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AS THE WARMTH OF THE SUN KISSES MY CHEEKS,
THE COOLNESS OF THE BREEZE BRUSHES MY HAIR AND THE SOOTHING

XL Briliant 88 / Nova Grey / Beachline

SOUND OF THE WATER MAKES IT HARD FOR ME TO LEAVE.
OH PARADISE, WHERE HAVE YOU BEEN?

Een eigen zwembad onbereikbare luxe? Nee hoor! Met de monoblokzwembaden
van Compass Pools geniet je van ultiem zwem- en plonsplezier voor de beste prijskwaliteitsverhouding. Onze zwembaden zijn van superieure klasse, gekoppeld aan
staalharde garanties. Je kiest uit talloze maten en modellen. En de professionele
plaatsing en service geven je optimale gemoedsrust.
Het enige wat jij nog moet doen? Kiezen en wegdromen! Vlij je neer op een rustig
plekje, en dompel je onder in onze brochure. Voor je het weet, trek je sportief

XL Trainer 110 / Nova Stone / Premiumline

baantjes of neem je een verkwikkende duik in eigen tuin.

XL Trainer 110 / Nova Stone / Beachline

OM VOOR
COMPASS POOLS TE KIEZEN
1. LEVENSLANG PLEZIER

4. NAADLOZE SCHOONHEID

40 jaar ervaring en 70.000 klanten – jouw garanties voor een zwembad van

Monoblokzwembaden hebben geen vervelende naden die vuil en bacteriën

onklopbare kwaliteit en duurzaamheid. Guur weer, felle zon, osmose, … onze

vergaren. Je zwembad is dus uiterst hygiënisch én onderhoudsvriendelijk.

monobloks bieden élke uitdaging moeiteloos het hoofd.

En dat is ook goed nieuws voor het milieu, want je gebruikt minder
schoonmaakproducten. Kers op de taart: de isolerende materialen snoeien

2. SNELLE OPLEVERING

flink in je energieverbruik.

Monoblokzwembaden bestaan uit één stuk. Resultaat: je zwembad is in een
mum van tijd geplaatst. Bovendien begeleiden we je feilloos van aankoop tot

5. KNAPPE KEUZE

oplevering en naverkoop.

Een zwembad kopen doe je niet impulsief. Je wilt een model dat perfect past
bij je functionele en esthetische vereisten, en dat mooi aansluit bij je huis en

3. OPTIMALE VEILIGHEID

tuin. Bij Compass Pools kies je uit een resem modellen, formaten, kleuren en

Maak je je zorgen over de veiligheid van je kinderen of huisdieren? De

afwerkingen – voor ieder wat wils!

de speciale rand sluit je zwembad perfect af. Mooi meegenomen: je bad blijft
zuiver en houdt de warmte beter vast.

XL Lounger 95 / Nova Stone / Beachline

geïntegreerde rolluiken van onze zwembaden dragen moeiteloos 100 kilo. En
6. AUTOMATISCHE REINIGING
Het naadloze oppervlak garandeert sowieso minder onderhoud. Wil je helemaal
niet met stofzuigers sleuren? Dan biedt Vantage soelaas. Het zelfreinigende
systeem vereist bovendien minder chloor – handig en ecologisch!

schoon maar zorgt ook voor een optimale isolatie en
actieve opwarming. Bovendien wordt de verdamping in

PVC Solar rolluik

Een ingewerkt rolluik houdt niet enkel het zwembadwater

hoge mate beperkt.
Een andere zeer belangrijke functie van het rolluik is de
veiligheid. Dankzij het veiligheidsprofiel in de kuip wordt
het rolluik overal ondersteund. Op die manier kan een
gesloten rolluik tot wel 100 kg dragen.
Deze eigenschappen gelden zowel voor PVC Solar als
voor een Polycarbonaat lamellen. De polycarbonaat

Polycarbonaat Anti Alg alu look

duurzamer en nog beter geleidend.

