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Best quality swimmingpools

 epoxy-acrylaat zwembad: BLIZ-line



I    3    II    2    I

onderdeel van VAC holding

Best quality swimmingpools

BLIZ-line, elke dag maximaal genieten

Een stralende middag. Een ultiem moment voor waterpret met de kids, een 
gezellige poolparty met vrienden en familie of tijd voor uzelf. Voor die heerlijke 
duik in uw zwembad wilt u natuurlijk het beste van het beste. Daarom zorgen 
onze experts voor de allerbeste kwaliteit door meer dan 35 jaar ervaring en 
de toepassing van de nieuwste technologie. De BLIZ-line combineert op  
vanzelfsprekende wijze kwaliteit, genot, stijl, comfort, energiebesparing en 
duurzaamheid. De met glasvezel versterkte epoxy-acrylaat zwembaden zijn 
van absolute topkwaliteit en bieden ongeëvenaarde stevigheid en flexibiliteit. 
De enige taak die u nog heeft? Genieten!

De BLIZ-line van Aquapoolz® is verkrijgbaar in drie kleurvarianten: wit, grijs 
en antraciet. Elke kleur heeft een uniek effect op het water. 

Aquapoolz, best quality swimmingpools

Eindeloos genieten van uw zwembad
Het geluid van water, het geluid van leven. Ervaar een 
nieuwe dimensie van zorgeloos genieten met het 
luxueuze en topklasse epoxy-acrylaat zwembad van 
Aquapoolz®: de BLIZ-line. U voelt de vrijheid en  
geniet van het pure leven. De onderhoudsvriendelijke 
en duurzame zwembaden van de nieuwe BLIZ-line 
zijn bovendien van de allerbeste kwaliteit. Aquapoolz® 
laat u relaxen in uw eigen tuin. Eindeloos…

Wit

Effect Waterkleur

Grijs

Effect Waterkleur

Antraciet

Effect Waterkleur

See me, Feel me, wim me
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Aquadeck poolcovers

Geïntegreerde veilige lamellenafdekking 

Een veilige leefomgeving is onbetaalbaar. Zo is ook de veiligheid in en rondom 
uw zwembad van essentieel belang. Met de innovatieve geïntegreerde  
Aquadeck® lamellenafdekking verhoogt u de veiligheid voor uw kinderen en 
huisdieren. U wilt het beste, ook in comfort, energiebesparing, duurzaamheid 
en uitstraling. Door de volledige, perfect passende afdekking van uw zwembad 
creëert u in een handomdraai een geborgen ambiance. Een veilig idee.

Aquapoolz® produceert haar epoxy-acrylaat zwembaden met een stijlvolle 
scharnierende trap, waaronder de lamellenafdekking is geïntegreerd. Door 
dit ontwerp is het gebruik van geleidingsrollen overbodig. Hierdoor behoren 
ergernissen over strepen aan de zichtzijde van de lamellen tot het verleden. 
De jarenlange ervaring op het gebied van zowel zwembaden als afdekkingen, 
smelten nu samen in dit unieke concept. 

Het is het eerste zwembad waarbij de lamellenafdekking centraal staat in 
het ontwerp, waardoor de functionaliteit en esthetiek een nieuw level 
bereiken. De sierlijke inlooptrap doet tevens dienst als zitbank: ideaal voor 
een moment van rust en genieten. 

Aquadeck, priceless pool protection
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Best quality swimmingpools

Treden met antislip

Onderhoudsarm

Chique trapelementen

Kantelbare trap, voor eenvoudige toegang tot uw 
zwembadafdekking voor service, schoonmaak en 
onderhoud zonder verlies van zwemruimte.

Van innovatieve kanteltrap tot 
flexibele maatvoering

• Uw Aquapoolz® BLIZ-line zwembad is elegant en functioneel afgewerkt door 
de toepassing van innovatieve oplossingen. Zo produceert Aquapoolz® haar 
epoxy-acrylaat zwembaden met een stijlvolle scharnierende trap, waaronder 
de energiebesparende lamellenafdekking is geïntegreerd. 

• Aquapoolz® denkt aan uw veiligheid. Het Aquapoolz® BLIZ-line zwembad 
heeft een trap voorzien van antislip. De antislipzones zijn in diverse kleuren 
verkrijgbaar.

