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Adem diep in en dompel jezelf 
onder. Adem weer uit. Je geniet 
heerlijk van de kristalheldere 
frisheid in uw eigen zwembad. 
Genieten in optima forma is een 
onbetaalbare ervaring. 
Dát gevoel geven wij mensen 
al meer dan 50 jaar. 



50
jaar

ervaring

leven
POLYFASER

•  Compleet programma

•  Direct van de fabrikant  
uit Zuid-Tirol

•  20 jaar garantie

•  Flexibiliteit bij individuele  
wensen

•  Korte levertijden

•  Persoonlijke levering door  
onze eigen medewerkers en 
vrachtwagens voorzien van 
kraan 

•  Familiebedrijf met 50 jaar 
ervaring

voordelen van 
Polyfaser



Al drie generaties lang volgen we het principe van onze oprichters 
Josef en Elda Wagmeister; lever de hoogste kwaliteit, zorg voor een 
absolute betrouwbaarheid en vervul alle zwembaddromen in vorm, 
ontwerp en functie.

Polyfaser is toonaangevend in het ontwikkelen, produceren en leveren 
van hoogwaardige glasvezelversterkte (polyester) zwembaden. 
Onze klanten profiteren onder andere van ons netwerk van professio-
nele distributeurs in Europa. Wij zijn trots op wat we bereikt hebben, 
maar dat betekent niet dat we naast onze schoenen lopen. Sinds de 
start van Polyfaser werken we vanuit Prad am Stilfserjoch in Zuid-Tirol 
(Italië). Op onze 40.000m2 grote locatie produceren meer dan 100 
gekwalificeerde specialisten jaarlijks maar liefst 800 monoblok zwem-
baden, 300 zwembadoverkappingen en 25 openbare elementbaden. 
Dat doen we met de nieuwste technologieën op het gebied van duur-
zaamheid. Bij Polyfaser vertrouwen we bijvoorbeeld op hernieuwbare 
energiebronnen dankzij ons fotovoltage zonnecollectorsysteem en 
onze biomassa-verwarmingscentrale.

De voorpret van een eigen zwembad is groot. Wij plannen zorgvuldig 
en altijd in overleg met onze distributeurs en zwembadbouwers. 
Vervolgens transporteren we het zwembad met onze eigen vracht-
wagens naar de uiteindelijke bestemming; uw thuis.

Ons hoofdkantoor en 

fabriek liggen in Prad 

am Stilfserjoch, filiaal 

in Bad Fischau



„“Natuurlijk hebben 
wij het zwembad  
alleen voor de  
kinderen gekocht.“





ervaren
DUURZAAMHEID

MODEL: Palma

KLEUR: Grijs

TERRAS: Hout

BOVENRAND: Afgewerkt



Een aantal verfrissende baantjes in de ochtend, 
een spontaan watergevecht in de middag en  
’s avonds een gezellige poolparty. Niets is zo 
verleidend als dat sprankelende water.  
Een eigen zwembad hebben, betekent veel 
meer dan een stukje levenskwaliteit – het is 
een band voor het leven. Daarom besteden wij 
de grootst mogelijke zorg aan de materiaalkeu-
ze voor uw zwembad. Die verantwoordelijkheid 
nemen we al 50 jaar. Dat zie je en dat voel je. 

Onze polyester zwembaden zijn solide en robuust, 
met een unieke structuur die handmatig laag 

voor laag wordt aangebracht. Ook het toepassen 
van de modernste productietechnieken zorgt 
voor een absolute dichtheid en duurzaamheid. 
De zwembaden van Polyfaser doorstaan de 
tand des tijds, ook bij vorst en zoutwater. 

Als klant van Polyfaser (en zwembadbezitter) 
weet u zich verzekerd van jarenlang zwemple-
zier. Onze 20 jaar fabrieksgarantie onderstreept 
dat. Leuk om te weten, een aantal zwembaden 
die door ons bij de start van het bedrijf zijn 
geproduceerd, worden nog steeds dagelijks 
gebruikt. 

