


Zwemmen in 
drinkwaterkwaliteit

Biopool

Met 15 jaar ervaring en 5 bekroningen tot zwembadbouwer van het jaar, 

is Biopool de specialist voor de realisatie van uw zwembad.

Het water in onze bio-zwembaden of hybride-zwembaden wordt ge-

zuiverd door een volautomatisch BioPlus-systeem. Dit systeem is het 

meest vooruitstrevende in de markt. Onze ecologische waterbehande-

ling is niet enkel beter voor u, maar ook voor het milieu, het restwater 

laat geen vervuilende stoffen na in het milieu.

Onze baden worden vervaardigd uit kwalitatief hoogstaande materialen 

en worden met de meest moderne technieken geplaatst.

Uniek in techniek en esthetiek

Esthetiek wordt bij Biopool hoog in het vaandel gedragen. Dankzij onze 

nauwe samenwerking met (tuin-)architecten en aannemers, zoeken we 

naar de perfecte balans tussen waterpartij, tuin, woning en natuur. De 

zaakvoerder die tevens ook tuinarchitect is, slaagt er telkens in om voor 

ieder project de juiste oplossing te vinden. Eigen ontwikkelde concepten 

maken Biopool uniek.

Techniek, daar begint alles mee. Een kwalitatieve technische ruimte is bij 

Biopool de standaard, waardoor u zorgeloos kan genieten van een duik 

in uw eigen Biopool.

Als service voor het onderhoud van uw installatie voorzien we, indien 

gewenst, een zomeropstart en een winteronderhoud. Voor interventies 

zijn onze gespecialiseerde techniekers snel ter plaatse zodat u altijd 

kunt genieten van een ontspannende duik in uw eigen zwembad.
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Geniet van een zorgeloze 
duik in uw eigen Biopool.
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realiseert
Biopool
Biopool personaliseert elke waterpartij op maat en in 

nauw overleg met de opdrachtgever en architect tot het 

volledig aan de verwachtingen voldoet.

Biopool realiseert

 Zwembaden in beton, afgewerkt 

 met natuursteen of keramische tegels 

 Zwembaden in beton, afgewerkt met een liner 

 of mozaïek

 Zwembaden in PPC  

 Hybride zwembaden

 Natuurlijke zwemvijvers

 Spiegelvijvers

Uw bad kan zowel met hoogwaterlijn, overloop of infinity 

uitgevoerd worden.

Biopool heeft zowel ervaring in binnen- en buitenzwem-

baden. Diverse types trappen, rustzones en (solar-)af-

dekkingen kunnen geïntegreerd worden. Bovendien kan 

elk bad voorzien worden van tegenstroom, borrelplaat, 

wandmassage, gepaste verlichting, ...
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Waterzuivering via

   BioPlus
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Voordelen

 Ecologisch verantwoord zwemmen 

 zonder in te boeten aan comfort

 Kristalhelder en gezond water

 Lage jaarlijkse onderhoudskosten 

 Geen rode, prikkende ogen

 Creëert uiterst zacht water wat aangenaam 

 is voor huid en haar.

Poolmanagement

Het poolmanagement-systeem BioPlus produceert zwem-

badwater van drinkwaterkwaliteit. Door te zuiveren met 

hydrolyse is het zwembad 24/7 helder en gedesinfecteerd.

Alle systemen zijn uitgerust met een wifimodule waardoor 

monitoring mogelijk is. Via deze kunnen filtertijden, terug-

spoeltijden, pompsnelheid, verwarming … door u en ook 

door ons geregeld worden.
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Desinfecteren van 
het zwembadwater

Bij het begin van het reinigingsproces worden automatisch 

kleine hoeveelheden vlokmiddel (APF) toegevoegd. 

Hierdoor gaan de microscopisch kleine vuiltjes (tot 0,1 

micron) aan elkaar klitten en worden deze opgevangen in 

de grote glasfilter (AFM).

Daarna ondergaat het water een hydrolyse waarbij de 

watermolecule (H20) in vrije radicalen -H en -O wordt 

gesplitst. Deze elementen zijn zeer reactief en vormen 

desinfecterende verbindingen zoals O, O2 en -OH. Uit het 

toegevoegde zwembadzout (1 g/l) wordt een minimale 

hoeveelheid chloor gebruikt. 

Door de combinatie van beide wordt het water in enkele 

seconden gedesinfecteerd. De aanwezige levende 

organismen (zoals bacteriën, virussen en parasieten) 

worden onmiddellijk geïnactiveerd en afgebroken.

Tot slot kan in de zomermaanden ACO (Active Catalytic 

Optimizer) toegevoegd worden. Deze katalysator 

gebruikt de UV-stralen van de zon om bijkomend vrije 

radicalen te vormen die de desinfecterende kracht van de 

zon versterken.
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Bouwkundig   zwembad

Een bouwkundig zwembad wordt ter plaatse gegoten in 

beton en wordt doorgaans betegeld met een natuursteen 

of afgewerkt met een liner, glasmozaïek of keramische  

tegel. De keuze is hier eindeloos.

Alle Biopool-baden zijn op maat geproduceerd met de 

nieuwste en meest hoogtechnologische productiemetho-

den.
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Zwembad-
      types
Hoogwaterlijnzwembad 

Een hoogwaterlijnzwembad wordt steeds voorzien van 1 

of 2 skimmers.

Onze unieke Biopool-skimmer heeft een smalle opening. 

Hierdoor zijn we in staat het waterniveau tot op enkele 

centimeters van de rand te plaatsen.

