De ultieme vakantiebestemming binnen handbereik…

U droomt toch ook weg bij het horen van exotische namen als Jamaica en Barbados? Houd dit gevoel even vast en verplaats deze gedachte naar
uw eigen huis en/of tuin. Deze sfeer en het ervaren van rust, ontspanning en plezier voor u en uw dierbaren kan met een Polyfaser bad ook bij
u gerealiseerd worden. Even alles vergeten en wegdromen in een omgeving waarin u zich echt thuis voelt.

De ultieme vakantiebestemming binnen handbereik
Welke eisen stelt u aan een polyester bad? Een polyester bad dient solide, fraai/strak afgewerkt en kwalitatief hoogstaand te zijn.
Snelle installatie, diversiteit in modellen, vele mogelijke opties en zelfs maatwerk naar uw wens. Tel deze eisen op en onder de
streep zal de naam Polyfaser staan…

Onthaasten

Thuis ontspannen

Onbezorgd genieten

Een Polyfaser zwembad is door zijn goede kwaliteit en stevige constructie een lang leven
beschoren. Zorg er daarom voor dat uw keuze voor het model weldoordacht is.
Polyfaser garandeert met haar ruime en uiteenlopende keuze aan modellen dat er
voor eenieder een bad naar wens leverbaar is.
Houdt u van klassieke vormen of prefereert u juist een rondere vorm?
Wilt u een romeinse inlooptrap of liever een trap geïntegreerd in het bad?
Globaal gezien kan het modellengamma van Polyfaser ingedeeld worden in 5 groepen, te weten;
vrije vorm baden, rechthoekige baden, rechthoekige baden met romeinse inlooptrap, grootvormen
en op maat gemaakte elementbaden.

Vrije vorm
Polyfaser biedt u een ronde oplossing,
welke uw wens naar vrijheid vorm
geeft. Het ronde uiterlijk zorgt voor
een speels karakter in uw tuin.

Rechthoekig
Een altijd herkenbare vorm is de
rechthoek. Door zijn eenvoud en
strakke vorm wordt een klassiek
uiterlijk gekenmerkt.

Rechthoekig met
romeinse inlooptrap
Loop in de waterwereld van Polyfaser.
De oude romeinen genoten al van de vele
verschillende varianten van watergenot.
Zij wisten als geen ander dat uw lichaam
geen fijnere manier van waterwenning
kent dan het geleidelijk aan betreden
van het weldadige zwembadwater.

Grootvormen met
romeinse inlooptrap
Groot – groter – Polyfaser.
De Polyfaser rechthoekige groot
vormen zijn het synoniem voor
onbeperkt zwemplezier. Zwem
naar de oever in deze luxe klasse.

Elementbad
Ondanks de ruime keuze en diversiteit in
modellen biedt Polyfaser u de mogelijkheid
om een zwembad helemaal naar eigen
wens te creëren. Nagenoeg elke vorm en
uitvoering, met of zonder overloopgoot,
wordt door de specialisten van Polyfaser
ter plekke gerealiseerd.

Vrije vorm baden
Polyfaser lonkt met haar speelse modellen naar een gevoel van vrijheid.
Door van de standaard klassieke vormen af te wijken creëert u een
ongedwongen sfeer in uw huis en/of tuin. Deze modellen geven u de
mogelijkheid om uzelf van het standaard te onderscheiden.

Dit model is het ideale bad voor als u wat
minder plaats in uw tuin en/of huis heeft.
Indien dit bad uitgevoerd wordt met een
jetstream ontstaat een heuse swimspa.
Het werken aan uw conditie in combinatie

Kreta

Afmetingen
240 x 500 x 130cm
(BxLxD)

Jamaica I

Afmetingen
343 x 602 x 140cm
(BxLxD)

Jamaica III

Afmetingen
343 x 602 x 140cm
(BxLxD)

Barbados

Afmetingen
402 x 775 x 150cm
(BxLxD)

Adria

Afmetingen
380 x 880 x 150cm
(BxLxD)

met de ontspanning welke een zwembad u
kan bieden.