Kwaliteit tot in de laatste vezel:

Gelcoat-oppervlakte, 
speciale coating voor zwembaden

Vinylester-bufferlaag glasvezel 
versterkt polyester, waarborgt 
osmosebestendigheid

Meerdere lagen glasvezel versterkt 
polyester

Exclusieve glasvezel versterkte matten 
voor een optimale stabiliteit en 
drukvastheid

Isolatie in Sandwichconstructie  
(optioneel)
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1 Verstijvingselementen  
voor extra stabiliteit

Meerdere lagen glasvezel 
versterkt polyester

Massieve metalen versterking rondom 
het gehele zwembad

Topcoat-oppervlakteverzegeling 
aan de buitenzijde van het zwembad
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20 Jaar
Garantie
OP WATERDICHTHEID 
CONSTRUCTIE KUIP





“Het idee voor een 
zwembad was van ons. 
Mama wilde heel  
graag dit model.“





kiezen
DIVERSITEIT

Gaat u voor rechte lijnen of toch liever rondingen? Liever subtiele 
elegantie of een statement maken met design? Wij geven u alle 
vrijheid in het vormgeven van uw zwembaddroom. 

Van de vorm en lengte van het zwembad tot de inloop; ons aanbod 
laat niets te wensen over. Liefhebbers van een ongecompliceerd 
klassieke ontwerp, kiezen een rechthoekig model dat dankzij onze 
handmatige productie naar wens verlengd of ingekort kan worden.

De zacht ogende rondingen maken van onze vrijevorm-baden 
blikvangers in elke tuin. Naast de vormen heeft u ook bij het maken 
van de trapkeuze verschillende opties om uit te kiezen. 

En wat betreft het kiezen van een kleur 
wacht u een uitdaging. Het volwaardige 
effect van uw keuze wordt pas zichtbaar 
door de combinatie van water en licht. 

Dompel uzelf daarom onder in ons 
kleurenprogramma en laat u inspireren.

Alle rechthoekige modellen 
kunnen optioneel worden 
verlengd of ingekort.

Lengte
Individuele



Kloppen de details, dan is het zwemplezier compleet. Daarom vindt 
u bij Polyfaser alles om wellness, ontspanning en genieten extra te 
bevorderen. Dat gaat verder dan het toepassen van technieken die 
goed zijn voor uw lichaam, zoals massage- en tegenstroomsystemen. 
Ook een probleemloze en budgetvriendelijke werking door middel 
van energiebesparende verwarming draagt eraan bij. Bovendien kunt 
u kiezen voor een automatische waterbehandeling en uitgebreide 
sturingstechnieken die monitoring en service op afstand mogelijk 
maken. Kortom, onze toptechniek maakt het u makkelijker. 

Uitvoering
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Skimmer
Voor een schoon wateroppervlak en 
perfect waterniveau.Verkrijgbaar in ver-
schillende uitvoeringen.

Onderwaterverlichting
Geeft uw zwembad een magische 
uitstraling en is een absolute meer- 
waarde.

Tegenstroominstallatie
Maakt training in uw eigen zwembad 
mogelijk. Stilstaand zwemmen om 
eindeloos baantjes te trekken.

Massagebank en jets
Massage met een simpele druk op de 
knop. Ontspant de rug, stimuleert de 
benen en spieren. In te bouwen in de 
treden, zit/ligbank of wand.

Waterattractie
Puur plezier (en niet alleen voor  
de kinderen).

Instapbeugel
Praktisch bij het in- en uitstappen van 
het zwembad.

Lamellenafdekking
Tegen vervuiling, isoleert optimaal en 
verlaagt de verwarmingskosten. 
Bovendien een extra bescherming voor 
kinderen en huisdieren. Indien geopend 
is de afdekking praktisch onzichtbaar.

Zwembadrand
Gemaakt van natuursteen, keramiek 
tegels of hout. De rand zorgt voor een 
passende stijlvolle lijst om het bad. 
Perfect afgestemd op de architectuur 
van uw huis en tuin.
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„De kracht van 
vochtige warmte.“





De rustgevende en helende werking van stoom 
ontstaat door de ideale combinatie van warmte 
en vocht. Vochtige warmte bevordert de door-
bloeding naar de menselijke cellen. Bloedvaten 
worden groter, waardoor ze beter en meer zu-
urstof opnemen. De bovenste huidlagen zwel-
len op en de poriën openen zich. Wat volgt is 
een zachte reiniging en een beter gevoel in uw 
lichaam. 

