Enjoy
Water

Biopool
zwemmen in drinkwater
kwaliteit

Biopool speelt in op de steeds
groeiende vraag naar hybride en
chloorarme zwembaden.

Uniek in watertechniek
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De waterbehandeling in onze
zwembaden is chloorarm en daarom
niet alleen beter voor u, maar ook voor
het milieu. Onze baden zijn vervaardigd
uit kwalitatief hoogstaande materialen
en worden met vernieuwende
technieken bij u geplaatst.
Bovendien draagt Biopool esthetiek
hoog in het vaandel. Dankzij onze
nauwe samenwerking met de
architecten en aannemers van
het project, zorgen we altijd voor
de perfecte balans tussen natuur,
waterpartij, tuin en woning.
Het eindresultaat smelt samen
met de omliggende setting tot een
samenhangend en coherent geheel.
Samen realiseren wij uw visie.

Met meer dan 10 jaar ervaring en
5 bekroningen tot zwembadbouwer
van het jaar, is Biopool de specialist
in zwembaden, hybride of klassieke
zwemvijvers in zowel PPC als in PE.
Het water in onze bio-zwembaden of
hybride zwemvijvers wordt gezuiverd
door een volautomatisch Bio Plus
Hydrolysesysteem. Dit systeem
maakt gebruik van hydrolyse voor de
ontsmetting van het bad. Het Bio Plus
Hydrolysesysteem behoort tot de
nieuwe generatie waterbehandeling en
is het meest vooruitstrevende systeem
op de markt, het systeem van
de toekomst.
Voor het onderhoud van uw installatie
beschikken wij over hooggeschoolde
techniekers die snel ter beschikking
zijn, zodat u altijd kan genieten van een
duik in uw eigen pool.
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Elk detail
in beeld

Veilig zwemmen,
voor

jong en oud

Trap

Liever geen plons?
Stap tree na tree in het
water. Kies uit de vele
mogelijkheden.
pagina 16-17

Anti-slip vloer,
ledernerf

Rolluik

Kies de juiste bescherming
voor uw bad in alle
omstandigheden.
pagina 18-19

Vloerdikte 10mm

Onderwaterverlichting

Ledernerf of
gladde wand

Wanddikte 10mm

Inbouwstukken: rond of
hoekig, inox of pvc

Versteviging in
flensplaat met
metalen koker

Uniek in watertechniek
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Zwembadtype

•
•
•
•

Overloop
Infinity
Hoogwaterlijn
Zwemvijver
pagina 10-15

Gegalvaniseerde
verstevigingsbuis

Verstevigingsribben
Accesoires

Daag uzelf uit en ga tegen
de stroom in met
onze jetstream.
pagina 26-27
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zwart

antraciet

licht grijs

wit

grondstoffen

Zwembaden ontwikkeld met focus op kwaliteit en techniek.

Zwembaden ontwikkeld met focus op
kwaliteit en techniek, zowel maatwerk
als standaard zwembaden.
Iedereen komt dagelijks in contact
met Polypropyleencarbonaat
(PPC) en Polyetheen (PE), zelfs
zonder het te beseffen. Dat is niet
verwonderlijk als u weet dat het de
meest geproduceerde kunststoffen
ter wereld zijn. Aanvankelijk bewezen
deze materialen vooral hun waarde
als isolatie van elektrische leidingen.
Ondertussen worden PPC en PE
ook geprezen voor hun eindeloze
toepassingsmogelijkheden,
gebruiksgemak en duurzaamheid.
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PPC en PE kunnen op verschillende
manieren verwerkt en afgewerkt
worden. U kunt er zowel soepele
als robuuste eindproducten mee
vervaardigen. Eenvoudige of
ingewikkelde vormen op grote of
kleine schaal, alles
is mogelijk.
Waarom zijn PPC en PE ideaal voor
de bouw van zwembaden?
•
Vlotte plaatsing
•
Isolatievermogen
•
Bestendigheid tegen allerlei
chemische producten
•
Betrouwbaar in alle
weersomstandigheden
•
Osmose vrij
•
Duurzaam en milieuvriendelijk
karakter
•
Stootvast

De vele kwaliteiten van PPC en PE zijn
samen te vatten in drie kernwoorden:
sterk, veilig en veelzijdig.
De door Biopool gebruikte PPC
en PE zijn geproduceerd met
de meest hoogtechnologische
productiemethoden. Ze zijn ook
voorzien van de nodige keuringen
en zijn DIN en ISO 9001:2008
gecertificeerd.