Bij een hoogwaterlijnzwembad zijn diverse afwerkingen 

mogelijk. Naargelang de stijl van de tuin, kan gewerkt 

worden met grasranden en/of omboordingen in diverse 

materialen (kleiklinkers, beton, hout, natuursteen, ...).
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Overloopzwembad

Bij een overloopzwembad stroomt het water aan de zij-

den over de rand. Via een verdoken goot wordt het wa-

ter opgevangen in een buffertank waarna het gezuiverd 

wordt. Dit resulteert in een wateroppervlak dat steeds vrij 

is van vuiltjes en maakt zwemmen zoveel aangenamer.

Infinitypool 

Bij projecten met hoogteverschillen in de tuin kan er bo-

vendien met één of meerdere infinityranden gewerkt wor-

den. Dit creëert een schijnbaar eindeloos effect tijdens 

het zwemmen.
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Biopool is master in Stonepools 

Biopool is pionier en marktleider in het bekleden van 

zwembaden met tegels.

Onze zorgvuldig gekozen en uitvoerig geteste natuurste-

nen bieden een niet te evenaren schoonheid en aanvoelen.
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 Wand-
bekleding
Een bouwkundig zwembad wordt ter plaatse gegoten in 

beton en wordt doorgaans afgewerkt met een liner, glas-

mozaïek of tegels (keramisch of natuursteen).



Keramische tegels 

Keramische tegels bieden dan weer bijzondere mogelijk-

heden qua kleur en (XXL-)formaat.
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Liner 

De keuze om af te werken met een liner zorgt voor een 

snel te plaatsen en duurzame wandbekleding. 

De liner kan gekozen worden uit een waaier aan tinten. 

Elke tint creëert een unieke waterkleur.

Mozaïektegels 

De wanden bekleden met mozaïektegels betekent kiezen 

voor een uitzonderlijk zwembad. Mozaïektegels bestaan 

in diverse formaten en heel veel kleuren.
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Rolluiken
In het zwemseizoen kan u de afkoeling van uw zwembad 

sterk reduceren door het bad af te dekken met een rolluik.

Een rolluik vangt het meeste vuil op (zoals vallende bla-

deren) en verhoogt de veiligheid.

Indien u bovendien kiest voor een rolluik met solar- 

lamellen zal de zon de temperatuur van uw bad verhogen. 

Dit rolluik in polycarbonaat bespaart u energie en is nog 

beter bestand tegen extreme weersomstandigheden.

Onze solarlamellen zijn zo ontworpen dat zij eventuele 

algvorming op of tussen de lamellen sterk reduceert.

Het rolluik kan ingebouwd worden in een nis onder het 

terras of in een onderwaterplage in het zwembad. Een 

plage kan daarenboven gebruikt worden als zit- of speel-

zone.
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Rolluiknis Rolluikplage

PVC - wit PVC - grijs

Polycarbonaat Solar transparant

Polycarbonaat Solar grafiet

Polycarbonaat Solar metallic

Polycarbonaat Solar platinum
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Kies uit ons gamma van reeds bestaande trappen, 

of daag ons creatief team uit en ontwikkel uw  

eigen trap als extra, persoonlijke touch.

Afdalen in stijl
Trappen

19

Structa

Completo

Structa lounge

Axelle StefanoMinimo

Trapi
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Verlichting
De ingebouwde LED-verlichting creëert de juiste sfeer in 

en rond het water.

Afdekplaatjes kunnen in kunststof of in het luxueuzere 

RVS met als optie gecoat in de kleur van de afwerking 

van het bad.
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Inbouw-
    stukken

Voor de inspuitmonden in uw zwembad kan u kiezen  

tussen de luxe van verdoken RVS, RVS rond of vierkant en 

budgetvriendelijk kunststof als alternatief.
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RVS rond

Kunststof

RVS vierkant

Verdoken RVS



Wellness 
      thuis
Elke Biopool kan uitgerust worden met attracties zodat 

uw zwembad in een handomdraai nog meer uw eigen 

wellness wordt.

In de wand kan een rugmassage ingebouwd worden. 

De bodem van het bad of plage kan uitgerust worden met 

een bruisplaat. 

De zwemmers kunnen hun bad voorzien van een  

tegenstroominstallatie.

De Evolution is een minimalistische jetstream waarbij de 

aanzuigaansluiting op een andere plaats voorzien wordt 

(in de rolluiknis). Deze is traditioneel aangedreven door 

een pomp met een debiet van 1050 l/min. die te bedienen 

is door een knop op het toestel.

2222

Bruisplaat Evolution
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EVAstream

De EVAstream is de best ontwikkelde zwemmachine met 

een natuurgetrouwe zwembeleving.

Een EVAstream tovert ieder zwembad in een handom-

draai om tot een professioneel trainingsbad. Start uw 

werkdag met een conditietraining of duik ‘s avonds uw 

bad even in om de drukte van de dag los te laten. Van een 

intensieve conditietraining op (top)niveau, tot ontspan-

nen baantjes zwemmen, van aquajogging tot revalidatie. 

De EVAstream werd ontwikkeld om een hoge stromings-

snelheid voort te brengen. Door deze innovatieve aanpak 

is de stroming krachtiger en reikt deze verder waardoor 

de effectieve zwemzone veel ruimer is, voor een fantas-

tische zwembeleving. De zwemmer ligt verder van de 

machine af, waardoor hij/zij veel meer bewegingsruimte 

heeft tijdens het zwemmen. 

De EVAstream bedient u eenvoudig vanuit het zwembad 

met een 3-knops piëzo-bedieningspaneel.  
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Biopool

Waerevaartstraat 2a

8460 Oudenburg 

België

059 50 89 98

info@biopool.be

www.biopool.be