Deze niervorm is uitgevoerd met een mooi
afgewerkte rand gecombineerd met een
fraaie inlooptrap. Een vrije vorm voor een
speelser aanzicht in uw tuin.

Ook deze niervorm is uitgevoerd met een
mooi afgewerkte rand gecombineerd met een
fraaie inlooptrap. Daar de inlooptrap aan de
zijkant geplaatst is, kan de volle zwemlengte
worden benut. Bovendien is deze inlooptrap
voorzien van een zitbank welke uitgerust kan
worden als massagebank.

Een prachtig en werkelijk uniek model welke
uitgevoerd wordt met een mooi afgewerkte
rand gecombineerd met een fraaie en ruime
inlooptrap. Ook deze inlooptrap is voorzien
van een zitbank welke uitgerust kan worden
als massagebank.

Een revolutionair ovaal ontwerp. Dit model
wordt voorzien van een inlooptrap en
een zitbank welke uitgerust kan worden
massagebank. Tevens kan er in het startblok
een jetstream geplaatst worden.

Luxe uitbreidingsmogelijkheden
Buiten de standaard benodigde circulatiedelen voor het in- en uitgaand zwembadwater
is een Polyfaser bad, afhankelijk van model, uitvoerbaar met diverse opties. Al deze opties
zijn bedoeld om zowel het bad te verfraaien als om het gebruiksplezier te vergroten.

Kleuren
Standaard wordt het Polyfaser bad uitgevoerd in de
kleur wit of hemelsblauw.
Onderwaterverlichting
Een zwembad uitgevoerd met
onderwaterschijnwerpers creëert een majestueus
effect. Het fraaie lichtschijnsel geeft uw bad een
prachtig aanzicht tijdens de sfeervolle uren, ook
als er niet gezwommen wordt. Ook LED
verlichting behoort tot de mogelijkheden, hét
heldere en energiezuinige licht. Stelt u zich eens
voor dat u in een oase van licht stapt op de
treden van een door licht geaccentueerde
inlooptrap…
Jetstream
Vergroot de afmetingen en mogelijkheden
van uw zwembad met een jetstream. Hiermee
kunt u thuis in uw eigen bad aan uw
conditie werken door stilstaand baantjes te

trekken of gun de kinderen extra speelplezier met
de krachtige en verstelbare waterstraal.
Massagebank
Gedeeltelijk onder water lekker genieten in een
ontspannen positie is het standaard
kenmerk van een zit- of ligbank. Wordt dit zit- of
liggedeelte uitgevoerd als massagebank dan
ontstaat er een heus whirlpoolgevoel in uw eigen
zwembad.
Lamellenafdekking
Het verliezen van warmte en chemicaliën
door verdamping wordt tegengegaan door
het zwembadwater af te dekken gedurende
de perioden dat het bad niet gebruikt wordt.
Met een Hydrodeck lamellenafdekking kiest
u voor de mooiste, meest luxe en volautomatische
manier van afdekken. Afhankelijk van het model
drijven de lamellen over een veilige oplegrand of
kan de afdekking zelfs volledig geïntegreerd

worden. Ook modellen zonder standaard nis
(uitgezonderd vrije vorm baden) kunnen optioneel
uitgevoerd worden met een Hydrodeck onder
waterniveau. Hiervoor is tevens een prachtige
nisafwerking leverbaar zodat de afdekking perfect
passend weggewerkt wordt en er tevens een heuse
zitbank ontstaat. Sommige modellen zijn niet
geschikt voor een lamellenafdekking. Uiteraard
wordt de juiste keuze ook hier geboden.
Badrandafwerking
Polyfaser zwembaden beschikken over een perfect
afgewerkte brede rand, een terrastegel kan onder
of aan de rand gelegd worden. Een randtegel is
dus niet noodzakelijk maar behoort wel tot de
mogelijkheden. Daarvoor is een passende
natuurstenen rand in verschillende kleuren
leverbaar, de Pomaz Nature Stone, voor de meest
natuurlijke uitstraling van uw zwembad. Met een
tegel kan een egaal of juist contrasterend terras
gerealiseerd worden.