UV-stabiliteit

Waterdichtheid

Biopool ontwikkelt zijn eigen
UV-stabiele samenstelling
in samenwerking met een
grondstoffenfabrikant.
Dit kwaliteitsproduct wordt
geproduceerd volgend het ISO
en DIN certificaat en is in de
massa gekleurd.

Onze lastechnieken zijn zo
ontwikkeld dat alle bassins 100%
waterdicht aangeleverd worden.
Elk bassin is ook voorzien van
een unieke functie die lekken
detecteert. Indien gewenst, is het
altijd mogelijk om achteraf nog
aanpassingen door te voeren.
Dit wordt bovendien ter
plaatse gedaan.

Gezondheid en
milieuvriendelijkheid
Onze producten worden onder
dezelfde productiemethoden
als drinkwaterleidingen
vervaardigd, met sterke nadruk
op chemische resistentie. Onze
producten worden geproduceerd
met een groene tint, zijn 99%
recycleerbaar en bij verbranding
komen er geen schadelijke
stoffen vrij. Wij denken niet alleen
aan nu, maar ook aan later. Zo
blijft op lange termijn het milieu
gespaard van schadelijke stoffen
die bij traditionele zwembaden vijverbouw wel kunnen
vrijkomen.
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Biopool
realiseert
Biopool personaliseert zwembaden volledig naar
uw wens. Bij elk aspect van de constructie heeft u
inspraak zodat het uiteindelijke resultaat volledig bij uw
verwachtigen en decor aansluit.
Biopool realiseert:
•
Zwembaden
•
Zwemvijvers
•
Hybride zwemvijvers
•
Spiegelvijvers

Alle PPC en PE Biopoolbaden zijn:
•
Standaard vervaardigd uit 10mm-dik materiaal
•
In de massa gekleurd
•
UV-bestendig
•
Vorstbestendig en slagvast
•
Chemisch resistent
•
Isolerend en recycleerbaar
•
Osmose ongevoelig
•
Volledig egaal van oppervlak

Eens u een badtype voor ogen heeft, wordt het tijd om
na te denken over de afwerking ervan. Zo wordt uw bad
volledig naar uw smaak ontworpen en samengesteld.

Biopool biedt u alle vrijheid om trappen en rustzones
te integreren in uw bad. Daarnaast zijn alle trappen,
rustzones en plages standaard met anti-slip ledernerf
motief afgewerkt.

Badtypes:
•
Overloop (p. 10 – 11)
•
Infinity (p. 10 – 11)
•
Hoogwaterlijn/onderloop (p. 12 – 13)

De maximale maten voor transport zijn 20m in de lengte
en 5m in de breedte. Grotere projecten worden op
locatie ontwikkeld. Bovendien kunt u ook zwembaden op
tegelmaat samenstellen.

Antraciet - PPC overloopzwembad
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Zwembadtypes

Constructie infinity
overloop
Bij projecten met niveau- en
hoogteverschillen is een infinityrand een
uitstekende keuze die de omliggende
setting perfect accentueert.
We creëeren een schijnbaar
eindeloos gevoel.

