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Beste klant,

Mini zwembaden, Plunge Pools, City Pools,…  Deze compacte zwembaden voor een meestal 
kleinere tuin of terras hebben alles wat grote zwembaden ook hebben en maken van uw  bui-
tenkamer een plaats waar u heerlijk kan genieten en waar water en ontspanning centraal 
staan.

Met deze brochure hebben wij reeds een selectie voor u gemaakt, op basis van vertrouwen 
in de fabrikant, hun kwaliteiten, garanties en modellen.  In deze brochure vind u compacte 
zwembaden terug van Europese oorsprong.  Afkomstig van fabrikanten die reeds vele de-
cennia lang, hun kwaliteiten bewezen hebben.  Hier vind u zwembaden met fabrieksgaran-
ties, bereikbare bedrijven, bedrijven met een gezicht, met fierheid, met een ziel.  Garanties 
van diverse duurtijden, afhankelijk van fabrikant en hun basisproduct, doch betrouwbare 
garanties. 
Hier bieden wij een selectie modellen aan, in een hedendaagse vormgeving, die in elk   
project passen, ook in het uwe.  En door het volgen van drie leveranciers, en drie produc-
tiereeksen, durven we te stellen dat we in deze brochure een gamma voorstellen, voor 
ieder budget, voor elke smaak, voor elke droom, ook om uw droom waar te maken.

Onze visie:

Glashelder, gezond en aangenaam watergenot.  Het is onze visie om dit aan onze klanten aan 
te bieden, als gerespecteerde partner voor zwembad en vijver.  Helder en zuiver water, door 
gebruik van zo veel mogelijk techniek, en zo weinig mogelijk chemie, opdat mens en milieu 
gezond en in balans blijven. 

Via kwaliteitsvolle materialen en gekwalificeerd personeel, willen wij onze klanten ten volle 
laten genieten van hun zwembad, vijver, waterpartij.  Door het continu opvolgen en toepas-
sen van innoverende technieken, trachten wij ons doel steeds zo energiezuinig en natuur-
vriendelijk te bereiken.  Het tevredenheidsgevoel van onze klanten blijft hierin onze grootste 
drijfveer. 

Tevens is het onze kernwaarde om onze afspraken na te komen, onze relatie met de klant 
duurzaam en langdurig aan te gaan, om zo onze eigen groei te kunnen waarborgen en onze 
dienstverlening nog uit te bouwen.

Onze missie:

·  Wij zijn er voor en door onze klanten.
·  De kennis en gedrevenheid van ons team, maakt ons uniek.
·  Wij denken en handelen innovatief en klantgericht.

·  Onze technieken hebben respect voor mens, dier en milieu.
·  Onze mensen moeten kunnen werken in een veilig en aangenaam kader, 

   met kansen op zelfontplooiing.
·  Wij streven naar een winstgevend model, om onze service steeds te kunnen verbeteren.



RivieraPool 
De elegante plunge pools van RivieraPool zijn gemaakt in epoxy-acrylaat en hebben standaard      
2 cm isolatie in de wanden en 3 cm in de bodem en trappen. Het gamma C-SIDE tovert uw ter-
ras om in een loungezone aan het water.  Ze zijn verkrijgbaar in compacte afmetingen en zijn 
voorzien van een uitgekiemde techniek. Voor de kleinere tuin zijn er de prachtige Mini Pools 
van RivieraPool om lekker in af te koelen.

C-SIDES 21 (2,10 x 2,10 m)
C-SIDES 37 (3,70 x 2,10 m)
C-SIDES 37L (3,70 x 2,10 m)
C-SIDES 37L Wetlounge (3,70 x 4,10 m)
C-SIDES 47 (4,70 x 2,10 m)

D-LINE  Ancona 270 (5,50 x 2,70 m)
D-LINE  Modena (5,50 x 2,70 m)
D-LINE  Swim & Fun (5,50 x 2,70 m)

POXY  Fun & Play (5,50 x 2,35 m)
POXY  Big Fun (6 x 2,85 m)
POXY  Single Sit 550 (5,50 x 2,70 m)
POXY  Moderna (5,20 x 2,40 m)

Mon de Pra
De Mini Pools van Mon De Pra zijn verkrijgbaar in polyester of in het luxueuzere gam-
ma ‘Ceramic de luxe’.  Die laatste worden gebouwd volgens het keramisch procédé.

CERAMIC DE LUXE  Nashira 4 (4,50 x 3,80 m)
CERAMIC DE LUXE  Altair 5 (4,75 x 2,10 m)
POLYESTER  Unique 4 (4,50 x 3,80 m)
POLYESTER  Smart Lane (4,75 x 2,10 m)
POLYESTER  Smart 525 (5 x 2,60 m)

Luxe Pools
De City Pools van Luxe Pools zijn monobloc zwembaden in hoogwaardig vinylester en 
in prachtige ‘3D Granicoat’ kleuren. Ze zijn te verkrijgen in 3 soorten pakketten. ‘Basic’, 
‘Active’ of ‘Fun’. Wat u ook kiest; plezier gegarandeerd!