Rechthoekige baden
Een rechthoek staat garant voor een statig aanzien. Simpele lijnen
creëren een vorm die perfect past in de moderne ontwerpen van tuin
en/of huis. Een zijdelingse hoekinstap geeft u de mogelijkheid het
bad in een ontspannen houding te kunnen betreden.

Een compact rechthoekig model met een
fraaie hoekinlooptrap en veilige oplegrand
voor een Hydrodeck lamellenafdekking.
De inlooptrap is voorzien van een zitbank

Mallorca*

Afmetingen
330 x 640 x 150cm (BxLxD)

Athen*

Afmetingen
377 x 800 x 150cm (BxLxD)

welke uitgerust kan worden als massagebank.

Een statig rechthoekig model voorzien van
ingebouwde hoekinlooptrap. Tevens wordt
dit model voorzien van een veilige oplegrand
voor een Hydrodeck lamellenafdekking.

Als model exact hetzelfde uitgevoerd als
de Athen echter met de hoekinlooptrap
gespiegeld aan de overzijde.

Sylt*

Afmetingen
377 x 800 x 150cm (BxLxD)

*

Optioneel zijn deze modellen

uitvoerbaar met een Hydrodeck
lamellenafdekking onder waternivo met passende nisafwerking
welke tevens als zitbank te
gebruiken is.

Als model exact hetzelfde uitgevoerd als de
Athen echter tevens met nis voor de inbouw
van een Hydrodeck lamellenafdekking.

Malta

Afmetingen
377 x 889 x 150cm (BxLxD)

Kwaliteit begint bij de bron. Polyfaser is een synoniem voor kwaliteit. Een uniek productieproces gebaseerd op meer dan 35 jaar
ervaring brengt een bad voort dat kwaliteit uitademt. Geheel handmatig wordt polyester hars en glasvezel gelijkmatig aangebracht.
Elk bad ondergaat de diverse behandelingen in speciaal geconditioneerde ruimtes.

Standaard wordt bodemisolatie toegepast om te voorkomen dat eventuele oneffenheden, zoals scherpe steentjes in de betonvloer, geen
gevaar voor uw bad kunnen opleveren. Ervaring leert dat wandisolatie overbodig is door de uitstekend isolerende eigenschappen van de
gebruikte materialen. Ingewerkte verstevigingsprofielen garanderen een solide constructie. Polyfaser staat achter haar product. Niet voor
niets wordt er een garantie van 10 jaar op waterdichtheid gegeven.

Rechthoekige baden met
romeinse inlooptrap
Een ideale modelkeuze indien u gecharmeerd bent van het statige model maar de voorkeur geeft aan
een fraaie romeinse uitwendige inlooptrap. In ontspannen houding geeft u al lopende uw lichaam de
kans zich het zwembadwater gewoon te laten raken. De romeinse trappen zijn bij elk model qua vorm
uniek uitgevoerd. In combinatie met de diverse lengten voor elk wat wils.

Een model met luxe romeinse inlooptrap
en veilige oplegrand voor een Hydrodeck
lamellenafdekking. Ideaal voor mensen welke
niet een al te groot bad willen (of kunnen

Elba-62*

Afmetingen
330 x 620 x 150cm (BxLxD)

Elba-74*

Afmetingen
330 x 740 x 150cm (BxLxD)

plaatsen) maar wel de luxueuze uitstraling
van een bad met inlooptrap zoeken.

Als model exact hetzelfde uitgevoerd als
de Elba-62 echter met 1,20 meter extra
zwemlengte.

