RIVIERAPOOL
by WATER TECHNICS

Samen met de baden van RivieraPool helpen wij u graag om uw droom te verwezenlijken. Onze gelijklopende visie op originaliteit, kwaliteit en service hebben
ervoor gezorgd dat wij erkend verdeler zijn van RivieraPool prefab zwembaden,
zwembaden in epoxy-acrylaat, zwembaden voor het leven.
Deze Duitse fabrikant is reeds sinds 1970 zijn sporen aan het verdienen in de
zwembadwereld, en wordt nog steeds geleid door de stichters, hun kinderen en
kleinkinderen.
Door open te staan voor de vragen van de klant, innoverend te werken met de
meest kwaliteitsvolle materialen, maatwerk aan te bieden en service hoog in het
vaandel te dragen, kunnen zij heden een gamma modellen voorstellen waarbij
allicht ook het zwembad van uw dromen te vinden is.
Naast hun reeks prefab zwembaden, Style en D Line, is er ook een reeks prefab
mozaïekbaden en zwembaden op maat. Enkel bij RivieraPool heeft men de
kennis hiervoor.
Isolatie rond het zwembad wordt altijd grondig aangebracht, tot wel 30 cm
rondom, waardoor onze RivieraPoolbaden als het ware ‘passief’ zwembaden
worden. Zo wordt er sterk bespaard op de verwarming van het zwembad.
Hun garanties zijn dan ook zeer uitgebreid, met tot 20 jaar garantie op de
waterdichtheid, échte garantie.

STYLE
RivieraPool Ancona/ Modena
STYLE Ancona

STYLE Ancona 320

diepte 1,50 m
lengte 6,50 m
breedte 3,20 m

lengte 8 m
breedte 3,20 m

lengte 10 m
breedte 3,20 m

Een modern zwembad met een strakke
hoektrap voor maximale zwemlengte.
STYLE Ancona 370

diepte 1,50 m
lengte 8 m
breedte 3,70 m

STYLE Modena

STYLE Modena 320

diepte 1,50 m
lengte 7,25 m
breedte 3,20 m

lengte 8,25 m
breedte 3,20 m

STYLE Modena 370

Vlotte hoektrap met relax extensies.
Een familiebad met uitzonderlijke
mogelijkheden

diepte 1,50 m
lengte 7,75 m
breedte 3,70 m

lengte 8,75 m
breedte 3,70 m

Kleur:

STYLE linkt topkwaliteit en design aan een aangename prijs.
3 cm isolatie in bodem en trappen. Extra verstevigingen in de zijwanden.
Voor jarenlang zorgeloos zwemplezier.

D-LINE
RivieraPool

Ancona

Een modern zwembad met een
strakke hoektrap voor maximale
zwemlengte.
2 cm isolatiemateriaal in de
wanden en 3 cm in de bodem
en trappen.

Formaten: diepte 1,50 m

Ancona 270
breedte 2,70 m

Ancona 320
breedte 3,20 m

Ancona 370
breedte 3,70 m

lengte 5,50 m
lengte 6,50 m
lengte 8 m

lengte 8 m
lengte 10 m

lengte 10 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

D-LINE
RivieraPool

Modena

Vlotte hoektrap met relax extensies.
Een familiebad met uitzonderlijke
mogelijkheden.
2 cm isolatiemateriaal in de
wanden en 3 cm in de bodem
en trappen.

Formaten: diepte 1,50 m
Modena 320
breedte 3,20 m

Modena 270
breedte 2,70m

Modena 370
breedte 3,70 m

lengte 5,50 m
lengte 7,25 m
lengte 8,25 m

lengte 7,75 m
lengte 8,75 m
lengte 9,75 m
lengte 10,75 m
lengte 11,75 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

D-LINE
RivieraPool

Linear

Ruime inlooptrap met veel
zit- en liggelegenheid.
Een familiebad met strakke
looks.
2 cm isolatiemateriaal in
de wanden en 3 cm in de
bodem en trappen.

Formaten: diepte 1,50 m

Linear 370
breedte 3,70 m

lengte 7,45 m
lengte 8,45 m
lengte 9,45 m
lengte 10,45 m
lengte 11,45 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

D-LINE
RivieraPool Linear RS

Waterterras, ruime trap en
rolluiknis in één geheel.
Voor gezellige familiesfeer
in een strak kleedje.
2 cm isolatiemateriaal in
de wanden en 3 cm in de
bodem en trappen.

Formaten: diepte 1,50 m
Linear RS
breedte 3,70 m

lengte 7,75 m
lengte 8,75 m
lengte 9,75 m
lengte 10,75 m
lengte 11,75 m

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

D-LINE
RivieraPool

Wet Lounge

Completer kan een zwembad
niet zijn!
Ruime inlooptrap
met geïntegreerd rolluik.
Wetlounge met hoektrap
naar het zwemdeel.