CITY POOL I    Basic/ Active of Fun (4,75 x 2,43 m)
CITY POOL II    Basic/ Active of Fun (4,75 x 2,43 m)

TURANO CITY POOL    Basic/ Active of Fun (6 x3 m)



   Papyrus        Zilvergrijs      Diamond            Inox              Ebano          Capricorn          Ash                 Jade              Cuarzo           Phyllite

Kleuren: 

RivieraPool   C-SIDE

C-Side 21
lengte 2,10 m
breedte 2,10 m
diepte 0,80 m

De perfecte ‘zit-pool’ voor uw terras. 
Genoeg plek voor 4 personen of lekker       
languit met z’n tweetjes. Deze plunge pool 
heeft rondom een zitbank, met massage 
zitplekken uitbreidbaar.

C-Side 37
lengte 3,70 m
breedte 2,10 m
diepte 0,80 m

De C-Side 37 heeft eveneens rondom een 
zitbank met massage zitplekken. In deze 
Plunge Pool kun je ideaal met een aantal 
personen relaxen en tegelijkertijd afkoelen 
in het frisse water.



   Papyrus        Zilvergrijs      Diamond            Inox              Ebano          Capricorn          Ash                 Jade              Cuarzo           Phyllite

Kleuren: 

C-Side 37L
lengte 3,70 m
breedte 2,10 m
diepte 1,27 m

Deze ontspanningspool heeft een trap 
aan de lange zijde en een ondiepwater                 
zitgedeelte. Biedt veel comfort en is diep 
genoeg om heerlijk af te koelen. Is even-
eens uit te breiden met massage zitplekken 
en ‘Aqua walking’ kan tegen de optionele       
tegenstroominstallatie.

RivieraPool   C-SIDE

C-Side 37L Wetlounge
lengte 3,70 m
breedte 4,10 m
diepte 1,27 m

Deze ontspanningspool heeft alles van de  
C-Side 37L maar met een extra ondiepwa-
terzone bij de trap. Ideaal om te ontspan-
nen en af te koelen.



   Papyrus        Zilvergrijs      Diamond            Inox              Ebano          Capricorn          Ash                 Jade              Cuarzo           Phyllite

Kleuren: 

C-Side 47
lengte 4,70 m
breedte 2,10 m
diepte 1,27 m

Voor zwemplezier met het hele gezin of 
om op te frissen in het koele water. Deze 
compacte minipool heeft het allemaal.  Een 
wellnessoase met massage stoelen, een 
ondiepwater zitruimte om te badderen en 
hij is diep genoeg om heerlijk af te koelen. 
Zijn subtiele design creëert een buitenge-
wone ambiance om iedereen te amuseren. 

RivieraPool   C-SIDE

Met een RivieraPool heeft u de zekerheid van een toonaangevende Duitse fabrikant. Kwaliteit,              
modern design, voortdurende innovatie en functionaliteit gegarandeerd!



wit            papyrus           zilvergrijs              zand       meerblauw        steengrijs

Kleuren: 

Ancona 270
lengte 5,50 m
breedte 2,70 m
diepte 1,50 m

Deze mini pool is ideaal voor de sportievelingen met een klei-
nere tuin. Door de strakke hoektrap behoud je de maximale 
zwemlengte. Nog meer zwemplezier kan met een ingebouwde 
tegenstroominstallatie.

Modena 270
lengte 5,50 m
breedte 2,70 m
diepte 1,50 m

Vlotte hoektrap met relax extensies.  Een familiebad met uitzon-
derlijke mogelijkheden. 

RivieraPool   D-LINE



Modena Swin & Fun
lengte 5,50 m
breedte 2,70 m
diepte 1,50 m

Swimspa- monoblock zwembad van epoxy-acrylaat.
Trainen en relaxen in een compact geheel.

Dit bad kan voorzien worden van een ingebouwd rolluik.

De techniekschacht herbergt de jetpompen en ook de filtratie,    
indien gewenst.

SWIM & FUN PACK bestaande uit; dubbele tegenstroominstallatie, 
6 microjets voor rug en benen, 1 bodemgeiser voor het masseren 
van voeten en enkels en 2 maritim massage jets.

wit            papyrus           zilvergrijs              zand       meerblauw        steengrijs

Kleuren: 

RivieraPool   D-LINE



Kleur: Alleen verkrijgbaar in het licht grijs

Fun&Play
lengte: 5,20 m
breedte: 2,35 m 
diepte: 1,40 m

De Fun&Play en BIG Fun zijn zwembaden uit één stuk, naadloos 
gevormd uit glasvezelversterkte vinylesterhars.  Het combineert 
een lounge ligdeel met een vlotte hoektrap en heeft 3 cm inge-
bouwde hardschuim isolatie in bodem en treden.