*

Optioneel zijn deze modellen

uitvoerbaar met een Hydrodeck
lamellenafdekking onder waternivo met passende nisafwerking
welke tevens als zitbank te
gebruiken is.
Een luxueze romeinse inlooptrap en
veilige oplegrand voor een Hydrodeck
lamellenafdekking typeren dit model.
De inlooptrap is voorzien van een zitbank
welke uitgerust kan worden als massagebank.
Tevens wordt dit model uitgevoerd met een
sta-rand.

Korfu*

Afmetingen
364 x 700 x 150cm (BxLxD)

Rhodos*
Afmetingen
364 x 800 x 150cm (BxLxD)

De luxueze romeinse inlooptrap van dit
model is voorzien van een zitbank welke
uitgerust kan worden als massagebank.
Een veilige oplegrand voor een Hydrodeck
lamellenafdekking en sta-rand zijn
geïntegreerd.

Adria 85*
Afmetingen
380 x 850 x 150cm (BxLxD)

Afmetingen
377 x 830 x 150cm (BxLxD)

Afmetingen
377 x 900 x 150cm (BxLxD)

Een model voorzien van een
mooie brede inlooptrap welke voorzien
is van een zitbank welke uitgerust kan
worden als massagebank.

Hawaii*
Een model met luxe romeinse inlooptrap
en veilige oplegrand voor een Hydrodeck
lamellenafdekking.

Korsika*
Een model met luxe romeinse inlooptrap
en veilige oplegrand voor een Hydrodeck
lamellenafdekking.

Rhodos-R
Een model met luxueze romeinse
inlooptrap, zitbank welke uitgerust kan worden als massagebank,
sta-rand en veilige oplegrand voor
een Hydrodeck lamellenafdekking, welke in aangebouwde nis
geplaatst kan worden.

Afmetingen
364 x 886 x 150cm (BxLxD)

Florida*
Een model voorzien van comfortabele inlooptrap welke aan beide
zijden voorzien is van een zitbank
welke uitgerust kan worden als
massagebank. Een veilige
oplegrand voor een Hydrodeck
lamellenafdekking is geïntegreerd.

Afmetingen
377 x 900 x 150cm (BxLxD)

*

Optioneel zijn deze modellen

uitvoerbaar met een Hydrodeck
lamellenafdekking onder waternivo met passende nisafwerking
welke tevens als zitbank te
gebruiken is.

Madeira
Een model met statige romeinse
inlooptrap en veilige oplegrand
voor een Hydrodeck lamellenafdekking, welke in aangebouwde
nis geplaatst kan worden.

Afmetingen
375 x 995 x 150cm (BxLxD)

Polyfaser levert haar baden rechtstreeks aan. Met speciale eigen diepladers welke met kraan uitgerust zijn. Mits er een minimaal vereiste
doorgang is kan het bad door de deskundige Polyfaser chauffeur zelf “in het gat” geplaatst worden.

Hoe wordt een Polyfaser monoblok zwembad geplaatst?
Transport
Eigen vrachtwagens vervoeren de Polyfaser

Plaatsing en installatie
van het zwembad

zwembaden vanuit het Italiaanse Zuid-Tirol naar

Elk Polyfaser zwembad is voorzien van ingepolyes-

de zandwand (met beton) verankerd worden. Na het

behoren. De sfeervolle onderwaterverlichting brandt,

de exacte plaats van bestemming.

terde hijsogen zodat het zwembad met behulp van

uitharden kunnen de afstelwerkzaamheden beginnen.

de jetstream produceert een krachtige tegenstroom die

een kraan in het gat geplaatst kan worden. Indien

Nadien dient het bad op een verantwoorde manier

zorgt voor een weldadige watermassage en het water

Uitgraven

het zwembad wordt uitgevoerd met een bodemput

rondom aangevuld te worden met bijvoorbeeld gesta-

wordt krachtig in- en uit het zwembad gepompt.