De diverse modellen en maatvoeringen geven 
ruimte voor passende ontwerpen en toepass-
ingen in zowel privé als openbare projecten. 
De voorgevormde elementen en de verstelbare 
bodems van Polyfaser zorgen voor een snelle 
en eenvoudige montage op locatie. Goed om te 

weten is dat de niet-poreuze oppervlakten aan 
de binnenzijde van de cabine volgens sanitair-
richtlijnen zijn uitgevoerd. Dit maakt een opti-
male hygiëne en eenvoudige reiniging mogelijk. 
Wat betreft kleur kiest uit een aantal klassieke 
en moderne kleuren. Nog een pre; de licht glooi-
ende voetenbodem voorkomt stilstaand water 
in de cabine. 

De glazen deur wordt standaard meegeleverd. 
De isolerende manier van bouwen - de sand-
wichconstructie - zorgt voor een energie-effi-
ciënte werking. Het glasvezelversterkt kunst-
stof dat we gebruiken staat bekend als een 
slechte warmtegeleider en bevordert daardoor 
een snelle opwarming in de cabine. 

Stoomcabines
DE KRACHT VAN VOCHTIGE WARMTE



Het verschil zit in de details.
De Classic Line heeft kenmerkende wanden en 
banken met rechte lijnen. Elk model heeft een 
gebogen plafond zodat het condenswater via 
de zijwanden naar beneden loopt. Het afvoeren 
van condenswater gebeurt via een afvoerpunt 
dat weggewerkt is achter de zitbanken.

De Relax Line beschikt over rondere zitplaat-
sen, met een licht hellend zitgedeelte zodat het 
water makkelijk wegvloeit. Polyfaser bouwt 
stoomcabines in eigen beheer. Dat betekent dat 
u net als bij onze zwembaden een hoge kwaliteit 
mag verwachten. Ook verzorgen we maatwerk-
oplossingen. 

Classic Line en Relax Line

Standaard 3D Ceramic

BlauwGrijsWit Antraciet-
grijs

Antiek-beige Oceaan-
blauw

Oceaan-witOceaan-grijs

KLEURSTALEN: 

De getoonde stalen zijn 
drukwerkkleuren en kunnen 
enigszins afwijken van de 
werkelijke kleur. Vraag gerust 
naar onze kleurenstalen en 
bepaal de juiste kleur.



MODEL: Exclusiv S

KLEUR: Grijs

TERRAS: Steen

BOVENRAND: Zichtbaar

MODEL: Exclusiv

KLEUR: Blauw

TERRAS: Kasseien

BOVENRAND: Zichtbaar



geniet
INDIVIDUALITEIT

Geen enkele zwembaddroom is hetzelfde. Daarom maken we bij Polyfaser 
voor elke klant iets aparts. Een uniek zwembad, afgestemd op úw wensen 
en eisen. Onze elementbaden bijvoorbeeld zijn bij uitstek geschikt voor 
maatwerk. Onze flexibele bouwwijze in combinatie met onze uitstekende 
reputatie, maakt ons de ideale partner voor uw zwembaddroom. 

Onze projecten bestaan uit prachtige buitenbaden voor hotels en grote 
openbare vrijevorm zwembaden. Maar net zo goed privé-zwembaden die 
door hun fraaie design anders zijn dan anders. Dankzij onze modulaire 
bouwwijze combineren we rechte en ronde vormen, verschillende water- 
dieptes en vele andere opties. Of het nu gaat om bochten of hoeken, met 
skimmers of overloopgoot: de creatieve mogelijkheden zijn nagenoeg 
onbeperkt. Heeft u bepaalde wensen, dan zorgen wij voor een passend 
resultaat. 

MODEL: Linear

KLEUR: Wit

TERRAS: Steen

BOVENRAND: Afgewerkt



meer
WIJ MAKEN

Wij bieden drie zekerheden. Zorgvuldig handwerk, jarenlange ervaring 
en het kwaliteitslabel ‘Made in Südtirol’. Een mooie combinatie die zich 
ook in de industriële sector bewijst. Bij verschillende toepassingen van 
onze technologie spelen flexibiliteit in design, een fraai design en diver-
se Polyfaser kenmerken zoals absolute dichtheid en duurzaamheid een 
doorslaggevende rol.

