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oase van 
natuurlijke rust 
Een oase van rust en natuur in uw eigen woonomgeving. De PurePools 

hebben de mooie strakke vormen van een zwembad maar zijn gevuld 

met natuurlijk gefilterd water van het PurePools concept. 

Een droom? Niet met zwembaden van PurePools. De brede keuze 

in afmetingen, kleuren en accessoires geven u de mogelijkheid om 

een custom made droomzwembad samen te stellen. 

Bij PurePools staat een ‘pure omgang met de natuur’ centraal. Sterker 

nog, de natuur is de basis waarmee wij werken. Een behoedzame 

en respectvolle omgang met onze leefomgeving als fundament 

voor uw zwemplezier. 

Natuurlijk zuiveringssysteem 
PurePools zwembaden worden uitsluitend geplaatst met een 

natuurlijke zuiveringssysteem. De unieke combinatie van de beproefde 

componenten uit dit natuurlijke filtersysteem én uitstekende wand- 

en vloerisolatie minimaliseren het stroomverbruik en optimaliseren 

de zuivering van uw zwemwater. 

Samen met een onafhankelijk functionerende zwembadrobot 

heeft u op elk gewenst moment hét schoonste en meest natuurlijke 

zwemwater tot uw beschikking. Er zijn al veel tevreden klanten die 

deze keus maakten, zij ervaren de schoonheid van natuurlijk 

en gezond zwemwater van PurePools.



PurePools 
in formaat

De PurePools zijn verkrijgbaar in vier verschillende afmetingen.  

De zwembaden hebben een standaard diepte van 1550 mm.

12000 x  4100 mm.

10000 x 4100 mm.

8000 x 4100 mm.

6000 x 3000 mm.

Uitstraling 
door kleur

De PurePools zijn verkrijgbaar in vier verschillende kleuren. Deze 

kleuren hebben elk een eigen karakter en uitstraling. Door het 

gebruik van hoogwaardige grondstoffen heeft de coating een  

extreem lange levensduur.

Telegrijs (RAL 7046)

Blauwgrijs (RAL 7031)

Antraciet (RAL 7016)

Olijfgroen (RAL 6003)



De natuur 
in zijn 
essentie 



De weg naar
verkoeling
Verschillende mensen, verschillende smaken. Daarom kunt u kiezen tussen diverse 

hoogwaardige (inloop)trappen. Doordat de trap wordt uitgevoerd in de gekozen 

zwembadkleur sluit deze naadloos aan op het design.

Smalle inbouwtrap links en rechts

Smalle inbouwtrap rechts

Smalle inbouwtrap links

Inbouwtrap over de gehele breedte

De warmte 
van

veiligheid

Een zwembad van PurePools is in alle sei-

zoenen een genot voor lichaam en geest. 

Ook in de herfst en winter kan uitstekend 

gebruikt worden gemaakt van uw eigen 

natuurlijk oase. Door een warmtepomp, al 

dan niet gekoppeld op het warmtesysteem 

van uw woning, of een solar systeem in 

combinatie met ons PurePools solar roldeck 

wordt het zwembad op een aangename 

tempe ratuur worden gebracht én gehouden. 

Bovendien worden energiekosten gereduceerd 

door het gebruik van hoogwaardige wand- en 

vloerisolatie in het zwembad. Uiteraard 

zijn er ook mogelijkheden om uw PurePools 

zwembad energieneutraal uit te voeren.

Het automatische roldeck creëert eveneens 

meerwaarde met betrekking tot extra veilig-

heid voor kinderen en huisdieren en biedt ver-

mindering van onderhoud.

Het voorgemonteerde roldeck van PurePools 

is in diverse kleuren verkrijgbaar. 

Purepools Solar Roldeck lamellen





Ontspannen in een sprookjesachtige ambiance…

Onderwaterverlichting geeft in de avonduren een magische sfeer in uw zwembad. 

De speciaal ontwikkelde en vooraf ingebouwde lampen zijn niet alleen sfeervol, maar 

door het gebruik van LED-lampen ook bijzonder energiezuinig. Kies de gewenste  

afwerking in rond of vierkant RVS, in modern wit licht of voor de instelbare RGB 

variant met een scala aan heldere kleuren.

Ontdek de 
sfeer van licht

Een sportieve
beleving
Werk aan uw conditie en kracht en zwem tegen de stroom in! Het kan met de voor-

gemonteerde jetstream of ‘endless swimming’. In uw eigen natuurlijke zwembad 

trekt u stilliggend baantjes in elke gewenste zwemslag. Trainen in uw eigen woon-

omgeving, in alle rust met het comfort van uw woning voorhanden. Een bijkomend 

plezier is de waterpret die kinderen beleven aan deze opties. Niks is toch leuker 

dan tegen de stroom in ploeteren en je vervolgens overgeven aan de kracht van 

het water? 



Ontspan, 
ervaar en 
beleef...



Naast het strakke en naadloze design, de 

hoge waterlijn en het eenvoudige onderhoud 

is ook de snelle plaatsing van een PurePools 

zwembad een groot voordeel ten opzichte 

van een bouwkundige oplossing. 

Voorbereiding
We bepalen samen met u de plaats en 

maatvoering, voeren de grondwerkzaam-

heden uit en passen, wanneer nodig, 

bronbemaling toe. Daarna wordt een beton-

vloer gestort voor optimale stabiliteit en 

duurzaamheid van het PurePools zwembad. 

Plaatsing
Na alle voorbereidende werkzaamheden 

kan het PurePools zwembad bij u geplaatst 

worden. Een dieplader levert het zwembad 

af, om het vervolgens met behulp van een 

hijskraan op de juiste positie te manoeu-

vreren. Uiteindelijk wordt het bad, met 

behulp van speciale profielen, waterpas 

gesteld. 

Afwerking
Nadat het zwembad volgens de normen is 

geplaatst, wordt gestart met de afwerking. 

Hieronder vallen onder andere het aan-

vullen van de binnen- en buitenzijde van het 

zwembad, het aansluiten van technische  

installaties en het in werking stellen van 

de filtercomponenten. 

Uw momenten van rust, 
ontspanning en plezier zijn nu 
aangebroken…

Binnen 
no-time 
verkoeling  Strak en naadloos design

 Hoge waterlijn

 Onderhoudsvriendelijk

 Laag energieverbruik

 Hoogwaardige kwaliteit

 Vloer- en wandisolatie

 Snelle plaatsing

 Gegarandeerde duurzaamheid

 Veelvuldig getest en gekeurd

 Zeer ruime garanties

Waarom 
kiezen

voor Pure-
Pools?



Ontspan 
en geniet



PUREPOOLS - TIELSESTRAAT 85 - 4043 JR - OPHEUSDEN – NEDERLAND

+31 488 440437 - INFO@ PUREPOOLS.NL - WWW.PUREPOOLS.NL


