Het meest luxe zwembad.

PUUR GENIETEN IN DE
NATUURZWEMBADEN VAN PUREPOOLS
PurePools
Bij alles wat u doet, gaat u voor het beste resultaat. Geen concessies, want
u verdient het allerbeste. Dus kiest u voor PurePools. Het enige zwembad
met 100% natuurlijk zwemwater. Met behulp van een uniek chloorvrij
systeem wordt het water waarin u ontspant op natuurlijke wijze gefilterd.
Gezonder zwemwater bestaat niet. En dankzij de uitzonderlijk hoge mate van
afwerking en vele mogelijkheden omringt u uzelf en uw dierbaren met
pure luxe.
Zorg goed voor uzelf, kies voor PurePools.

PurePools Custom
Vindt u binnen onze andere concepten niet wat u zoekt? Dan bieden wij ook
maatwerkoplossingen. Daarin is alles mogelijk.
Voor (semi-)professionele sportzwemmers bouwen we lange, smalle
zwembaden. Gecombineerd met onze krachtige zwemmachines ontstaat zo
het perfecte trainingsmaatje.
Heeft u minder ruimte, maar wilt u toch genieten van natuurlijk gefilterd
zwemwater? Geen probleem, we bieden een oplossing voor in de kleinste
stadstuin.
Maar niet alleen in formaten is alles mogelijk. Ook als u nog meer luxe en
comfort wenst, is een PurePools Custom de aangewezen keuze voor u.
The sky is the limit.

PUREPOOLS CUSTOM
as you wish.

PurePools Plunge
Natuurlijk genieten in de meest luxe vorm. Oók in compacte tuinen.
Een compacte tuin betekent namelijk niet dat u geen zwembad zou kunnen
plaatsen. Het vergt maatwerk en een custom ontwerp. De opties zijn flexibel
door u aan te passen.
Door de vele opties krijgt u het zwembad van uw keuze.
Kiest u voor een wellness plage en zithoek met bubbels in de zitting?
En wat dacht u van een tegenstroominstallatie, zodat u het gevoel heeft
in een groter zwembad te zwemmen?
Aan u de keuze!

PUREPOOLS PLUNGE
enjoy compact.

PurePools Infinity
U kent het wel: zwembaden die niet op lijken te houden. Eindeloos
genieten krijgt zo een compleet nieuwe betekenis. Dit noemen we infinity
zwembaden.
Ook bij uw nieuwe PurePools is dit mogelijk. Het resultaat is een
snaarstrak geheel, met een hypermoderne en luxe uitstraling.
PurePools Infinity zwembaden zijn uitsluitend toe te passen in tuinen met
hoogteverschillen. De afmetingen bepaalt u zelf. Zo weet u zeker dat uw
nieuwe PurePools Infinity perfect bij u past.
Met een PurePools Infinity bewijst u dat gezond en duurzaam prima te
combineren is met modern en luxe.

PUREPOOLS INFINITY
endless beauty.

PurePools Overflow
De zwembaden in onze Overflow-serie zijn in harmonie met de omgeving.
Het waterniveau is op gelijke hoogte als de zwembadrand.
Het resultaat is een bijzonder spiegeleffect en een uitstraling die zijn weerga
niet kent. Geniet van het eindeloze gevoel en baadt in luxe.
PurePools Overflow zwembaden zijn leverbaar in vier verschillende kleuren.
Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige materialen met ruime garanties
zodat u verzekerd bent van een extreem lange levensduur.
De maat kiest u zelf.
Zo ontstaat de PurePools Overflow die perfect bij u past.

PUREPOOLS OVERFLOW
go with the flow.

Dag en nacht genieten
Waarom zou u alleen overdag willen genieten van uw PurePools zwembad?
Kies daarom voor onze duurzame LED-verlichting. De RVS armaturen
worden vooraf ingebouwd, waardoor het geen afbreuk doet aan de
strakke uitstraling van uw PurePools zwembad. U kunt daarbij kiezen
voor ronde of vierkante afwerking.
Met de afstandsbediening is bedieningsgemak gegarandeerd. U heeft de
keuze tussen modern wit licht of een instelbare RGB-variant. En met een
uitgekiend lichtplan ontstaat een zwembeleving die zowel overdag als
’s nachts haar weerga niet kent.

