Inspiratie
voor jouw zwembad

AS THE WARMTH OF THE SUN KISSES MY CHEEKS,
THE COOLNESS OF THE BREEZE BRUSHES MY HAIR AND THE SOOTHING
SOUND OF THE WATER MAKES IT HARD FOR ME TO LEAVE.
OH PARADISE, WHERE HAVE YOU BEEN?

CompassPools

Een eigen zwembad onbereikbare luxe? Nee hoor! Met de monoblockzwembaden van Compass
Pools geniet je van ultiem zwem- en plonsplezier voor de beste prijs- kwaliteitsverhouding. 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! Strijk neer op een rustig plekje, en
dompel je onder in onze brochure. Voor je het weet, trek je sportief baantjes of neem je een
verkwikkende duik in eigen tuin.
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OM VOOR
COMPASS POOLS TE KIEZEN
4. NAADLOZE SCHOONHEID
Monoblockzwembaden hebben geen vervelende naden die vuil en bacteriën

1. LEVENSLANG PLEZIER

vergaren. Je zwembad is dus uiterst hygiënisch én onderhoudsvriendelijk.

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

En dat is ook goed nieuws voor het milieu, want je gebruikt minder schoon-

de beste kwaliteit en duurzaamheid. Guur weer, felle zon, osmose, ... onze

maakproducten. Kers op de taart: de isolerende materialen snoeien flink in je

monoblocks bieden élke uitdaging moeiteloos het hoofd.

energieverbruik.

2. SNELLE OPLEVERING

5. KNAPPE KEUZE

Monoblockzwembaden bestaan uit één stuk. Resultaat: je zwembad is in een

Een zwembad kopen doe je niet impulsief. Je wilt een model dat perfect past

mum van tijd geplaatst. Bovendien begeleiden we je feilloos van aankoop tot

bij je functionele en esthetische vereisten, en dat mooi aansluit bij je huis en

oplevering en nazorg.

tuin. Bij Compass Pools kies je uit een diversiteit aan modellen, formaten,

3. OPTIMALE VEILIGHEID

kleuren en afwerkingen – voor ieder wat wils!

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

6. AUTOMATISCHE REINIGING

geïntegreerde rolluiken van onze zwembaden dragen moeiteloos 100 kilo. En

Het naadloze oppervlak garandeert sowieso minder onderhoud. Wil je hele-

de speciale rand sluit je zwembad perfect af. Mooi meegenomen:

maal niet met stofzuigers sleuren? Dan biedt Vantage de oplossing. Het zelf-

je bad blijft zuiver en houdt de warmte beter vast.

reinigende systeem vereist bovendien minder chloor – handig en ecologisch!
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VI NY LE ST E R B ASI SK LE U R

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.

M E T G LASVE ZE L VE R ST E R K T E

E X T R A VE R ST E R K I NG D O O R G LASVE ZE L
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K E R AM I SCHE LAAG

TOP 5-VOORDELEN
100 procent osmosevrij
Kleurvast en UV-bestendig
Bestand tegen krassen en inwerking van chemicaliën
Verdraagt watertemperaturen tot 40° Celsius
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CARBON CERAMIC
TECHNOLOGY

G E SLOT E N B ALK

VI NY LE ST E R LAAG
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VANTAGE
SELF-CLEANING POOL

NO VA K LE U R SE R I E

STRUCTURAL
LIFETIME WARRANTY

PO LY E ST E R LAAG

VE R ST E R K E ND E CAR B O NLAAG

WAT E R R E SI ST E NT E I SO LE R E ND E LAAG

EASY
INSTALLATION

SALT WATER
FRIENDLY

Gegarandeerde kwaliteit door permanente controle van het productieproces

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 lmpje op www.compasspools.be

Modellen

Een monoblockzwembad past in élke tuin. Je kiest uit 7 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.

SMALL POOL ( ≤ 7.5 m )

X-TRAINER 45

MEDIUM POOL ( 7.5 – 8.8 m )

XL-BRILIANT 88 FB

LARGE POOLS ( 8.8 – 13,3 m )

XXL-TRAINER 133 FB

X-TRAINER 72 FB

FUN 83

XL-TRAINER 110 FB

BRILIANT 74 FB

XL-LOUNGER 95 FB

XL-FAST LANE 122

FUN 100
XL-TRAINER 110

Kleuren
NOVA PEARL

NOVA GREY

NOVA STONE

NOVA BLUE

NOVA NAVY

NOVA ANTHRACITE

BI-LUMINITE BLUE SAPHIRE

BI-LUMINITE BLUE GRANITE

BI-LUMINITE SMOKEY QUARTZ

BI-LUMINITE GOLDEN PEBBLE

CYBER WHITE

PAPYRUS WHITE

Compass Pools Nederland
Het Sterrenbeeld 25
5215 MK ‘s-Hertogenbosch
T +31 (0)73 850 75 45
info@compasspools.nl
www.compasspools.nl

