
De luxe van een eigen paradijs in uw tuin!

AquaPower | 013/710 810 | info@zwembadplaatser.be | www.zwembadplaatser.be |



UV Resistentie en
kleurvastheid

Aanleg tot in de puntjes Belgische fabrikant Eindeloze Mogelijkheden

Waarom kiezen klanten voor AquaPower? 

Ideale thermische isolatie Vlotte Plaatsing

Een zwembad bouwen is maatwerk en
vraagt om een secuur ontwerp, een

vakkundige uitvoering en een
onberispelijke afwerking. Dat doen wij

met de beste specialisten in België.

Uw  zwembad wordt volledig op maat
uitgevoerd in een Belgisch atelier met meer

dan 20 jaar ervaring. Er wordt gebruikt
gemaakt van de beste materialen. 

Alle accessoires zoals de inspuitmonden, de
trap, de LED-verlichting, de skimmers,...

worden uitvoerig besproken.  Nog op zoek
naar terras, poolhouse, zwembadafdekking?

Vraag ernaar want bij AquaPower zijn de
mogelijkheden eindeloos!  

Polypropyleen beschikt standaard
over een lage thermische

geleidbaarheid. Door het gebruik van
10mm dikke wanden is het niet

noodzakelijk om onze zwembaden
extra te isoleren.

De wand van uw kuip is samengesteld
uit PPc materialen die geproduceerd

zijn met de meest hoogtechnologisch
productiemethoden en voorzien van

de nodige keuringen.  

Nadat we langsgekomen zijn bezorgen we u 
 een offerte. Daarna kan u rekenen op een

vlotte plaatsing en afwerking van uw
zwembadproject zodat u sneller kan genieten

van een eigen paradijs in uw tuin! 



PPc zwembaden op maat 
 Polypropyleen copolymeer (PPc) is een van de meest veelzijdige stoffen ooit, en door onze jarenlange ervaring ermee kunnen we van elke

zwembaddroom een realiteit maken. Het voordeel van onze PPc zwembaden is dat het materiaal lichter en sterker is dan de meeste kunststof
constructiepanelen. Het biedt ons de mogelijkheid tot zeer creatieve oplossingen voor de bouw van zwembaden. 

Dankzij de interne celstructuur zijn de panelen erg licht. PPc is zeer bestand tegen dynamische belastingen, bestand tegen de meeste
chemicaliën, gemakkelijk te wassen en 100% recycleerbaar.

Onze unieke manier van werken
Plan uw afspraak in 
via www.zwembadplaatser.be

We komen langs op locatie en 
bekijken graag samen met u de mogelijkheden.  

Ontvang een offerte op maat.

We plaatsen uw zwembad 
tot in de puntjes! 

Geniet van een heerlijke cocktail
tijdens uw eerste poolparty!  
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