
Zwembaden Infiniteau 
Een inbouw zwembad integreert mooi in de tuin en laat u toe om uw spelende kinderen

makkelijk in de gaten te houden. Binnenkort zelf een inbouw zwembad in uw tuin? Of denkt

u dat een zwembad enkel is weggelegd voor wie een hoger budget heeft? Dankzij dit

innovatief concept van Gardipool geniet ook u aan een zeer aantrekkelijke prijs van

waterpret in eigen tuin. Ontdek het Infiniteau inbouw zwembad en geniet eindeloos... 

 

Wat is het Infiniteau inbouw zwembad? 

 

Het Infiniteau inbouw zwembad is een zelfdragend zwembad. Dit betekent dathet kan gevuld

worden zonder dat u het gelijktijdig dient aan te dammen. U kan dus na het gieten van het

betonplateau op 1 dag met 2 personen uw inbouw zwembad plaatsen en u klaar maken voor

waterpret. De structuur van uw inbouw zwembad bestaat uit warm gegalvaniseerd metaal bekleed

met glasvezelversterkte pvc-wanden. Het wordt opgebouwd uit modules van 0,5 meter. Deze zijn

combineerbaar zodat u zelf de afmetingen van uw zwembad kan bepalen. Handig toch? 

 

Wat zijn de voordelen van het Infiniteau inbouw zwembad? 

 
De keuze voor een opbouw zwembad, een inbouw zwembad of een half ingegraven zwembadis
afhankelijk van uw persoonlijke smaak.  
Een inbouw zwembad vraagt iets meer voorbereidend werk dan een opbouw zwembad, maar is
uiterst esthetischaangezien het zicht in de tuin niet belemmerd wordt.Zo kan u ook uw kinderen
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gemakkelijk in de gaten houden wanneer zij enthousiast aan het spelen zijn in het water.
Veiligheid vooropdus. En het lijstje voordelen gaat nog even door. 
 
We vatten ze graag voor u samen: 
- Aantrekkelijke prijs 
- Eénvoudige verhandeling en transport (max. lengte 2,5 m) 
- Korte levertermijn en eenvoudige montage 
- Snelle opbouw (1 dag met 2 personen, excl. betonplateau) 
- Bad kan gevuld worden zonder gelijktijdig langs buiten aan te dammen (zelfdragend) 
- Metalen steunen dienen niet ingegoten te worden en wanden zijn niet op te vullen 
- Duurzaamheid van metalen profielen en wanden 
- Onbeperkte afmetingen en maatwerk per veelvoud van 0,5 m 
- Positionering inbouwelementen (skimmer, terugvoer,...) naar keuze 
- Thermische isolatie = wanden hebben luchtisolatie door honingraatprofiel (R=0,249 m2 K/W)
 

Onze producten zijn enkel verkrijgbaar bij de gespecialiseerde vakman. Wilt u meer informatie,

advies of een offerte?  

Vind via deze handige dealerlocator een verdeler bij u in de buurt. 

Technische info

Metalen structuur

- Warm gegalvaniseerde metalen profielen
en regelbare steunprofielen

Panelen

- Polyvinylchloride met glasvezel
- Honingraatprofiel - kleur wit
- Worden in elkaar geclipst
- Loodvrij en 100% recycleerbaar
- 138 x 25 cm (dikte 35 mm)
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