Antraciet - PPC overloopzwembad

Constructie
overloop
Gaat u voor een strakke, minimalistische
look? Dan is de Biopool overloop
constructie u op het lijf geschreven.
Het water stroomt over de rand van het
bad in de buffertank. De buffertank heeft
een grote voorfilter en is voorzien van
een bladvanger om vervuiling tegen
te gaan.
Er zijn diverse afwerkingsmogelijkheden
waardoor het bad een hoog
architecturaal niveau behaalt. Kies voor
een grasrand die naadloos overgaat,
verharding rondom het bad met
natuursteen of strak beton.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Overflowgedeelte over de totale
lengte van het zwembad
Vrij te kiezen trapdeel
Vloerdikte: 10mm ledernerf/anti-slip
Wanddikte 10mm gladde of
ledernerf wand
Overloopgoot – af te werken
naar keuze
Gegalvaniseerde verstevigingsbuis
Verstevigingsribben
Versteviging in flensplaat of
metalen koker
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Constructie
hoogwaterlijn
- onderloop
Hoogwaterlijn skimmers hebben een
smalle mond, waardoor u gemakkelijk
tot een aantal centimer waterniveau kunt
winnen. Het waterniveau komt ongeveer
tot op 4 centimeter van de rand.
Wij ontwikkelden met Biopool een
unieke skimmergoot waardoor we veel
subtieler kunnen werken dan met de
klassieke skimmermodellen.
Bij een hoogwaterlijn of een
onderloopzwembad zijn ook diverse
afwerkingsmogelijkheden mogelijk, van
grasrand tot zwembad boordstenen.
Dit wordt bekeken naargelang de stijl
van uw woning of tuin.
•
•
•
•
•
•

Vrij te kiezen trapdeel
Vloerdikte: 10mm – ledernerf/
anti-slip
Wanddikte: 10mm – gladde wand/
hoogwaterlijn skimmers
Gegalvaniseerde verstevigingsbuis
Verstevigingsribben
Versteviging in flensplaat of
metalen koker

Keuze uit diverse
afwerkingsmogelijkheden
12
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Constructie
klassieke zwemvijver

Zwemvijvers passen perfect in een
tuinconcept. Hoewel ze volledig
natuurlijk zijn, toch kunnen ze in alle
vormen en vrijheid afgewerkt worden.
Zwemvijvers zijn budgetvriendelijk,
ecologisch en voegen esthetische
waarde toe aan uw tuin.

Constructie hybride
zwemvijver

Een klassieke zwemvijver is altijd
opgebouwd uit twee delen. De eerste
is een zwemzone, hier vindt u geen
planten terug, hooguit enkele vissen.
De tweede zone is een biologische filter
die opgevuld is met vulkaangesteente
en beplant met aangepaste
moerasplanten. De trap krijgt een
ledernerf patroon. De zwemvijvers
worden steeds geconstrueerd met een
PE Prefab bad.
Type baden:
•
Bouwkundig folie bad
•
PE Prefab bad
Diverse modellen:
•
Grasrand zwemvijver
•
Onderloop zwemvijver
•
Organische vormen
•
Klassieke rechthoekige vorm

Een hybride bad combineert de
voordelen van een zwembad met die
van een zwemvijver. We kunnen de
look van een zwemvijver behouden
en krijgen toch de helderheid van
een zwembad. We kunnen ook het
zwemseizoen verlengen door in de
zwemmaanden (april tot oktober)
het bad af te dekken.
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8 types
Tree voor tree,
de juiste trap.

Trappen

Structa

Structa Lounge

Completo

Completo lounge

Minimo

Endless

Block

Trapi

stijlvol afdalen
Kies uit ons gamma van reeds bestaande trappen, of
daag ons creatief team uit en ontwikkel uw eigen trap
als extra, persoonlijke touch.
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priceless pool protection
priceless pool protection

Zwembadafdekkingen
Wat is uw ideale blend?

priceless pool protection

priceless pool protection

Wit - PVC

Solar polycarbonaat

Lamellen PVC wit
White PVC slats
Lamellen PVC, weiß

Rolluiken

Berscherm uw zwembad tegen alle weersomstandigheden.
De lamellen zijn een elegante en duurzame oplossing die
extra veiligheid bieden.

Lamas PVC blancas
Lamelles PVC, blanc

Lamellen polycarbonaat solar
Polycarbonate solar slats
Lamellen Polycarbonat, solar

ANTI-ALGAE

ANTI-ALGEN

Lamas de policarbonato solares
Lamelles polycarbonate, solar

ANTIALGAS

ANTIALG

ANTI-ALGUES

A MEMBER OF
A MEMBER OF

priceless pool protection
priceless pool protection

Inbouw mogelijkheden

Grijs - PVC

Droomt u van een langer zwemseizoen? Neem het heft in
eigen handen en kies voor solar rolluiken. Door de zwarte,
hittebestendige onderlaag maakt u optimaal gebruik van
de zonne-energie. Het zwembad verwarmen is bijna niet
meer nodig.