BIG Fun
lengte: 6 m
breedte: 2,85 m 
diepte: 1,40 m

De BIG Fun heeft een groter lounge gedeelte. Met deze compacte 
en kwaliteitsvolle zwembaden heb je alles in 1 pakket. Langdurig 
plezier verzekerd!

Fun&Play

RivieraPool - Reku   POXY



wit            papyrus           zilvergrijs              zand       meerblauw        steengrijs

Kleuren: 

Hoektrap met 5 anti slip tredens. Een ruim lounge en zitgedeelte 
in verschillende waterdieptes.

Kan uitgebreid worden met een 1 m lang waterterras en/of met 
een geïntegreerd rolluiknis.

Single Sit 550
lengte: 5,50 m
breedte: 2,70 m
diepte: 1,50 m

RivieraPool - Reku   POXY



wit            papyrus           zilvergrijs              zand       meerblauw        steengrijs

Kleuren: 

Moderna 1500:   5,20 m x 2,40 m x 1,50 m
Moderna 1250:   5,20 m x 2,40 m x 1,25 m
Moderna 1050:   5,20 m x 2,40 m x 1,05 m

Relaxen in een compact geheel. Met de Moderna kan u kie-
zen voor 1,50 m, 1,20 m of 1 m diepte.
Mogelijk met ingebouwde rolluiknis.

Kan met schacht voor de filtertechniek. 
Het deksel is ofwel van hoogwaardig hout ofwel met een 
GVK-deksel voor steenstructuur.

Kan met uitrustingspakket:
- 1 skimmer met waterpeilregelaar
- 2 inlaatjets
- 1 lage wandafzuiging
- 1 bodemafvoerput met deksel
- 1 onderwaterlamp LED

RivieraPool - Reku   POXY



Altair 5
Lengte : 4,75 m 
Breedte: 2,10 m
Diepte: 1,50 m 

Een mini pool met unieke uitstraling. Zijn diepte van 1,50 m en 
zijn langwerpige en smalle vorm, kenmerkt dit mini zwembad 
van alles wat u nodig hebt om een zwemlaan in uw tuin te heb-
ben. Nog meer genieten kan dankzij een dagelijkse training met 
een jet stream.

Kleuren: 

Gold Emerald Onyx Turmaline Diamond Topaz Lapis-Lazuli Adularia Agata

Nashira 4
lengte 4,50 m 
breedte: 3,80 m
diepte: 1,50 m 

Zeer functioneel ontwerp. Vloeiende brede hoektrap met zitbank.

Mon De Pra  CERAMIC DE LUXE



Kleuren: 

Wit Beige Blauw Grijs Groen

Smart Lane
Lengte : 4,75 m 
Breedte: 2,10 m
Diepte: 1,50 m 

Een zwemlaan met unieke uitstraling. Zeer functioneel ont-
werp.

Unique 4
lengte 4,50 m 
breedte: 3,80 m
diepte: 1,50 m 

Vlotte, vloeiende inlooptrap met zitbank.

Mon De Pra  POLYESTER

Smart 525
Lengte : 5,05 m 
Breedte: 2,60 m
Diepte: 1,43 m

Simplistische plunge pool zonder franjes.



Kleuren: 

Snow white   Pacific blue   Dusty grey

Blue Belle   Seaside Blue   White Pearl   Black Pearl

Ocean Blue   Sparcle Blue   Deep Grey   Desert Sand  Black Night

City Pool I   BASIC/ ACTIVE/ FUN
lengte 4,75 m 
breedte: 2,43 m
diepte: 1,35  m 

City Pool II   BASIC/ ACTIVE/ FUN
lengte 4,75 m 
breedte: 2,43 m
diepte: 1,35  m 

Deze modern ogende mini zwembaden zijn van het type swimspa 
en passen in elke tuin. Krachtige zwemtrainer, extra rugmassage-
systeem is nog maar het begin. Alle apparatuur is gemonteerd in 
een gemakkelijk toegankelijke behuizing.

Luxe Pools  CITY POOL



Kleuren: 

Snow white   Pacific blue   Dusty grey

Blue Belle   Seaside Blue   White Pearl   Black Pearl

Ocean Blue   Sparcle Blue   Deep Grey   Desert Sand  Black Night

Turano City Pool  BASIC/ ACTIVE/ FUN
lengte 6 m 
breedte: 3 m
diepte: 1,45  m

De Turano heeft een hoektrap met ruime treden waar je even-
eens op kan relaxen en behoudt zo toch zijn totale zwemlengte. 

Wat de City Pool van Luxe Pools zo uniek maakt is dat je deze 
minipool in 3 varianten kunt krijgen. ‘Basic’, ‘Active’ met jetstream 
en ‘Fun’ met jet stream en massage set. 
Plezier gegarandeerd!

Luxe Pools  CITY POOL



Keuze gemaakt?
Dan gaan wij graag bij u van start!

WATER TECHNICS bvba
Mechelsesteenweg 277, 2500 Lier

015/31 49 89 
info@water-technics.be
www.water-technics.be


