
 
 
PERSBERICHT: Overname van Aquadeck door Pollet Pool Group  
 
Waregem (BE) / Budel (NL) – Pollet Pool Group, onderdeel van de overkoepelende Pollet Water 
Group, realiseert de overname van het Nederlandse Aquadeck. Aquadeck is fabrikant van lamellen 
zwembadafdekkingen. Met de overname bevestigt Pollet Pool Group opnieuw haar ambitie om te 
blijven groeien als groep en firma. 
 
Het jaarlijkse Pool Event, een dag waarop Pollet Pool Group haar zwembadbouwers nieuwe producten 
voorstelt, was dit jaar goed voor een bijzondere primeur. Daags voor het event rondde Pollet Pool Group 
de overname van het Nederlandse Aquadeck af. Sinds 1999 is Aquadeck fabrikant van lamellen 
afdeksystemen voor zwembaden. Met zorg produceert Aquadeck in eigen huis lamellenafdekkingen. 
Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en de vele toepassingsmogelijkheden, vonden hun 
producten de afgelopen jaren in toenemende mate hun weg in Europa. 
 
De match met Pollet Pool Group (afgekort PPG) is geen toeval. PPG is dankzij de overkoepelende Pollet 

Water Group meer dan 4 decennia actief in de wereld van waterbehandeling en levert componenten en 

volledige systemen doorheen Europa, Afrika en het Midden Oosten. De zwembadtak, gebundeld onder 

Pollet Pool Group, bestaat uit 8 filialen verspreid over Europa. Het gamma aangeboden producten omvat 

een ruime keuze aan componenten voor zowel de privé zwembaden alsook de publieke zwembaden. De 

Pollet Pool Group beschikt over een ruime voorraad en verkoopt zijn kwaliteitsproducten enkel aan vaklui. 

De centrale diensten zoals aankoop en voorraad worden aangestuurd vanuit Pollet Pool Group Europe in 

Waregem. 

 
Met de overname van Aquadeck bevestigt Pollet Pool Group opnieuw haar ambitie om te blijven groeien 
als groep en firma. Aquadeck is als sterk merk en met haar 17-koppig team van zwembadspecialisten een 
enorme verrijking. Dankzij de bundeling van krachten bieden beide entiteiten hun klanten het beste van 2 
werelden. Accurate en betrouwbare service op vlak van levering, technische ondersteuning en dienst na 
verkoop? Daar gaan ze beide prat op.  
 
Heeft u vragen? Aarzel niet om ons te contacteren. Neem alvast een kijkje op www.polletpoolgroup.com 
en www.aquadeck.nl  
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Marketing Manager 
Pollet Water Group 
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