uw partner voor zwembad en vijver

Welk zwembad past bij u?
PREFAB zwembaden
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Beste klant,
Prefab zwembaden… Een begrip waarbij men van Google een oneindige lijst hits krijgt, te
veel om te overzien, onmogelijk om alles te vergelijken, waardoor men problemen krijgt om te
kunnen kiezen, en niet meer durft vertrouwen op de uiteindelijke keuze.
Met deze brochure hebben wij reeds een selectie voor u gemaakt, op basis van vertrouwen in
de fabrikant, hun kwaliteiten, garanties en modellen. In deze brochure vind u zwembaden
terug van Europese oorsprong. Afkomstig van fabrikanten die reeds vele decennia lang, hun
kwaliteiten bewezen hebben. Hier vind u zwembaden met fabrieksgaranties, van bedrijven
op slechts enkele uren rijden van Vlaanderen, bedrijven met een gezicht, met fierheid, met
een ziel. Garanties van diverse duurtijden, afhankelijk van fabrikant en hun basisproduct,
doch betrouwbare garanties.
Hier bieden wij een selectie modellen aan, in een hedendaagse vormgeving, die in elk
project passen, ook in het uwe. En door het volgen van twee leveranciers, en drie productiereeksen, durven we te stellen dat we in deze brochure een gamma voorstellen, voor
ieder budget, voor elke smaak, voor elke droom, ook voor uw droom waar te maken.

Onze visie:
Glashelder, gezond en aangenaam watergenot. Het is onze visie om dit aan onze
klanten aan te bieden, als gerespecteerde partner voor zwembad en vijver. Helder
en zuiver water, door gebruik van zo veel mogelijk techniek, en zo weinig mogelijk
chemie, opdat mens en milieu gezond en in balans blijven.
Via kwaliteitsvolle materialen en gekwalificeerd personeel, willen wij onze klanten
ten volle laten genieten van hun zwembad, vijver, waterpartij. Door het continu
opvolgen en toepassen van innoverende technieken, trachten wij ons doel steeds zo
energiezuinig en natuurvriendelijk te bereiken. Het tevredenheidsgevoel van onze
klanten blijft hierin onze grootste drijfveer.
Tevens is het onze kernwaarde om onze afspraken na te komen, onze relatie met
de klant duurzaam en langdurig aan te gaan, om zo onze eigen groei te kunnen
waarborgen en onze dienstverlening nog uit te bouwen.

RIVIERAPOOL
Samen met de baden van RivieraPool helpen wij u graag om uw droom te verwezenlijken. Onze gelijklopende visie op originaliteit, kwaliteit en service hebben
ervoor gezorgd dat wij erkend verdeler zijn van RivieraPool prefab zwembaden,
zwembaden in epoxy-acrylaat, zwembaden voor het leven.
Deze Duitse fabrikant is reeds sinds 1970 zijn sporen aan het verdienen in de
zwembadwereld, en wordt nog steeds geleid door de stichters, hun kinderen en
kleinkinderen.
Door open te staan voor de vragen van de klant, innoverend te werken met de
meest kwaliteitsvolle materialen, maatwerk aan te bieden en service hoog in het
vaandel te dragen, kunnen zij heden een gamma modellen voorstellen waarbij
allicht ook het zwembad van uw dromen te vinden is.
Naast hun reeks prefab zwembaden, Style en D Line, is er ook een reeks prefab
mozaïekbaden en zwembaden op maat. Enkel bij RivieraPool heeft men de
kennis hiervoor.
Isolatie rond het zwembad wordt altijd grondig aangebracht, tot wel 30 cm
rondom, waardoor onze RivieraPoolbaden als het ware ‘passief’ zwembaden
worden. Zo wordt er sterk bespaard op de verwarming van het zwembad.
Hun garanties zijn dan ook zeer uitgebreid, met tot 20 jaar garantie op de
waterdichtheid, échte garantie.

STYLE
RivieraPool Ancona/ Modena
STYLE Ancona

STYLE Ancona 320

diepte 1,50 m
lengte 6,50 m
breedte 3,20 m

lengte 8 m
breedte 3,20 m

lengte 10 m
breedte 3,20 m

Een modern zwembad met een strakke
hoektrap voor maximale zwemlengte.
STYLE Ancona 370

diepte 1,50 m
lengte 8 m
breedte 3,70 m

STYLE Modena

STYLE Modena 320

diepte 1,50 m
lengte 7,25 m
breedte 3,20 m

lengte 8,25 m
breedte 3,20 m

STYLE Modena 370

Vlotte hoektrap met relax extensies.
Een familiebad met uitzonderlijke
mogelijkheden

diepte 1,50 m
lengte 7,75 m
breedte 3,70 m

lengte 8,75 m
breedte 3,70 m

Kleur:

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.