Formaat: 1,50 m diepte

3,70 m breedte
zwemlengte: 8 m of 10 m
ondiepwaterzone: 0,23 m diep x 2 m x 3,70 m
totale lengte: 11,75 m of 13,75 m

2 cm isolatiemateriaal in
de wanden en 3 cm in de
bodem en trappen.

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

Je kan ook met dit waterterras je Modena, Linear of Ancona uitbreiden!

D-LINE
RivieraPool

Swim & Fun

Trainen en relaxen in
een compact geheel.
Te verkrijgen in het
D-Line kleurenpalet.
2 cm isolatiemateriaal in
de wanden en 3 cm in de
bodem en trappen.

Formaat: lengte: 5,50 m

breedte: 2,70 m
diepte: 1,50 m

De techniekschacht
herbergt de jetpompen
en ook de filtratie, indien
gewenst.

FUN PACK met digitaal display voor dubbele tegenstroominstallatie, 6 microjets voor rug en
benen, 1 bodemgeiser voor het masseren van voeten en enkels en 2 maritim massage jets.

RivieraPool

C-SIDE
C-Side 21
lengte 2,10 m
breedte 2,10 m
diepte 0,80 m
De perfecte ‘zit-pool’ voor uw terras.
Genoeg plek voor 4 personen of lekker
languit met z’n tweetjes. Deze plunge pool
heeft rondom een zitbank, met massage
zitplekken uitbreidbaar.

C-Side 37
lengte 3,70 m
breedte 2,10 m
diepte 0,80 m
De C-Side 37 heeft eveneens rondom een
zitbank met massage zitplekken. In deze
Plunge Pool kun je ideaal met een aantal
personen relaxen en tegelijkertijd afkoelen
in het frisse water.

Kleuren:

Papyrus

Zilvergrijs

Diamond

Inox

Ebano

Capricorn

Ash

Jade

Cuarzo

Phyllite

RivieraPool

C-SIDE
C-Side 37L
lengte 3,70 m
breedte 2,10 m
diepte 1,27 m
Deze ontspanningspool heeft een trap
aan de lange zijde en een ondiepwater
zitgedeelte. Biedt veel comfort en is diep
genoeg om heerlijk af te koelen. Is eveneens uit te breiden met massage zitplekken
en ‘Aqua walking’ kan tegen de optionele
tegenstroominstallatie.

C-Side 37L Wetlounge
lengte 3,70 m
breedte 4,10 m
diepte 1,27 m
Deze ontspanningspool heeft alles van de
C-Side 37L maar met een extra ondiepwaterzone bij de trap. Ideaal om te ontspannen en af te koelen.

Kleuren:

Papyrus

Zilvergrijs

Diamond

Inox

Ebano

Capricorn

Ash

Jade

Cuarzo

Phyllite

RivieraPool

C-SIDE
C-Side 47
lengte 4,70 m
breedte 2,10 m
diepte 1,27 m
Voor zwemplezier met het hele gezin of
om op te frissen in het koele water. Deze
compacte minipool heeft het allemaal. Een
wellnessoase met massage stoelen, een
ondiepwater zitruimte om te badderen en
hij is diep genoeg om heerlijk af te koelen.
Zijn subtiele design creëert een buitengewone ambiance om iedereen te amuseren.

Met een RivieraPool heeft u de zekerheid van een toonaangevende Duitse fabrikant. Kwaliteit,
modern design, voortdurende innovatie en functionaliteit gegarandeerd!

Kleuren:

Papyrus

Zilvergrijs

Diamond

Inox

Ebano

Capricorn

Ash

Jade

Cuarzo

Phyllite

RivieraPool

D-LINE
Ancona 270
lengte 5,50 m
breedte 2,70 m
diepte 1,50 m
Deze mini pool is ideaal voor de sportievelingen met een kleinere tuin. Door de strakke hoektrap behoud je de maximale
zwemlengte. Nog meer zwemplezier kan met een ingebouwde
tegenstroominstallatie.

Modena 270
lengte 5,50 m
breedte 2,70 m
diepte 1,50 m
Vlotte hoektrap met relax extensies. Een familiebad met uitzonderlijke mogelijkheden.

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

RivieraPool

D-LINE
Modena Swin & Fun
lengte 5,50 m
breedte 2,70 m
diepte 1,50 m
Swimspa- monoblock zwembad van epoxy-acrylaat.
Trainen en relaxen in een compact geheel.

Dit bad kan voorzien worden van een ingebouwd rolluik.
De techniekschacht herbergt de jetpompen en ook de filtratie,
indien gewenst.

SWIM & FUN PACK bestaande uit; dubbele tegenstroominstallatie,
6 microjets voor rug en benen, 1 bodemgeiser voor het masseren
van voeten en enkels en 2 maritim massage jets.

Kleuren:

wit

papyrus

zilvergrijs

zand

meerblauw

steengrijs