Om de kwaliteit van het Polyfaser zwembad te kunnen

wordt deze in het bad gemonteerd alvorens het op de

biliseerd zand. Tijdens het aanvullen wordt het zwem-

Dus is het tijd voor de afwerking. Een Polyfaser bad

garanderen dient deze vanzelfsprekend vakkundig

betonplaat geplaatst wordt.

bad gelijktijdig gevuld met water.

hoeft niet met randtegels afgewerkt te worden daar

dient er een gewapende en geëgaliseerde betonplaat

Om doorhangen te voorkomen worden inloop-

De techniek

voorzien te worden. Om voldoende ruimte over te

trap, lamellennis en eventueel aanwezige zitbank

Vervolgens is de technische installatie aan de beurt.

natuursteen behoort echter wel tot de mogelijkheden.

houden voor het monteren van de diverse leidingen en

ondermetsteld. Afhankelijk van de gekozen opties

De zwembadbouwer plaatst de pomp/filterinstallatie

Het eindresultaat komt nu snel in zicht. Voor u het

inbouwdelen wordt het gat groter gegraven dan het

worden alle inbouwdelen op de afgesproken posities

in de daarvoor geschikte ruimte. Hierbij kunnen vele uit-

weet ligt u zorgeloos in het water te dobberen en bent

zwembad zelf. Bij een te hoog grondwaterpeil wordt

aangesloten op het leidingwerk. Een "strak" bad vereist

breidingen gerealiseerd worden zoals een warmtewisselaar,

u alle kortstondige beslommeringen die te maken

bronbemaling toegepast.

een nauwkeurige afstelling vooraf. Dit afstellen gebeurt

UV waterbehandeling, automatische niveauregeling etc.

hadden met de aanleg van uw zwembad snel vergeten.

geïnstalleerd te worden. Nadat het gat uitgegraven is,

middels de meegeleverde stelpoten waarvan enkele
verticaal aan de betonplaat en enkele horizontaal in

De afwerking
Het zwembad is gevuld met water en alles "draait" naar

het bad standaard voorzien is van een brede, mooi
afgewerkte rand. Een randafwerking in een prachtige

Grootvormen met
romeinse inlooptrap
Ultieme luxe en het liefst zo groot mogelijk... Polyfaser biedt u de
mogelijkheid om onbeperkt te genieten in de grootst mogelijke modellen.
Prachtig vormgegeven inlooptrappen verschaffen u de toegang tot
kraakheldere zwembaden. Zwem naar de oever van de diverse eilanden…

Relaxen is het sleutelwoord bij dit model.
Wordt geleverd met aan beide zijden een
ingebouwde hoektrap met unieke ligbank
welke naar wens uitgerust kan worden

Palma*

Afmetingen
400 x 1000 x 150cm (BxLxD)

Karibik*

Afmetingen
400 x 1020 x 150cm (BxLxD)

als massage-ligbank.

Het model met de grootste zwemlengte van
allemaal! Wordt geleverd met ingebouwde
inlooptrap, zitbank welke uitgerust kan
worden als massagebank, startblok waarin
een jetstream geplaatst kan worden en
veilige oplegrand voor een Hydrodeck
lamellenafdekking.

*

Optioneel zijn deze modellen

uitvoerbaar met een Hydrodeck
lamellenafdekking onder waternivo met passende nisafwerking
welke tevens als zitbank te
gebruiken is.

Wordt geleverd met ingebouwde inlooptrap,
zitbank welke uitgerust kan worden als
massagebank, startblok waarin een jetstream
geplaatst kan worden en veilige oplegrand
voor een Hydrodeck lamellenafdekking welke
in aangebouwde nis geplaatst kan worden.

