COLOFON: Onder voorbehoud van vergissingen van materiële aard waarvoor geen aansprakelijkheid geldt. Lichte
afwijking van model, maten, kleuren en constructie voorbehouden. Wij behouden het recht om op elk ogenblik
productspecificaties te wijzigen. Om de kwaliteit van drukimpregnatie te behouden, mogen drukgeïmpregneerde
producten niet verzaagd worden. Niet behandelde producten moeten behandeld worden tegen ons klimaat. Uw
specialist helpt u graag verder. Onder voorbehoud van drukfouten. GardiPool is een geregistreerd merk. Niets
mag gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de VU Covimex NV, België. Deze folder is
niet geschikt voor bus-aan-busverdeling en is onder geen beding een contractueel document. Geldig vanaf
1 januari 2004.

Had ik maar een GardiPool!

www.creacommunication.be

Dealer

GARDIPOOL OMDAT …
GardiPool, een uniek zwembadconcept dankzij onze jarenlange er varing
in de houtsector. Van boom tot autoclaaf behandeld eindproduct. We
hebben alles in eigen handen.
Het GardiPool concept biedt een kwaliteitszwembad dat esthetiek aan
functionaliteit koppelt. Top of the bill is het unieke gebrevetteerde
verbindingssysteem met zwaluwstaart.
Dit verbindingssysteem is uitgerust met een roestvrije inox draadstang
die uw zwembad niet alleen volledig demonteerbaar maakt, maar tevens
het voordeel biedt de constructie altijd extra te kunnen aanspannen.
Geen gevaarlijk uitstekende hoeken dankzij de zwaluwstaartverbinding:
veiliger en kindvriendelijker kan niet.

Op de basisstructuur worden rondom
de extra dikke zwembandranden vastgeklikt. De randen zijn uit één stuk
gemaakt om ver vorming tegen te gaan.
Ze worden ondersteund door de
laterale steunen die de bevestigingsijzers verbergen.

Inox draadstang
met aanspanmoer

U maakt de verbindingen van de
buizen probleemloos met de speciale
koppelstukken, zonder gebruik van
lijm of andere hulpmiddelen.
Functioneel: de randen zijn zodanig
verstevigd dat men zonder problemen
op de randen kan zitten of staan.

Bovenplank in
tropisch hardhout

Laterale steun

Esthetisch: door het mooie profiel dat
zowel in de steunplanken als in de
randen wordt geschaafd. Daarenboven
mogen we het aparte uitzicht van de
zwaluwstaart niet vergeten.

Zwaluwstaartverbinding
Autoclaafbehandeling
in eigen beheer
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Zwembadrand
uit den

MODELLEN
6 afmetingen in 2 hoogten (1.20 en 1.33 m) zijn verkrijgbaar binnen
het GardiPool gamma.
De basisstructuur uit denplanken van 45 mm is altijd autoclaaf
behandeld. De randen en de houten trap zijn naar keuze uit behandelde
den of tropisch hardhout.

Zwembadrand
uit tropisch hardhout

AFMETINGEN

OCTOO 4
hoogte 120 cm

OCTOO 4.2
hoogte 120 en
133 cm

EEN GARDIPOOL,
3 MOGELIJKHEDEN

OCTOO 5
hoogte 120 en
133 cm

OCTOO 6.25
hoogte 120 en
133 cm

BOVENGRONDS

HALF
INGEGRAVEN

OBLONG 6.2 * 3.9
hoogte 120 en 133 cm

OBLONG 8.1 * 4.6
hoogte 133 cm
VOLLEDIG
INGEGRAVEN
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EEN STANDAARD GARDIPOOL

GARDIPOOL OPTIES
Aanbouw technische ruimte

Bestaat uit:
Zomerzeil

Houten buitentrap

• Houten structuur (45 mm) uit behandelde rode
den klasse 4
• Alle ijzerwerk uit inox
• Houten zwembadrand uit één stuk in behandelde
rode den
• Antibacterievilt
• Liner 75/°° lichtblauw
• Houten buitentrap uit behandelde rode den
• Inox binnentrap
• Zandfilter met alle toebehoren (buizen, koppelstukken, zand)
• Reinigingskit (borstel, stofzuiger, thermometer,
slang, telescopische stok, schepnet)
• Starters onderhoudskit
• Metalen gegalvaniseerde steunen voor
zwembaden uit de serie Oblong

Koppelstukken

Buitentrap uit exotisch hout

Winterzeil

Zandfilter met alle
toebehoren
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Inox binnentrap

Houten zwembadrand

Reinigingskit en
onderhoudskit

Zwembadrand
uit tropisch hardhout

7