Keuze afdekkingen
voor de STYLE zwembaden:
RivieraPool Ancona of Modena
Ingebouwd rolluiksysteem:

Integra 2-13

Manueel of automatisch stavendekzeil:

Opgebouwd rolluiksysteem:

Meer info? Vraag naar onze afdekkingen folder.

D-LINE
RivieraPool

Ancona

Een modern zwembad met een
strakke hoektrap voor maximale
zwemlengte.
2 cm isolatiemateriaal in de
wanden en 3 cm in de bodem
en trappen.

Formaten: diepte 1,50 m

Ancona 270
breedte 2,70 m

Ancona 320
breedte 3,20 m

Ancona 370
breedte 3,70 m

lengte 5,50 m
lengte 6,50 m
lengte 8 m

lengte 8 m
lengte 10 m

lengte 10 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

D-LINE
RivieraPool

Modena

Vlotte hoektrap met relax extensies.
Een familiebad met uitzonderlijke
mogelijkheden.
2 cm isolatiemateriaal in de
wanden en 3 cm in de bodem
en trappen.

Formaten: diepte 1,50 m
Modena 320
breedte 3,20 m

Modena 270
breedte 2,70m

Modena 370
breedte 3,70 m

lengte 5,50 m
lengte 7,25 m
lengte 8,25 m

lengte 7,75 m
lengte 8,75 m
lengte 9,75 m
lengte 10,75 m
lengte 11,75 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

RivieraPool Linear

RivieraPool Linear RS

RivieraPool Ancona

RivieraPool Modena

RivieraPool Wetlounge

D-LINE
RivieraPool

Linear

Ruime inlooptrap met veel
zit- en liggelegenheid.
Een familiebad met strakke
looks.
2 cm isolatiemateriaal in
de wanden en 3 cm in de
bodem en trappen.

Formaten: diepte 1,50 m

Linear 370
breedte 3,70 m

lengte 7,45 m
lengte 8,45 m
lengte 9,45 m
lengte 10,45 m
lengte 11,45 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

D-LINE
RivieraPool Linear RS

Waterterras, ruime trap en
rolluiknis in één geheel.
Voor gezellige familiesfeer
in een strak kleedje.
2 cm isolatiemateriaal in
de wanden en 3 cm in de
bodem en trappen.

Formaten: diepte 1,50 m
Linear RS
breedte 3,70 m

lengte 7,75 m
lengte 8,75 m
lengte 9,75 m
lengte 10,75 m
lengte 11,75 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

RivieraPool Rolluiksystemen
INTEGRA 2-13
Linear
Ancona
Modena

TUSSENWAND
Linear
Ancona
Modena
Linear XL

CLASSIC
Linear
Ancona
Modena
Linear XL

ZITBANK
Linear 370
Ancona 370
Modena 370
Linear XL

D-LINE
RivieraPool

Wet Lounge

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

Formaat: 1,50 m diepte

3,70 m breedte
zwemlengte: 8 m of 10 m
ondiepwaterzone: 0,23 m diep x 2 m x 3,70 m
totale lengte: 11,75 m of 13,75 m

2 cm isolatiemateriaal in
de wanden en 3 cm in de
bodem en trappen.

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

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

D-LINE
RivieraPool

Swim & Fun

Trainen en relaxen in
een compact geheel.
Te verkrijgen in het
D-Line kleurenpalet.
2 cm isolatiemateriaal in
de wanden en 3 cm in de
bodem en trappen.

Formaat: lengte: 5,50 m

breedte: 2,70 m
diepte: 1,50 m

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.