Elk op maat gemaakt Polyfaser-product is gebaseerd op hetzelfde basis-
principe. Net als bij onze zwembaden, wordt alles met de hand aange-
bracht. En goed om te weten; materialen en productietechnieken worden 
sinds jaar en dag in nauwe samenwerking met onze vaste grondstof- 
leveranciers doorontwikkeld. Zo blijven we altijd technologisch up-to-date 
en klaar voor de toekomst.





•  Compleet programma

•  Direct van de fabrikant  
uit Zuid-Tirol

•  20 jaar garantie

•  Flexibiliteit bij individuele  
wensen

•  Korte levertijden

•  Persoonlijke levering door  
onze eigen medewerkers en 
vrachtwagens voorzien van 
kraan 

•  Familiebedrijf met 50 jaar 
ervaring

voordelen van 
Polyfaser



duiken
IN ONS MODELAANBOD



kiezen
DIVERSITEIT

Randafwerking
Een mooie rand om uw zwembad is het puntje op de i. 
Alle Polyfaser-modellen geven u – mede dankzij de fraai 
afgewerkte zwembadrand - vrijheid in keuze en ontwerp. 
Wij gebruiken populaire en onderhoudsvriendelijke 
materialen zoals keramische steen, tegels of hout. 

Deze kunnen zowel over als onder de zwembadrand 
worden verwerkt en geven uw zwembad een fraaie, 
elegante lijst. De overloopgoot kunt u laten afwerken 
met een klassiek kunststoffen rooster of met een op 
maat gemaakte stenen inleg. 

Gaat u voor rechte lijnen of toch liever rondingen? Liever subtiele 
elegantie of een statement maken met design? Wij geven u alle 
vrijheid in het vormgeven van uw zwembaddroom. 

Van de vorm en lengte van het zwembad tot de inloop; ons aanbod 
laat niets te wensen over. Liefhebbers van een ongecompliceerd 
klassieke ontwerp, kiezen een rechthoekig model dat dankzij onze 
handmatige productie naar wens verlengd of ingekort kan worden.

De zacht ogende rondingen maken van onze vrijevorm-baden 
blikvangers in elke tuin. Naast de vormen heeft u ook bij het maken 
van de trapkeuze verschillende opties om uit te kiezen. 

En wat betreft het kiezen van een kleur 
wacht u een uitdaging. Het volwaardige 
effect van uw keuze wordt pas zichtbaar 
door de combinatie van water en licht. 

Dompel uzelf daarom onder in ons 
kleurenprogramma en laat u inspireren.

Alle rechthoekige modellen 
kunnen optioneel worden 
verlengd of ingekort.

Lengte
Individuele



Rechthoekige
monobloks

• Stilistische, ruimtebesparende  
 inlooptrap aan beide zijden
• Zitbank (optioneel massagebank)
• Oplegrand voor lamellenafdekking
• Staalframe en geïsoleerde bodem

KUBA-50 2,40 x 5,00 x 1,53 m

• Moderne, praktische inlooptrap
• Zitbank (optioneel massagebank)
• Oplegrand voor lamellenafdekking
• Staalframe en geïsoleerde bodem

GRANADA 3,00 x 6,00 x 1,53 m

• Harmonische combinatie van 
 eenvoudige hoektrap met zitbank 
 (optioneel massagebank)
• Oplegrand voor lamellenafdekking
• Staalframe en geïsoleerde bodem

MALLORCA 3,30 x 6,40 x 1,53 m

• Harmonische combinatie van 
 eenvoudige hoektrap met zitbank 
 (optioneel massagebank)
• Oplegrand voor lamellenafdekking
• Staalframe en geïsoleerde bodem

MENORCA 3,30 x 8,00 x 1,53 m

• Doorlopend brede inlooptrap met 
 geïntegreerde zitbank 
 (optioneel massagebank)
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

ISCHIA 3,30 x 7,00 x 1,53 m

• Dubbele inlooptrap
• Startblok voor jetstream in trap
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

