantwoordelijkheid voor veiligheid in en rondom het zwembad  
ligt altijd bij de zwembadbezitter zelf.

Solarlamellen
Het afdekken van het wateroppervlak maakt het verdampingsverlies nihil, wat essentieel is 
voor zowel een buiten- als binnenbad (ivm ontvochtiging).
Onafhankelijk van het materiaal, Polycarbonaat of PVC, geldt voor een solarlamel dat deze 
het zwembad bijzonder goed en effectief kan verwarmen. Doordat de solarlamel aan de 
bovenzijde transparant is ontstaat in de lamel een kaseffect en wordt de zwarte onderlaag 
zeer warm. Deze warmte wordt efficiënt afgevoerd en afgegeven aan het onderliggende 
zwembadwater.
Solar en transparante lamellen dienen, indien ze niet op het water drijven, tegen zonnestraling 
beschermd te worden. Ook moet oververhitting voorkomen worden door het tijdig en  
regelmatig inschakelen van de zwembadpomp. Bij solar- en transparante lamellen kan in 
het profiel condens ontstaan.

Prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot 31 december 2014. De getoonde stalen zijn drukwerkkleuren en kunnen afwijken van de werkelijke kleur.

60mm

63mm anti-alg



Lamellen PVC 

Einddoppen zijn in de kleur zoals op de foto’s aangegeven.  

De garantie op PVC lamellen is 2 jaar.

 

AO11 45.003 solar UV Plus, blauw transparant 60mm�per m2  €  85,00

AO11 45.002   blauw transparant 60mm�per m2 € 85,00

AO11 45.001 wit 60mm�per m2 €  51,00

AO11 45.007 grijs 60mm�per m2  €  51,00

AO11 45.006 zand 60mm�per m2  €  51,00

AO11 45.005 blauw 60mm�per m2  €  59,00

AO11 45.004 groen 60mm�per m2  €  59,00

Transport- en verpakkingskosten                  per m2 €     6,00   

Lamellen accessoires

AO11 47.110 Overdrive afdrijfbeveiliging voor overloopbad, per set  € 39,00
 Voorkomt het afdrijven van de lamellen bij een overloopbad,
 circa 1 set per 4 meter badlengte nodig.

AO11 47.115 Overdrive spoilerlamel, kleur wit (RAL9001), maximaal 6 meter € 215,00
 Nodig voor het afsluiten van de nisafwerking.
 Vraag naar de mogelijkheden voor afwijkende kleuren.

Optie afwerking inlooptrap

AO  Polycarbonaat,  maximaal 5m2 € 700,00 

AO Polycarbonaat, anti-alg,  maximaal 5m2 € 900,00

AO PVC solar en transparant,  maximaal 5m2  €  510,00

AO PVC wit, grijs, zand en blauw,  maximaal 5m2  € 306,00

Optie uitsparing

AO Toeslag lamellen tot 30 stuks per stuk   € 8,00

Oprolrinrichtingen en Nisafwerkingen

Bij de ontwikkeling van Overdrive waren voor ons veel wensen vooraf reeds duidelijk.  

Een van die belangrijke wensen die wij met onze klant deelden is dat een kwalitatieve lamellen- 

afdekking niet compleet is zonder een passend oprolsysteem en�of een fraaie nisafwerking. 

Overdrive beschikt daarom over beide.

Wij bieden buiten het unieke buismotorsysteem tevens een complete en kwalitatieve serie van oprolinrichtingen 
op terrasniveau aan. Deze oprolsystemen worden vervaardigd uit hoogwaardige materialen en zijn fraai van 
afwerking en dus aanzicht, zeker op terrasniveau belangrijk. Daarbij is er de keuze om deze met of zonder 
zitbank uit te voeren, mede afhankelijk van gekozen model lamel.

Een buismotorsysteem onder water wordt vaak voorzien van een nisafwerking, zodat het totaal optisch 
volledig en fraai weggewerkt wordt. Deze nisafwerking kan bouwkundig worden voorzien maar in praktijk gaat 
de voorkeur veelal uit naar een nisafwerking te plaatsen in het bad zelf, al dan niet voorzien van rolgeleiding. 
Afhankelijk van de plaats�inbouwdiepte van het oprolsysteem kan gekozen worden voor een afwerking aan 
voor- en�of bovenzijde. Overdrive biedt in alle gevallen een mooie doordachte afwerking, met tevens een 
verantwoorde en eenvoudige montage.
 
De komende periode zullen wij met Overdrive op diverse fronten nog doorontwikkelen, verfraaien en verrassen. 
Wij staan ook daarbij open voor al uw suggesties, samen met de klant op zoek naar meer, het blijft ons streven.
  
Vraag naar de mogelijkheden die Overdrive biedt.
 

opbouw

nisafwerking

waterniveau

nisafwerking

bodeminbouw

nisafwerking

zitbank

opbouw met 
omkasting

nisbeugels

nisafwerking
wandplaat
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60mm

Prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot 31 december 2014 De getoonde stalen zijn drukwerkkleuren  
en kunnen afwijken van de werkelijke kleur.
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Spaarpot 5  5667 KV Geldrop

We zijn trots op de lancering van Overdrive en zijn overtuigd van de mogelijkheden. 

Op korte termijn komen wij met meer informatie en uitgebreide plaatsingsmogelijkheden.

Mocht u meer willen weten over Overdrive dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen  

met pomaz afdeling support: T  +31 (0)40 285 66 58  support@pomaz.nl
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