Teneriffa

Afmetingen
400 x 1020 x 150cm (BxLxD)

Elementbad
Polyfaser biedt met haar vele modellen een ruime keuzemogelijkheid. Het is echter mogelijk dat met het
“standaard” monoblok uw wensen niet helemaal benaderd worden. Polyfaser gaat daarom nog een stap verder
en biedt een bad wat geheel naar uw wensen kan worden uitgevoerd; het elementbad. Daarbij kan gekozen
worden uit 2 typen; de standaard skimmeruitvoering of de luxe professionele overloopgoot. Wilt u dus een
polyester bad in grotere afmetingen of afwijkende vormen dan is het elementbad voor u dé ideale oplossing.
Ook als uw situatie niet of moeilijk bereikbaar is, kan een Polyfaser elementbad de uitkomst bieden.

De productie van de “losse” elementen bestaat
uit het handmatig lamineren van hoogwaardige
polyester hars en glasvezel. Alleen daardoor
kan de beste kwaliteit en stevigheid gegarandeerd worden. In grote ovens worden de
geproduceerde elementen 48 uur uitgehard.
Elk element ondergaat, alvorens de fabriek te
verlaten, een strenge kwaliteitscontrole.

Alleen de beste kwaliteit wordt gebruikt
voor de realisering van uw zwemparadijs.
Het transport en de volledige montage
(elementen, wanden en bodem) wordt verzorgd
door de specialisten van fabrikant Polyfaser
zelf. Middels een ingenieuze verwerking
worden alle elementen vakbekwaam samen
gebouwd. Door deze werkwijze ontstaat een

nagenoeg naadloos eindresultaat in de beste
kwaliteit!

Het Polyfaser elementbad is niet alleen
inzetbaar in de privé sfeer maar ook
bijzonder geschikt voor hotels, campings en
andere openbare zwemgelegenheden.

Adviescentrum Zwembadplein
Breng eens een bezoek aan Zwembadplein! Een uitgebreid

Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak en laat u vrijblijvend

adviescentrum met tastbaar vergelijkings materiaal op het gebied

informeren over de mogelijkheden.

van zwembaden, spa’s, whirlpools en stoombaden.

Zwembadplein, Spaarpot-Oost 1, 5667 KT Geldrop (NL),
telefoon +31 (0)40 289 55 90 e-mail: advies@zwembadplein.nl,

Op Zwembadplein blijft geen enkel wezenlijk aspect van de

(geopend: di, wo, do, vr, van 10.00 tot 17.00 uur, za. van 10.00 tot

thuisrecreatie onopgemerkt. In het oog springend is de opstelling

16.00 uur en na telefonische afspraak) www.zwembadplein.nl

van het totaalpakket Aura overkappingen. Samen met de collectie
Polyfaser zwembaden, spa’s/whirlpools, stoomcabines, alle accessoires en
de technische zwembadvoorzieningen zorgen ze voor een rijke bron aan
informatie die onmisbaar is bij het maken van een weloverwogen
keuze voor een product. Om een impressie te krijgen van wat het
plaatsen van een zwembad zoal inhoudt, worden tevens de diverse
fasen bij de realisatie van een bouwkundig zwembad, opzetzwembad
en een Polyfaser elementbad uitvoerig geïllustreerd.

Pomaz zwembadengroothandel
Pomaz bv is dé toonaangevende groothandel in Nederland welke reeds meer dan

Achter elk product staat een fabrikant ! Na het bekijken van deze folder zal u duidelijk

30 jaar actief en toonaangevend is in zwembaden, spa’s, stoombaden en alle

worden waarom Pomaz bv voor een polyester zwembad van fabrikant Polyfaser heeft

benodigdheden. Pomaz bv biedt een uitgebreid assortiment aan kwaliteitsproducten

gekozen. Niet voor niets zijn wij al meer dan 10 jaar exclusief vertegenwoordiger voor

welke uitsluitend via de erkende zwembadbouwers en installateurs verdeeld worden.

Polyfaser in de Benelux. Er is namelijk een duidelijke én weldoordachte visie die beide

Deze kunnen u uiteindelijk helpen met het maken van de voor u juiste keuze en

bedrijven gemeen hebben: het streven naar optimale kwaliteit en service!

zodoende het realiseren van uw eigen droomzwembad thuis.

www.pomaz.nl