BALI-80 3,77 x 8,00 x 1,53 m

• Elegante hoek-inlooptrap
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

ATHEN 3,77 x 8,00 x 1,53 m

• Elegante hoek-inlooptrap
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

SYLT 3,77 x 8,00 x 1,53 m

• Doorlopend brede inlooptrap met 
 geïntegreerde zitbank 
 (optioneel massagebank)
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

CAPRI-80 3,77 x 8,00 x 1,53 m

• Doorlopend brede inlooptrap met 
 geïntegreerde zitbank 
 (optioneel massagebank)
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

CAPRI-90 3,77 x 9,00 x 1,53 m

• Eenvoudige, futuristische inloop 
 trap voor maximale zwemlengte
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

RÜGEN 3,77 x 9,00 x 1,53 m

• Eenvoudige, futuristische inloop
 trap voor maximale zwemlengte
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

MAINAU 3,77 x 9,00 x 1,53 m

• Moderne, praktische inlooptrap
• Zitbank (optioneel massagebank)
• Oplegrand voor lamellenafdekking
• Staalframe en geïsoleerde bodem

KOS 4,00 x 10,50 x 1,53 m

• Combinatie van rechtlijnige trap  
 met ergonomische unieke ligban
 ken (optioneel  massageligbanken)
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

PALMA 4,00 x 10,00 x 1,53 m



Niervormige
monobloks

• Zachte niervorm zonder inlooptrap
• Kinderbad

IBIZA-60 2,58 x 4,46 x 0,59 m

• Zachte niervorm zonder inlooptrap
• Kinderbad

IBIZA-90 2,40 x 4,51 x 0,90 m

• Aansprekende niervorm met inloop
 trap en geïntegreerde zitbank
 (optioneel massagebank)
• Geïsoleerde bodem

JAMAICA-3 3,30 x 6,02 x 1,43 m

• Aansprekende niervorm met inloop
 trap en geïntegreerde zitbank 
 (optioneel massagebank)
• Sta-rand
• Geïsoleerde bodem

BARBADOS 4,02 x 7,75 x 1,53 m

Monobloks
met romaanse trap

• Klassieke, tijdloze romaanse trap
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

• Klassieke, tijdloze romaanse trap
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

ELBA-74 3,30 x 7,40 x 1,53 m

• Klassieke romaanse trap met 
 overloop naar zitbank
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

RHODOS 3,64 x 8,00 x 1,53 m

• Klassieke, tijdloze romaanse trap
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

HAWAII 3,77 x 8,30 x 1,53 m

• klassieke, tijdloze romaanse trap
• Oplegrand voor lamellenafdekking
• Staalframe en geïsoleerde bodem

KORSIKA 3,77 x 9,00 x 1,53 m

Monobloks
met inlooptrap

• De net wat andere romaanse 
 inlooptrap
• Zitbank (optioneel massagebank)
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

FLORIDA 3,77 x 8,30 x 1,53 m

• Praktische, efficiënte inlooptrap 
 met overloop naar zitbank 
 (optioneel massagebank)
• Startblok voor jetstream in trap
• Staalframe en geïsoleerde bodem

ADRIA-75 3,80 x 7,50 x 1,53 m

• Praktische, efficiënte inlooptrap 
 met overloop naar zitbank 
 (optioneel massagebank)
• Startblok voor jetstream in trap
• Staalframe en geïsoleerde bodem

ADRIA-85 3,80 x 8,50 x 1,53 m

• Praktische, efficiënte inlooptrap 
 met overloop naar zitbank
 (optioneel massagebank)
• Startblok voor jetstream in trap
• Oplegrand voor lamellenafdekking
• Staalframe en geïsoleerde bodem

KARIBIK

ELBA-62 3,30 x 6,20 x 1,53 m m

4,00 x 10,20 x 1,53 m



Monoblok met 
geïntegreerde nis

• Eenvoudige, elegante hoek-
 inlooptrap met geïntegreerde nis 
 voor afdekking
• Oplegrand voor lamellenafdekking 
• Staalframe en geïsoleerde bodem

MALTA 3,77 x 8,89 x 1,53 m

Monoblok met 
overloopgoot

• Overloopgoot
• Moderne, praktische en brede  
 inlooptrap
• Staalframe en geïsoleerde bodem

OCEAN-80 3,97 x 8,62 x 1,43 m

Kleurstalen
Standaard 3D Ceramic

BlauwGrijsWit Antraciet-
grijs

Antiek-beige Oceaan-
blauw

Oceaan-wit

Minipool

• Stijlvolle inloop, aan beide zijden 
• Doorlopende zitbank (optioneel 
 massagebank) 
• Geïsoleerde bodem

LAGUNA
BEACH 2,20 x 3,80 x 0,93 m

Drukfouten, productiegerelateerde afwijkingen in maatvoeringen en technische wijzigingen zijn voorbehouden. 
De weergegeven kleurstalen kunnen van de originele kleur afwijken.