• De baden zijn rechthoekig van vorm, waardoor u van een optimaal zwem-
oppervlakte profiteert. 

• Aquapoolz® biedt de BLIZ-line in vijf verschillende afmetingen aan; de 
breedte van elk epoxy-acrylaat zwembad is vier meter, de lengte varieert van 
zes tot en met tien meter. De diepte van het zwembad is anderhalve meter.

• De unieke eigenschappen van epoxy-acrylaat maken het mogelijk de zwem-
baden zeer snel te installeren. U kunt al binnen twee weken genieten van uw 
eigen privé zwembad van absolute topkwaliteit, voor jarenlang comfortabel 
zwemgenot.

• Uw zwembad is volledig naar wens te stylen, denk onder andere aan 
roestvrijstalen inbouwdelen, jetstream en high-tech sfeerverlichting.
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Kleurbestendig, onderhoudsarm, huidvriendelijk

1. Duracolor 90 HD. De synthetische kleurvaste laag voor sterk belaste  
	 zwembadoppervlakken.	Gecertificeerde	duurzaamheid	tegen	verkleuring.

2. Vlies om vezelafdrukken op het glanzende oppervlak tegen te gaan
 Maakt het bassin voelbaar gladder.

Bestand tegen osmosevorming door epoxy-acrylaat

3. Robuuste laag van sterke vezelmatten en chemicaliën bestendige glasvezel.

4. Constructieve glasvezellaag.

5. Tussenlaag voor een homogene, duurzame en stabiele sandwichstructuur.
 Alle lagen worden in zeer sterk en bestendig epoxy-acrylaat opgenomen.

Isolatie spaart energie en uw budget

6. Isolatielaag van polyurethaan hardschuim. K-waarde 0,3 W/m2	•	k.
 (ter vergelijking: drievoudig isolatieglas = 0.45 W/m2	•	k)

Stabilisatie

7. Back-up materiaal als buitenlaag.
 Geïntegreerde stalen rechthoekige buizen geven maximale stabiliteit.

Garantie voor jarenlang zwemplezier

Door de unieke opbouw is een Aquapoolz® zwembad van epoxy-acrylaat 
zeer duurzaam. Aquapoolz® werkt alleen met de beste materialen, zodat 
u jarenlang onbezorgd van uw privé zwembad kunt genieten. De gekleurde 
materialen zijn getest door de Duitse TÜV NORD testlaboratoria op osmose 
en uitbleken van de gekleurde oppervlakten. Wij geven zonder voorbehoud 
de volgende garanties op uw epoxy-acrylaat Aquapoolz® zwembad:

• 20 jaar garantie op dichtheid van het laminaat van de bassinconstructie;
• 10 jaar garantie tegen het ontstaan van bobbels en delaminaties binnen  
 de bassinconstructie;
• 5 jaar garantie tegen gebreken aan inbouwdelen.

Aquapoolz, best quality swimmingpools
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    waardevolle gedachte
                         Velings,  AQUALITY COMPANY

Maatwerk en snelle productietijden:
een sterke achterban 

Achter een sterk merk staat een sterke achterban. Aquapoolz® en Aquadeck® 
zijn werkmaatschappijen van VAC Holding, een familiebedrijf gevestigd in het 
Brabantse Budel. Vanuit deze locatie vinden de activiteiten van Aquapoolz® 
en Aquadeck® plaats. Professionele bedrijvigheid, absolute gastvrijheid,  
zekerheid van topkwaliteit, excellente service en ondersteuning zijn kern-
waarden die de twee werkmaatschappijen van VAC Holding steevast uitdragen.  

Aquapoolz® is producent en importeur van luxueuze zwembaden van de 
allerhoogste kwaliteit. 

Een BLIZ-line zwembad van Aquapoolz®, absoluut:

• superieure kwaliteit;     
• stijlvol;      
• innovatief;      
• luxe genieten;      
• korte plaatsingstijd;      
• onderhoudsvriendelijk;     
• unieke garanties.      

Aquapoolz, best quality swimmingpools

 
Wilt u de BLIZ-line van Aquapoolz komen voelen, zien en beleven?  
U bent van harte welkom in de showroom van Aquapoolz.  

www.aquapoolz.nl

Best quality swimmingpools
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Uw Aquapoolz dealer:

Best quality swimmingpools