RivieraPool Mozaïek

RivieraPool Linear

RivieraPool Style Ancona + Integra 2-13

RivieraPool Linear

RivieraPool Modena + Integra 2-13

RivieraPool Linear

POXY
RivieraPool kwaliteit, onder een iets klassiekere vorm.
De kuipen zijn eveneens vervaardigd in epoxy-acrylaat, de bodem heeft eveneens 3 cm isolatie, de ziel van de RivieraPool medewerkers zit eveneens hierin
verwerkt. Bij deze reeks wordt er echter minder belang gehecht aan de filosofie
rond design; zo zijn bvb de inbouwdelen voorzien in kunststof, ipv van gepolijst
edelstaal.
Echter, dankzij deze kleine toegevingen, maakt de Poxy reeks het wel mogelijk
om een zwembad van topkwaliteit te plaatsen, op een zeer budgetvriendelijke
manier. Plaatsingsmethode van een Poxy bad, verschilt in geen enkel opzicht
met een RivieraPool.
Garanties zijn eveneens hetzelfde als RivieraPool.

Poxy Twin Sit Lounge

POXY
Twin
Dubbele trap, gecombineerd met
maximale zwemlengte. Ideaal voor
een Jet-Stream.
Kan uitgebreid worden met een ondiepe waterzone van 1 of 2 m lang
aan de kant van de trap. Aan de
achterzijde kan er een ingebouwd
rolluiksysteem mee worden geïntegreerd.

Formaten: (l x b x d)

Twin 700:
Twin 800:

7 m x 3,20 m x 1,50 m
8 m x 3,20 m x 1,50 m

Twin 745:
Twin 845:
Twin 945:

7,45 m x 3,70 m x 1,50 m
8,45 m x 3,70 m x 1,50 m
9,45 m x 3,70 m x 1,50 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

POXY
Twin Sit

Een familiebad met vele
mogelijkheden.
Kan uitgebreid worden met een
waterterras van 1 of 2 m lang
en ook met een ingebouwd rolluiksysteem.
Formaten: (l x b x d) Twin Sit 700: 7 m x 3,20 m x 1,50 m
Twin Sit 800: 8 m x 3,20 m x 1,50 m
Twin Sit 745: 7,45 m x 3,70 m x 1,50 m
Twin Sit 845: 8,45 m x 3,70 m x 1,50 m
Twin Sit 945: 9,45 m x 3,70 m x 1,50 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

POXY
Single Sit

Hoektrap met 5 anti slip tredens.
Een ruim lounge en zitgedeelte
in verschillende waterdieptes.
Kan uitgebreid worden met een
1 m lang waterterras en/of met
een geïntegreerd rolluiknis.

Formaten: (l x b x d)

Single Sit 550:
Single Sit 700:

5,50 m x 2,70 m x 1,50 m
7 m x 2,70 m x 1,50 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

POXY
Eleganz
Elegante zwevende trap met 5 treden,
links of rechts te plaatsen, tegen de
wand.
Uit te breiden met een ondiepwaterzone
van 1 of 2 m lang. Met de ondiepwaterzone heeft de Eleganz-trap 4 treden.
Geïntegeerde rolluiknis mogelijk.

Formaten: (l x b x d) Eleganz 550: 5,50 m x 3,20 m x 1,50 m
Eleganz 650: 6,50 m x 3,20 m x 1,50 m
Eleganz 600: 6 m x 3,70 m x 1,50 m
Eleganz 700: 7 m x 3,70 m x 1,50 m
Eleganz 800: 8 m x 3,70 m x 1,50 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

POXY
Marina

Vlotte hoektrap met zit-en
liggelegenheid.
Marina wordt aangeboden met de
optie van een ondiepe waterzone
van 1 m lang maar zonder ingebouwd rolluiksysteem.
Formaten: (l x b x d) Marina 600:
Marina 900:

6 m x 3,20 m x 1,40 m
9 m x 3,20 m x 1,40 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

POXY
Moderna

Relaxen in een compact geheel. Met de Moderna kan u
kiezen voor 1,50 m, 1,20 m of
1 m diepte.
Met ingebouwde rolluiknis.

Formaten: (l x b x d) Modena 1500: 5,20 m x 2,40 m x 1,50 m
Modena 1250: 5,20 m x 2,40 m x 1,25 m
Modena 1050: 5,20 m x 2,40 m x 1,05 m
Kan met schacht voor de filtertechniek.
Het deksel is ofwel van hoogwaardig hout ofwel met een GVK-deksel voor steenstructuur.

Met ‘Integra 2-13’ rolluiknis.