Metallic look - solar polycarbonaat

Lamellen PVC grijs
Grey PVC slats
Lamellen PVC, grau

Lamellen polycarbonaat metallic solar

Lamas PVC grises
Lamelles PVC, gris

Polycarbonate metallic solar slats
Lamellen Polycarbonat, metallic solar

ANTI-ALGAE

A MEMBER OF

ANTI-ALGEN

Lamas de policarbonato solares metálicas
Lamelles polycarbonate métallique solar

ANTIALG

ANTIALGAS

ANTI-ALGUES

A MEMBER OF

Maak uzelf het leven nog gemakkelijker en kies voor onze
anti-alg lamellen. De algvorming wordt stopgezet, daarom
vereist het zwembad minder onderhoud en bespaart u tijd.
Rolluik-nis

Polycarbonaat platinum solar

Solar PVC

Rolluik-plage

Lamellen polycarbonaat platinum solar

Lamellen PVC solar
PVC solar slats
Lamellen PVC, solar
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Polycarbonate platinum solar slats
Lamellen Polycarbonat, platin solar

Lamas PVC solares
Lamelles PVC, solar

ANTI-ALGAE

ANTI-ALGAE

ANTI-ALGEN

ANTIALG

ANTIALGAS

ANTI-ALGEN

ANTI-ALGUES
A MEMBER OF

Lamas de policarbonato solares platino
Lamelles polycarbonate platine solar

ANTIALG

ANTIALGAS
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ANTI-ALGUES

Lichten
Creëer een gezellige sfeer met behulp
van de juiste verlichting.

welke info?
niet gekend.

Koud wit (LED)

RGB (LED) verschillende kleuren
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Inbouwstukken
Inox of kunststof
Spuit water in het zwembad met deze ronde of
vierkante inbouwstukken. Kies tussen de functionaliteit
van kunststof of de luxe van inox.

Inox rond

Inox vierkant

Kunststof
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Voordelen in één oogopslag
• De allerbeste oxidatie met vrije radicalen
• Veilig, goedkoop en ecologisch desinfecteren
• Volautomatische waterbehandelingsbeheer en toegang
op afstand met geïntegreerde WiFi-module
• Zwembadwater van drinkwater kwaliteit

BIO+ bestaat uit 4 stappen

Zwembadwater
van drinkwater
kwaliteit
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1.
Beste filter performance
met het bio-resistente
flter media AFM®:
De prestaties van AFM® zijn
op zijn minst twee keer zo
goed als zand.

2.
APF en ZPM garanderen
de best mogelijke
coagulatie en vlokking.
In combinatie met AFM®
worden deeltjes tot 0.1
micron verwijderd. Alles wat
wordt uitgefilterd, hoeft niet
te worden geoxideerd.

3.
Het verhogen van de
desinfecterende kracht
van de zon:
ACO vermindert daarom
de behoefte aan chloor.
Bovendien beschermt ACO
chloor tegen fotolyse van de
zon en verhoogt daardoor
de werking van het chloor
met een factor 4.

4.
Geavanceerde oxidatie
met DA-GEN:
Desinfectie met vrije
radicalen en minimaal
gebruik van chloor voor
depot desinfectie.
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Jetstream
Biopool biedt tal van
tegenstroominstallaties die met zorg
geselecteerd zijn. Ze zijn strak van
design, geven een mooi watervolume en
zijn perfect te integreren in
uw zwembad.

JetStream

Essence

Strak afgewerkte jestream waarbij het
aanzuigrooster in de jetstream zelf
geïntegreerd is.

Uniek in
watertechniek
Borrelplaat
Het champagnegevoel, luchtmassage
vanuit de bodem. De borrelplaat
wordt ingebouwd in de bodem of in
lig- of zitplaatsen. Een must voor elke
wellnessliefhebber!
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Evolution

Minimalistische jetstream waarbij de
aanzuigaansluiting op een andere
plaats voorzien wordt (onder een trap
of massagevlak).

Triva

Speciaal ontwikkeld voor professionele
training en veeleisende zwemmers.
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Biopool
Waerevaartstraat 2a
8460 Oudenburg
België
059 50 89 98
info@biopool.be
www.biopool.be

