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De XL-Trainer is een zwembad met een 
moderne uitstraling, dat zich door zijn twee 
smalle trappen aan weerszijde prima laat 
lenen voor meerdere doeleinden. De trap 
is zo geplaatst dat deze maar heel weinig 
ruimte in beslag neemt, waardoor u de 
complete lengte van het zwembad kunt  
benutten tijdens het zwemmen. De sta-
rand zorgt ervoor dat iedereen overal veilig 
uit het zwembad kan stappen. Daarnaast is 
dit model in twee varianten leverbaar, een 
schuine en een rechte bodem. De bodem en 
traptreden zijn voorzien van een antislipaf-
werking. Het gladde oppervlak zorgt ervoor 
dat er geen vuil en bio-film aan de wanden 
kan hechten. De keramische/carbon kern 
verdubbelt de levensduur van het zwem-
bad! Het XL-model is standaard voorzien 
van een ingebouwde rolluiknis.

XL-TRAINER 110 / XL-TRAINER 110 FB
11,02 x 4,02 x 1,07 - 1,78/1,50

XXL-TRAINER 133 FB

13,28 x 4,49 x 1,50

Wat is een keramisch zwembad?
Ieder Compass Pools Monoblock wordt vervaardigd volgens het         

Australische patent PN 1690. In totaal worden zes lagen glasvezelver-

sterkte composietlagen gelamineerd tot een stevige en chemisch        

resistente kuip. In de eerste fase wordt de basis gelegd voor de kleur-

echtheid, chemische weerstand en de krasbestendigheid. Vervolgens 

wordt elke kuip voorzien van een reeks glasvezelversterkte vinylester 

keramische composietlagen om veroudering tegen te gaan. De iso-                                                                   

lerende baden kunnen zonder schade, watertemperaturen verdragen 

tot 40ºC. Polyester zwembaden haken af bij 28ºC à 30ºC. De harde schil 

wordt aangebracht om het geheel volledig af te sluiten van de grond 

en eventueel het grondwater. Er ontstaat dan een zwembad met een 

3-dimensionaal glanzend oppervlak, zonder poriën, stevig en flexibel.

Zwembadkleuren; Nova, Bi-Luminite en Cyber
Deze gepatenteerde kleurlagen zorgen voor een uniek kleureffect en 

een schittering van het zwembadwater in het zonlicht. Dit effect wordt 

bereikt dankzij het aanbrengen van verschillende kleurlagen boven       

elkaar, met kleine, glinsterende kleurelementjes die zich onder de trans-

parante bovenlaag bevinden. Deze kleurlagen hebben een ware revolu-

tie gebracht doordat het damp en waterdicht is, in tegenstelling tot een 

reguliere gelcoating. Daarnaast is de coating chemisch bestendig, dit 

betekent dat chloor, zout en andere chemicaliën geen inwerking hebben 

op de wanden van het zwembad.

Feiten:
Osmose vrij

Versterkende carbonlaag

Levenslange garantie op waterdichtheid

Snelle realisatie

IJzersterke constructie 

Onderhoudsvriendelijk