Kan met uitrustingspakket:
- 1 skimmer met waterpeilregelaar
- 2 inlaatjets
- 1 lage wandafzuiging
- 1 bodemafvoerput met deksel
- 1 onderwaterlamp LED

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

Keuze afdekkingen
voor de POXY zwembaden:
Ingebouwd rolluiksysteem:

Rolluiksysteem INTEGRA 2-13

Manueel of automatisch stavendekzeil:

Opgebouwd rolluiksysteem:

Meer info? Vraag naar onze afdekkingen folder.

POXY
Fun&Play · BigFun

De Fun&Play en BIG Fun zijn zwembaden uit één stuk, naadloos gevormd uit glasvezelversterkte
vinylesterhars. Het combineert een lounge ligdeel met een vlotte hoektrap en heeft 3 cm ingebouwde hardschuim isolatie in bodem en treden.

Formaten: 1,40 m diepte

Fun&Play: 5,20 m lengte & 2,35 m breedte

		BIG Fun: 6,00 m lengte & 2,85 m breedte

BigFun

Kleur:

licht grijs

Fun&Play

Ceramic de Luxe Lane

Ceramic de Luxe Estela

Ceramic De Luxe Nashira

Mon De Pra Smart Lane

Mon De Pra Unique

Mon De Pra Kubyka

CERAMIC DE LUXE

MON DE PRA

Het luxueuze gamma van Mon de Pra, één van de oudste Franse zwembadfabrieken. Voor de vervaardiging van deze prefab zwembaden, van hoge kwaliteit, werd
er een nieuwe fabriekseenheid gebouwd in het noorden van Spanje.
Een aantal van de beste modellen uit de Mon de Pra reeks, worden hier gebouwd
volgens het keramisch procédé. De plaatsing gebeurt op een bedding van
chape, waarmee eveneens aangevuld wordt. In optie kan er gekozen worden om
de zwembaden isolerend aan te leveren, voorzien van een dikke laag PU schuim.
Dankzij hun know how, en door het gebruik van het keramisch procédé, kunnen
ze langlopende garanties tot 20 jaar geven op deze baden.

Ceramic De Luxe Estela

Ceramic de Luxe
MON de PRA

Nashira

Zeer functioneel ontwerp. Vlotte, vloeiende inlooptrap met zitbank.

Formaten:

Nashira 4

Nashira 5

Nashira 6

Nashira 7

Nashira 8

Nashira 9

Nashira 10

l: 4,50 m
b: 3,80 m
d: 1,50 m

l: 4,50 m
b: 3,80 m
d: 1,50 m

l: 6,10 m
b: 3,30 m
d: 1,50 m

l: 7,10 m
b: 3,60 m
d: 1,50 m

l: 8 m
b: 3,80 m
d: 1,50 m

l: 9 m
b: 4 m
d: 1,50 m

l: 10 m
b: 4 m
d: 1,50 m

Kleuren:

Gold

Emerald

Onyx

Turmaline

Diamond

Topaz

Lapis-Lazuli

Adularia

Agata

Ceramic de Luxe
MON de PRA

Estela

Het zwembad in een tijdloze vorm. De ruime inlooptrap met brede zittrede is voorzien van anti
slip om een veilige toegang te krijgen tot het zwembad? De 3D kleuren geven dit zwembad
een extra luxueuze look.
Formaten:

Estela 65

Estela 75

Estela 85

Lengte : 6,50 m
Breedte: 3,70 m
Diepte: 1,50 m

Lengte : 7,50 m
Breedte: 3,90 m
Diepte: 1,50 m

Lengte : 8,50 m
Breedte: 4,10 m
Diepte: 1,50 m

Kleuren:

Gold

Emerald

Onyx

Turmaline

Diamond

Topaz

Lapis-Lazuli

Adularia

Agata

Ceramic de Luxe
MON de PRA

Altair

Een echte zwemlaan met unieke uitstraling.
Zeer functioneel ontwerp.