Baden in luxe
Uw nieuwe PurePools zwembad is een oase van rust. In de basis
ontbreekt het u tijdens deze rustmomenten al niet aan luxe.
Maar wilt u nog een stapje verder gaan? Dan heeft u nog legio
mogelijkheden. Uw nieuwe PurePools zwembad kan worden voorzien van
massagestralen, bubbelplaten en massagejets.
Tot rust komen was nog nooit zo luxe.

Op uw wenken bediend
U heeft het al druk genoeg. Dus als u tijd heeft, wilt u genieten van uw
nieuwe PurePools zwembad. U wilt dan geen tijd verliezen aan het
onderhouden ervan.
Gelukkig bieden wij hiervoor verschillende oplossingen. U kunt kiezen
voor een van onze schoonmaakrobots. De butler van uw zwembad.
Deze robots weten precies wanneer uw zwembad schoongemaakt moet
worden.
Wilt u totaal ontzorgd worden? Laat onze zwembadspecialisten uw
zwembad dan onderhouden. Het enige dat u dan hoeft te doen, is
genieten van uw PurePools zwembad.

De warmte van samenzijn
Het unieke filtersysteem van uw nieuwe PurePools zwembad hoeft in
de winter niet geleegd te worden. Dus waarom zou u in de winter geen
verfrissende duik nemen? Met onze warmtepompen houdt niets u meer
tegen. Het water behoudt jaarrond een aangename temperatuur. En in
combinatie met zonnepanelen ontstaat een duurzame oplossing.
Onze warmtepompen zijn uit te breiden met WiFi-functionaliteit. Daarmee
kunt u op uw smartphone de temperatuur van uw PurePools zwembad
regelen. Waar u zich ook bevindt. Zo is uw PurePools zwembad altijd klaar
voor gebruik, op het moment dat u dat wenst.

Een sportieve beleving
Uw nieuwe PurePools zwembad sluit ook prima aan op uw sportieve
ambities. Door een krachtige zwemmachine toe te voegen, ontstaat een
perfect trainingsmaatje. In uw eigen natuurzwembad trekt u stilliggend
baantjes in elke gewenste zwemslag. Niet gek dat steeds meer
professionele sportzwemmers kiezen voor PurePools. Er is niks beter dan
trainen in 100% natuurlijk gezuiverd water.
Maar ook voor uw kinderen biedt zo’n jetstream veel zwemplezier.
Wat is er nou leuker dan tegen de stroom in ploeteren?
Zo blijven uw kinderen volop in beweging.

Een opgeruimd gevoel
Is uw nieuwe PurePools zwembad niet in gebruik?
Dek deze dan af met onze (automatische) solar afdekking.
Dit rolluik absorbeert de warmte van het zonlicht en geeft dit door aan
het zwemwater. Warmte wordt langer vastgehouden en verdamping wordt
tegen gegaan. Tevens zorgt het ervoor dat bladeren en ander vuil niet in
uw zwembad kunnen vallen. Daarbij tast het rolluik de strakke lijnen van
uw PurePools zwembad niet aan.
En wilt u genieten van het heerlijke zwemwater? Dan rolt
het dek zich elektrisch voor u op.

Opties in beeld: trappen

Opties in beeld: afdekkingen

U wilt natuurlijk makkelijk in en uit uw nieuwe PurePools kunnen stappen.
U kunt daarvoor kiezen uit verschillende trappen.

Afdekkingen van uw nieuwe PurePools worden door ons onzichtbaar en
vakkundig ingebouwd, alleen zichtbaar als u het nodig heeft.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van de mogelijkheden.

We bieden meerdere opties qua inbouw.