Polycarbonaat Anti Alg rolluik

lamellen hebben bovendien een anti-alg profiel, deze zijn

Technology

NOVA COLOUR

CLOSED BEAM

Innovation

VINYLESTER BASE COLOUR
GLASS FIBRE REINFORCED
VINYLESTER LAYER

CERAMIC LAYER

POLYESTER LAYER

CARBON FIBRE MATS

EXTERIOR FINISH COAT

carbon keramische zwembaden

Vantage zelfreinigend systeem

duurzaam

gemakkelijke installatie

TOP 5-VOORDELEN
100 procent osmosevrij
Kleurvast en UV-bestendig
Bestand tegen krassen en inwerking van chemicaliën
Verdraagt watertemperaturen tot 40° Celsius
Gegarandeerde kwaliteit door permanente controle
van het productieproces

XL Trainer 110 Nova Stone Premiumline

GLASS FIBER MATS

GEPATENTEERD KERAMISCH MATERIAAL
Het basismateriaal van onze zwembaden is keramisch composiet,
versterkt met carbon. We zijn best trots op onze gepatenteerde
keramische technologie, die even duurzaam als innovatief is.
En uiteindelijk pluk jij er de vruchten van. Want het materiaal is
kleurvast, oersterk en perfect bestand tegen osmose.

Zelfreinigend systeem

Het summum van luxe? Een zwembad dat zichzelf reinigt! Dankzij Vantage behoort vervelend schoonmaakwerk tot het verleden.
Het systeem reinigt moeiteloos je hele zwembad – van oppervlak tot bodem, en van richels en trappen tot grijpranden. Bovendien
zijn de sproeiers tot vier keer krachtiger dan klassieke reinigingssystemen. Ze houden je zwembad gegarandeerd kraakschoon en je
water kristalhelder.
Nóg een voordeel: je zwembad heeft minder onderhoud nodig en je gebruikt minder chemicaliën. Jij blij, en Moeder Natuur ook!
Je hoeft je ook geen zorgen te maken over ontsierende elementen: Vantage is haast onzichtbaar. Bovendien zijn de sproeiers en
accessoires beschikbaar in verschillende tinten die aansluiten bij de kleur van je zwembad.
Vantage aan het werk zien? Check het filmpje op www.compasspools.be

Modellen
XL Lounger 95 / Nova Stone / Beachline

Een monoblokzwembad past in élke tuin. Je kiest uit 6 verschillende modellen,
in de meest uiteenlopende afmetingen. Zo varieert de lengte van 4,5 tot 13,3
meter, en de breedte van 2,9 tot 4,5 meter. De gemeenschappelijke delers:
oerdegelijk materiaal (keramisch composiet met carbon), een piekfijne afwerking
en unieke opties.

XL Trainer 110 hellend / Nova Stone / Premiumline

Model
Type
L x B in cm
Diepte

XL Trainer 110 hellend / Nova Stone / Premiumline

Aqua 62 / Nova Pearl / Comfortline

XL Trainer 72 / Nova Anthracite / Beachline

AQUA

AQUA

AQUA

BRILIANT

BRILIANT

XL-BRILIANT

FUN

FUN

FUN

Model

53

62

77

66

74

88

80

83

100

Type

530 x 320

620 x 320

775 x 355

660 x 365

760 x 365

870 x 375

800 x 380

830 x 380

1000 x 400

150

150

150

140

140

150

150

150

150

L x B in cm
Diepte

Mogelijk met
inbouwrolluik

Mogelijk met
inbouwrolluik

Mogelijk met
onderwaterstrand

Mogelijk met
onderwaterstrand

XL Briliant 88 / Nova Anthracite / Beachline

Briliant 74 / Anthracite / Comfortline

XL-LOUNGER

XL-LOUNGER

XL-TRAINER

XL-TRAINER

XL-TRAINER

XXL-TRAINER

XL-FAST LANE

95

115

72

110

110

133

122

950 x 400

1150 x 400

720 x 330

1100 x 400

1100 x 400

1330 x 450

1220 x 290

150

150

150

110-180

150

150

150

XL Trainer 72 / Nova Anthracite / Beachline

Kleuren

PAPYRUS WHITE

NOVA PEARL

NOVA STONE

NOVA GREY

NOVA ANTHRACITE

NOVA NAVY

NOVA BLUE

LOGO WEBSITE
Lichtenberglaan 2070
B-3800 Sint-Truiden
T +32 (0)11 960 966
M +32 (0)470 190 719
info@compasspools.be
www.compasspools.be
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