Formaten:

Altair 5
Lengte : 4,75 m
Breedte: 2,10 m
Diepte: 1,50 m

Altair 10
Lengte : 9,70 m
Breedte: 2,10 m
Diepte: 1,50 m

Kleuren:

Gold

Emerald

Onyx

Turmaline

Diamond

Topaz

Lapis-Lazuli

Adularia

Agata

Ceramic de Luxe
MON de PRA

Syrius

Veelzijdig en uniek! Grote comfortabele bank en een ruime design trap met antisliptrede die
ook als hoofdsteun in het lounge gedeelte kan dienen.
Formaten:

Syrius 63

Cover Syrius 63

Syrius 73

Cover Syrius 73

Syrius 83

Cover Syrius 83

l: 6,30 m
b: 3,50 m
d: 1,50 m

l: 7,30 m
b: 3,50 m
d: 1,50 m

l: 7,30 m
b: 3,70 m
d: 1,50 m

l: 8,40 m
b: 3,70 m
d: 1,50 m

l: 8,30 m
b: 3,90 m
d: 1,50 m

l: 9,40 m
b: 3,90 m
d: 1,50 m

Kleuren:

Gold

Emerald

Onyx

Turmaline

Diamond

Topaz

Lapis-Lazuli

Adularia

Agata

Mon De Pra Unique

Ceramic De Luxe Nashira

Ceramic de Luxe Estela

Mon De Pra Wide

Mon De Pra Unique 4

MON DE PRA
De basis van het succesrijke parcours van Mon de Pra, is terug te vinden in deze
reeks van polyester monobloc zwembaden, in diverse maten en afwerkingen.
Wij selecteerden de meest courante vormen in onze brochure, maar kunnen u
natuurlijk op eenvoudige vraag ook helpen met de specialere uitvoeringen en
aflopende bodems. Polyester wordt al vele jaren gebruikt in de waterdichting
van zwembaden, vijvers, boten,… Het heeft al vele decennia zijn kwaliteiten
bewezen, en zal dit ook nog lang blijven doen. Vanuit de polyesterwereld zijn
er natuurlijk de laatste jaren verbeteringen gekomen, in de vorm van de keramische vinylesters en epoxy-acrylaten. Doch maakt dit van polyester geen slecht
product, het zorgt ervoor dat er reeds aan een zeer aangenaam budget, kan
gezwommen worden. En met 10 jaar fabrieksgarantie bovenop van Mon de
Pra, bent u ineens voor vele jaren gerust.
Ook deze reeksen van Mon de Pra, kunnen geïsoleerd aangeleverd worden,
waardoor osmose al veel minder kans krijgt, en u energiezuinig kunt genieten
van het warme water.

Mon De Pra Kubyka - Syrius

Polyester
MON de PRA

Unique

MdP Unique zijn zwembaden met een elegante en hedendaagse vorm.
Ontworpen voor een maximaal zwemplezier en voorzien van een hoektrap met ruime zitbank.

Formaten:

Unique 4

Unique 5

Unique 6

Unique 7

Unique 8

Unique 9

Unique 10

l: 4,50 m
b: 3,80 m
d: 1,50 m

l: 5,10 m
b: 3,10 m
d: 1,50 m

l: 6,10 m
b: 3,30 m
d: 1,50 m

l: 7,10 m
b: 3,60 m
d: 1,50 m

l: 8 m
b: 3,80 m
d: 1,50 m

l: 9 m
b: 4 m
d: 1,50 m

l: 10 m
b: 4 m
d: 1,50 m

Kleuren:

Wit

Beige

Blauw

Grijs

Groen

Polyester
MON de PRA

Wide

Het zwembad in een tijdloze vorm.
De ruime inlooptrap met brede zittrede is voorzien van anti slip om een veilige toegang te
krijgen tot het zwembad .

Formaten:

Wide 65

Wide 75

Wide 85

Lengte: 6,50 m
Breedte: 3,70 m
Diepte: 1,50 m

Lengte: 7,50 m
Breedte: 3,90 m
Diepte: 1,50 m

Lengte: 8,50 m
Breedte: 4,10 m
Diepte: 1,50 m

Kleuren:

Wit

Beige

Blauw

Grijs

Groen

Polyester
MON de PRA

Relax

Een zwembad met een familiale ronding. De inlooptrap met ruime zit- en liggelegenheid is
voorzien van anti slip om een veilige toegang te krijgen tot het zwembad .

Formaten:

Relax 700

Relax 800

Relax 950

Lengte: 6,90 m
Breedte: 3,30 m
Diepte: 1,50 m

Lengte: 8 m
Breedte: 3,50 m
Diepte: 1,50 m

Lengte: 9 m
Breedte: 4 m
Diepte: 1,60 m

Kleuren:

Wit

Beige

Blauw

Grijs

Groen

Polyester
MON de PRA

Smart

Deze knappe zwembaden die vooral inspelen op de minder grote tuinen bieden de gebruiker
alle comfort en zwemplezier waarvan hij droomt.