Opties in beeld: tegenstroominstallaties
Een tegenstroominstallatie zorgt voor beweging en plezier. Zo sluit uw
PurePools ook aan op uw sportieve ambities. Laat u adviseren welke
installatie in uw situatie het meest geschikt is.
Hieronder ziet u alvast enkele voorbeelden van de mogelijkheden.

HOE ONTSTAAT UW NIEUWE PUREPOOLS?

HOE ONTSTAAT UW NIEUWE PUREPOOLS?

Stap 1: Oriëntatie

Stap 2: Ontwerp

Elk project begint met een idee en wensen. Graag gaan wij met u in
gesprek om uw wensen te inventariseren. Als u bij ons langskomt, kunt u
een proefduik nemen. Ook kunnen wij u dan het technische gedeelte
laten zien. Zo krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden.

Als uw wensen duidelijk zijn, kunnen wij deze uitwerken in een ontwerp
met technisch plan. Eventueel kunnen we daarbij ook een totaalontwerp
maken inclusief tuin of het gedeelte hiervan dat aansluit rond uw nieuwe
PurePools zwembad.

Uiteraard beantwoorden we dan graag al uw vragen. Ook zullen wij u
enkele kritische vragen stellen, om op die manier te kunnen bepalen wat
voor PurePools zwembad het beste bij uw budget, situatie en
wensen past.

Onderdeel van het ontwerp is een uitgewerkt technisch plan. Hierin wordt
duidelijk omschreven hoe de natuurlijke zuivering zonder chemicaliën in
uw situatie wordt toegepast.

HOE ONTSTAAT UW NIEUWE PUREPOOLS?

HOE ONTSTAAT UW NIEUWE PUREPOOLS?

Stap 3: Offerte

Stap 4: Voorbereiding en uitvoering

Op basis van het ontwerp met het technisch plan kunnen wij u een
passend voorstel doen voor de realisatie van uw zwembad. Onze offertes
zijn duidelijk en volledig uitgewerkt. U weet precies waar u aan toe bent
en komt achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan.

Gaat u akkoord met ons voorstel? Dan plannen we in overleg met u de
uitvoering in. Uw nieuwe PurePools zwembad wordt in onze fabriek
volledig naar uw specificaties gefabriceerd.
Als uw nieuwe PurePools zwembad gereed is, wordt deze door onze
specialisten vakkundig geïnstalleerd. Het zijn stuk voor stuk vakmensen
met jarenlange ervaring. Jaarrond leggen zij vol enthousiasme en passie
natuurlijk gezuiverde PurePools zwembaden aan.

HOE ONTSTAAT UW NIEUWE PUREPOOLS?
Stap 5: Nazorg
U wilt zo lang mogelijk kunnen genieten van uw nieuwe PurePools
zwembad, natuurlijk. Daarom is goed onderhoud van groot belang.
Wij bieden u verschillende mogelijkheden in de vorm van
onderhoudsabonnementen. Ook geven we u graag tips over het reguliere
onderhoud dat u misschien zelf wilt doen.
Zo kunt u het gehele jaar zorgeloos genieten van uw nieuwe PurePools.

DUIK IN DE WERELD VAN PUREPOOLS
Neem een proefduik
Een PurePools moet u ervaren. Maak daarom gebruik van de
mogelijkheid om een proefduik te nemen. Bij ons in Opheusden ligt
een PurePools zwembad voor u klaar.
Tijdens deze proefduik kunt u zelf de unieke ervaring beleven die
PurePools u biedt. U krijgt inzicht in de gebruikte techniek, ziet hoe het
unieke filtersysteem werkt en kunt uzelf ervan overtuigen dat het water
van een PurePools zwembad daadwerkelijk het meest gezonde, heldere en
vitale zwemwater is.
Verwen uzelf en duik in de wereld van PurePools.

ZORG GOED VOOR UZELF, KIES VOOR PUREPOOLS

PurePools
Tielsestraat 85
4043 JR Opheusden
+31 (0)488 442876
+31 (0)6 53633168
info@purepools.nl
www.purepools.nl
Onderdeel van Eden B.V.