Waterstanden

Standaard
10 - 12 cm

Slim
6 - 8 cm

Slim max
4 - 6 cm

Overloop
0 cm

De modellen MALLORCA, MENORCA, ISCHIA, ATHEN, SYLT en CAPRI 80 zijn op aanvraag met overloopgoot uitvoerbaar.

Oceaan-grijs



Lamellenafdekkingen

Nismodel ‘Back’ wordt optimaal in de 
achterwand van het zwembad 
geïntegreerd. Bij een geopende 
afdekking is deze nauwelijks zicht-
baar. Bovendien blijft de volledige 
lengte van het zwembad beschikbaar. 
De verticale nisafwerking - in dezelfde 
kleur als het bad - scharniert en is 
indien nodig afneembaar. 

Nismodel ‘Cover Light’ wordt in het 
bad zelf gemonteerd en kan naar 
wens worden afgewerkt met een 
nisafwerking in dezelfde kleur als het 
bad. De nisafwerking fungeert 
meteen ook als een praktische, 
comfortabele zitbank. 

Een populaire afwerking is onze onder 
het waterniveau geïntegreerde 
lamellenafdekking. Opgerold is deze 
nagenoeg onzichtbaar, geopend drijft 
de afdekking op het wateroppervlak. 
De afdekking biedt u een aantal 
belangrijke voordelen:

•  Extra zekerheid voor kinderen en 
huisdieren

•  Betrouwbare bescherming tegen vuil 
• Isolerend voor effectief behoud van 

waterwarmte 
•  Merkbare verlaging van verwarmings- 

kosten

De moderne elektrische aandrijving 
zorgt voor het gemakkelijk en vrijwel 
geruisloos openen en sluiten. 
Alle zwembaden van Polyfaser kunnen 
- uitgezonderd de vrijevorm-baden - 
met deze uiterst praktische en elegante 
oplossing worden uitgevoerd. 



Polyfaser is in 1968 door Josef en Elda Wagmeister 
opgericht als klein familiebedrijf. Anno nu is het 
een toonaangevend bedrijf, actief in het produceren 
van hoogwaardige glasvezelversterkte (polyester) 
zwembaden. En succesvol in heel Europa dankzij 
de hoogste kwaliteit en een absolute betrouw-
baarheid. Bij Polyfaser vervullen we alle zwembad-
dromen in vorm, ontwerp en functie.

Al onze producten worden gemaakt in Prad am 
Stilfserjoch in Zuid-Tirol (Italië). Hier produceren 
we met de modernste technologieën jaarlijks 
meer dan 800 monoblok zwembaden en 25 
openbare elementbaden.

De voorpret van een eigen zwembad is groot.  
We plannen zorgvuldig en altijd in overleg met de 
distributeur/zwembad-bouwer. Vervolgens trans-
porteren we het zwembad met eigen vrachtwagens 
naar de uiteindelijke bestemming; uw thuis.

Onze goede reputatie hebben we ook te danken 
aan de zorgvuldige planning, de stipte levering  
en aan de installatie van onze zwembaden door 
professionele zwembadbouwers met oog voor 
kwaliteit

Hoofdkantoor en fabriek in Prad am Stilfserjoch

Filiaal in Bad Fischau

50
jaar

ervaring

Pomaz levert Polyfaser exclusief in Nederland 

en België via de zwembadinstallateur. 

In onze showroom in Geldrop (NL) vindt u 

diverse modellen tentoongesteld, waarbij 

bewust is gekozen is voor diversiteit, met 

overloopgoot en afdeknis.

Pomaz
Spaarpot 5 
5667 KV Geldrop
+31 (0)40 285 66 58
support@pomaz.nl

www.pomaz.nl