Formaten:

Smart Covi 1

Smart Joker 1

Smart 525

Smart Lane

Lengte: 6 m
Breedte: 2,60 m
Diepte: 1,43 m

Lengte: 5,05 m
Breedte: 3,45 m
Diepte: 1,43 m

Lengte: 5,05 m
Breedte: 2,60 m
Diepte: 1,43 m

Lengte: 4,75 m
Breedte: 2,10 m
Diepte: 1,50 m

Kleuren:

Wit

Beige

Blauw

Grijs

Groen

Polyester
MON de PRA

Lane

De Lane is uniek in zijn soort, de eerste
monoblok zwemlaan op de markt.
De elegante lijnen geven de gebruiker een
maximaal zwemplezier.

Formaten:

Lane 10
Lengte: 9,70 m
Breedte: 2,10 m
Diepte: 1,50 m
Lane 12
Lengte: 11,70 m
Breedte: 2,10 m
Diepte: 1,50 m
Lane 14
Lengte: 13,70 m
Breedte: 2,10 m
Diepte: 1,50 m

Kleuren:

Wit

Beige

Blauw

Grijs

Groen

Polyester
MON de PRA

Kubyka

Veelzijdig en uniek! Grote comfortabele bank en een ruime design trap met antisliptrede die
ook als hoofdsteun in het lounge gedeelte kan dienen.

Formaat:

Kubyka 63

Cover Kubyka 63

Kubyka 73

Cover Kubyka 73

Kubyka 83

Cover Kubyka 83

l: 6,30 m
b: 3,50 m
d: 1,50 m

l: 7,30 m
b: 3,50 m
d: 1,50 m

l: 7,30 m
b: 3,70 m
d: 1,50 m

l: 8,40 m
b: 3,70 m
d: 1,50 m

l: 8,30 m
b: 3,90 m
d: 1,50 m

l: 9,40 m
b: 3,90 m
d: 1,50 m

Beige

Blauw

Kleuren:

Wit

Grijs

Groen

Keuze afdekkingen
voor de MON DE PRA zwembaden
Ingebouwd rolluiksysteem:

Manueel of automatisch stavendekzeil:

Opgebouwd rolluiksysteem:

Meer info? Vraag naar onze afdekkingen folder.

LUXE POOLS
Reeds meer dan 20 jaar produceert Luxe Pools monobloc zwembaden in hoogwaardig vinylester en zelfs de laatste jaren ook in Inox en mozaïek.
Luxe Pools Lithouwen heeft zich zo, op een degelijke en rustige manier, bekend
gemaakt over Midden-Europa, en hun kwaliteit heeft ook ons overtuigd met hen
in bad te gaan.
Ons gamma van Luxe Pools beperkt zich tot de klassieke prefab zwembaden, die
zowel in effen kleuren verkrijgbaar zijn, alsook in een tiental keramische 3D granicoat uitvoeringen, voor nog meer duurzaamheid.
De rand van een Luxe Pool zwembad is mee afgewerkt, wat de afwerking met
een boordsteen niet meer noodzakelijk maakt. Omwille van de afgewerkte
rand, zijn de vermelde afmetingen buitenmaten van de kuip, de binnenmaat
wordt daardoor 20 cm kleiner dan vermeld.
Hun strakke en eigentijdse vormen, brengen een mooie uitbreiding op ons
keramisch gamma, en passen in elke moderne omgeving. De vrij rechte zijwanden, maken dat deze zwembaden ook kunnen geïsoleerd worden met
Thermotec Pool, om zo bijna ‘passief’ te worden qua warmteverlies.

Luxe Pools Wanaka

Ceramic Vinyl
Luxe Pools

Turano

De Turano heeft een hoektrap met ruime treden waar je eveneens op kan relaxen en behoudt
zo toch zijn totale zwemlengte. Met de Turano Beach maak je het relaxgedeelte compleet.
Formaten:

Turano City Pool

Turano Beach

Lengte: 6 m
Breedte: 3 m
Diepte: 1,45 m

Lengte: 7,30 m
Breedte: 3 m
Diepte: 1,45 m

Turano Beach
met rolluiknis
Lengte: 7,30 m
Breedte: 3 m
Diepte: 1,45 m

Kleuren:

Snow white Pacific blue Dusty grey

Ocean Blue Sparcle Blue Deep Grey Desert Sand Black Night

Blue Belle Seaside Blue White Pearl Black Pearl

Ceramic Vinyl
Luxe Pools

Wanaka

Eigentijds zwembad met aan beide zijde 5 strakke inlooptreden. De ruime zitbank maakt het
compleet. Kan ook met rolluiknis.
Formaten: Diepte: 1,45 m
Wanaka 650
Lengte: 6,50 m
Breedte: 3,30 m
Wanaka 750
Lengte: 7,50 m
Breedte: 3,70 m
Wanaka 850
Lengte: 8,50 m
Breedte: 3,70 m
Wanaka 1000
Lengte: 10 m
Breedte: 3,70 m

Kleuren:

Snow white Pacific blue Dusty grey

Ocean Blue Sparcle Blue Deep Grey Desert Sand Black Night

Blue Belle Seaside Blue White Pearl Black Pearl

Wanaka 650
met rolluiknis
Lengte: 6,50 m
Breedte: 3,30 m
Wanaka 750
met rolluiknis
Lengte: 7,50 m
Breedte: 3,70 m
Wanaka 850
met rolluiknis
Lengte: 8,50 m
Breedte: 3,70 m
Wanaka 1000
met rolluiknis
Lengte: 10 m
Breedte: 3,70 m

Ceramic Vinyl
Luxe Pools

Garda

Deze elegante klassieke vorm heeft een ruime inlooptrap met 5 treden om de toegang tot het
zwembad te vergemakkelijken. Het heeft eveneens 2 comfortabele zithoeken aan het einde.
Formaten:
Garda 800
Lengte: 8 m
Breedte: 3,70 m
Diepte: 1,50 m
Garda 950
Lengte: 9,50 m
Breedte: 3,70 m
Diepte: 1,50 m

Kleuren:

Snow white Pacific blue Dusty grey

Ocean Blue Sparcle Blue Deep Grey Desert Sand Black Night

Blue Belle Seaside Blue White Pearl Black Pearl

Ceramic Vinyl
Luxe Pools

Lugano

Klassiek rechthoekig zwembad met een ruime ronde hoektrap. Aan het einde van het bad zijn
in beide hoeken zitjes, ideaal om te ontspannen.
Formaten:
Lugano
Lengte: 7,65 m
Breedte: 3,70 m
Diepte: 1,50 m

Kleuren:

Snow white Pacific blue Dusty grey

Ocean Blue Sparcle Blue Deep Grey Desert Sand Black Night

Blue Belle Seaside Blue White Pearl Black Pearl

Ceramic Vinyl
Luxe Pools

Dove

Modern zwembad met kubistische hoektrappen die eveneens dienen als loungegedeelte.
Kan ook met rolluiknis.
Formaten:
Dove 640
Lengte: 6,40 m
Breedte: 3,65 m
Diepte: 1,38 m

Kleuren:

Snow white Pacific blue Dusty grey

Ocean Blue Sparcle Blue Deep Grey Desert Sand Black Night

Blue Belle Seaside Blue White Pearl Black Pearl

BOUWKUNDIGE

ZWEMBADEN
Er zijn diverse bouwmethoden. Zo kan een zwembad opgebouwd worden met
Styropool bouwblokken. Deze blokken van gehard piepschuim (polystyreen)
worden op elkaar gestapeld, voorzien van bewapening en vervolgens volgestort
met beton. Het grote voordeel van deze ijzersterke bouwmethode is dat u zelf de
vorm kan bepalen. Bovendien is door deze constructie het zwembad ook zeer
goed geïsoleerd.
De stalen zwembaden van Soleo zijn zeer geschikt voor bouwplaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Ze zijn zo ontworpen dat alle panelen van elkaar afhankelijk
zijn en met elkaar kunnen gecombineerd worden. Door hun flexibiliteit zijn er
dus ook vele mogelijkheden voor al uw specifieke wensen.
De afwerking van een bouwkundig zwembad gebeurt met een liner, op maat
gemaakt of ter plaatse gelast.

Styropool zwembaden:

Stalen zwembaden:

K e u z e g e ma a k t ?
Dan gaan wij graag bij u van start!
WATER TECHNICS bvba
Mechelsesteenweg 277, 2500 Lier
015/31 49 89
info@water-technics.be
www.water-technics.be

