
uw partner voor zwembad en vijver

Welk zwembad past bij u?

Epoxy prefab zwembaden
Selected by Water Technics



RivieraPool Ancona/ Modena

STYLE linkt topkwaliteit en design aan een aangename prijs.  
3 cm isolatie in bodem en trappen. Extra verstevigingen in de zijwanden.  
Voor jarenlang zorgeloos zwemplezier.

STYLE

STYLE Ancona

STYLE Modena

Een modern zwembad met een strakke 
hoektrap voor maximale zwemlengte. 

Vlotte hoektrap met relax extensies. 
Een familiebad met uitzonderlijke 
mogelijkheden



Keuze afdekkingen voor de STYLE zwembaden:
RivieraPool Ancona of Modena

Ingebouwd rolluiksysteem:

Stavendekzeil:

Opgebouwd rolluiksysteem: De AquaCover Box



Een modern zwembad met een strakke 
hoektrap voor maximale zwemlengte. 

RivieraPool  Ancona

D-LINE

wit              papyrus             zilvergrijs  zand            meerblauw            granietgrijs              steengrijs



Vlotte hoektrap met relax extensies. 
Een familiebad met uitzonderlijke 
mogelijkheden

RivieraPool  Modena

D-LINE

wit              papyrus             zilvergrijs  zand            meerblauw            granietgrijs              steengrijs



RivieraPool Linear

D-LINE

RivieraPool Ancona

RivieraPool Modena



RivieraPool  Linear

Ruime inlooptrap met veel zit- en 
liggelegenheid.
Een familiebad met strakke looks.

D-LINE

wit              papyrus             zilvergrijs  zand            meerblauw            granietgrijs              steengrijs



RivieraPool RS Linear

D-LINE

Waterterras, ruime trap en 
rolluiknis in één geheel.
Voor gezellige familiesfeer in 
een strak kleedje.

wit              papyrus             zilvergrijs  zand            meerblauw            granietgrijs              steengrijs



RivieraPool Rolluiksystemen

INTEGRA 2-13

L - Linear
L - Ancona

L - Modena

M - Ancona
M - Modena

TUSSENWAND

L - Linear
L - Ancona

L - Modena

M - Ancona
M - Modena

XL Linear

ZITBANK

L - Linear
L - Ancona

L - Modena

XL Linear

CLASSIC

L - Linear
L - Ancona

L - Modena

M - Ancona
M - Modena

XL Linear



RivieraPool  Wet Lounge

D-LINE

Je kan ook met dit waterterras je Modena, Linear of Ancona uitbreiden!

Completer kan een zwembad 
niet zijn!
 
Ruime inlooptrap 
met geïntegreerd rolluik.
Wetlounge met hoektrap 
naar het zwemdeel.

formaat 
1,5 m diepte
3,7 m breedte
8 m of 10 m zwemlengte

20 mm isolatiemateriaal in 
de wanden en 30 mm in de 
bodem

wit              papyrus             zilvergrijs  zand            meerblauw            granietgrijs              steengrijs



RivieraPool     Swim & Fun

D-LINE

Trainen en relaxen in een compact 
geheel.

lengte: 5,5 m
breedte: 2,7 m
diepte: 1,5 m

Te verkrijgen 
in het D-Line kleurenpalet.

De techniekschacht herbergt de 
jetpompen en ook de filtratie, 
indien gewenst.

Fun pack met digitaal display voor dubbele tegenstroominstallatie, 6 microjets voor rug en 
benen, 1 bodemgeiser voor het masseren van voeten en enkels en 2 maritim massage jets.



Zij genieten reeds volop!



Vlotte hoektrap met 
zit-en liggelegenheid.
3 cm isolatie in bodem en treden.

Marina

POXY

wit              papyrus             zilvergrijs              zand        meerblauw      granietgrijs       steengrijs

Kleuren:

Marina 600: 6,00 lengte
Marina 750:  7,50 lengte
Marina 900:  9,00 lengte

Formaat: 1,40 m diepte & 3,20 m breedte 



Zalige mix van prijs, kwaliteit en 
genot voor het hele gezin.
Multifunctionele zitbank om te 
bouwen tot rolluiknis.
3 cm isolatie in bodem en treden.

Twin Sit Extra

POXY

papyrus

Twin Sit Extra 800: 8,00 lengte
   3,20 breedte
Twin Sit Extra 900:  9,00 lengte
   3,20 breedte 

Formaat: 1,50 m diepte    M:

Kleur:
Extra kleurverlichtingsconcept met afstandsbediening



Een echt familiebad met vele 
mogelijkheden.
3 cm isolatie in bodem en treden.

Twin Sit

POXY

wit              papyrus             zilvergrijs              zand        meerblauw      granietgrijs       steengrijs

Twin Sit 700: 7,00 lengte
  3,20 breedte
Twin Sit 800:  8,00 lengte
  3,20 breedte 

Twin Sit 745:  7,45 lengte
  3,70 breedte
Twin Sit 845:  8,45 lengte
  3,70 breedte
Twin Sit 945:  9,45 lengte
  3,70 breedte

Formaat: 1,50 m diepte    M:

       L:

Kleuren:



Dubbele trap, gecombineerd met 
maximale zwemlengte.
Ideaal voor Jet-Stream
3 cm isolatie in bodem en treden.

Twin

POXY

wit              papyrus             zilvergrijs              zand        meerblauw      granietgrijs       steengrijs

Kleuren:

Twin 700: 7,00 lengte
  3,20 breedte
Twin 800:  8,00 lengte
  3,20 breedte 

Twin 745:  7,45 lengte
  3,70 breedte
Twin 845:  8,45 lengte
  3,70 breedte
Twin 945:  9,45 lengte
  3,70 breedte

Formaat: 1,50 m diepte    M:

       L:



Keuze afdekkingen voor de POXY zwembaden:

Ingebouwd rolluiksysteem:

Stavendekzeil:

Opgebouwd rolluiksysteem: De AquaCover Box



PLEZIER VERZEKERD!
Heb je altijd al van een eigen zwembad gedroomd? 

Compact, kwaliteitsvol en aan een zéér scherpe prijs? 

Met de FUN&PLAY heb je alles in 1 pakket. 

Langdurig plezier verzekerd met deze degelijke Duitse kwaliteit. 

Met deze budgetvriendelijke, kwaliteitsvolle FUN&PLAY 

Duik er in
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De FUN&PLAY is een prefab zwembad uit één stuk, naadloos 
gevormd uit glasvezelversterkte vinylesterhars. Het combineert
een lounge ligdeel met een vlotte hoektrap.

De FUN&PLAY heeft 3 cm ingebouwde hardschuim isolatie 
in bodem en treden.

De FUN&PLAY staat voor meer dan 10 m² puur waterplezier.
Bij 1,30 m waterdiepte is er fun voor iedereen.
Uitbreidbaar met tegenstroom, kleurenleds, rolluik,...

Met antislip treden!

KLEIN MAAR FIJN !
De FUN&PLAY heeft het allemaal!

Verkrijgbaar in 2 kleuren:

Afmetingen:

Prijs vanaf is inclusief:
☞ graafwerk en plaatsing
☞ zwembad met inbouwdelen
☞ veilig stavendekzeil
☞ warmtepomp
☞ boordstenen
☞ filterpakketmeerblauw zilvergrijs



Keuze gemaakt?

Dan gaan wij graag bij u van start!

WATER TECHNICS bvba
Wilsonstraat 96 

2860 Sint-Katelijne-Waver
015/31 49 89 

info@water-technics.be
www.water-technics.be


