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EEN ZWEMBAD
VOL KENNIS

Laat het water je lichaam 
omarmen. Geniet elke dag 
van de ultieme ontspanning. 
Ontdek een nieuwe levens-
stijl met een zwembad van 
CDC Pools. Ieder zwembad 
is uniek - net als jij.

CDC Pools pakt uit met een uniek 
totaalconcept op het gebied 
van zwembadaanleg. Van het 
zwembad plaatsen tot de volledige 
afwerking in de tuin of binnenshuis: 
CDC Pools gaat all-in en legt een 
zwembad aan op maat van jouw 
wensen en jouw budget.



Onze unieke 
aanpak

Bij het ontwerp van jouw zwembad 
denkt CDC Pools aan alles. Van 
de keuze voor een ecologische 
zwembadfilter tot de volledige afwerking 
van de tuin of binnenruimte. Moderne 
technieken en brede kennis, in functie 
van jouw ontspanning.

Tijdens een eerste kennismaking 
luisteren we aandachtig naar 
jouw wensen. Samen met een 
thuisbezoek vormen zij de basis voor 
je persoonlijk zwembadontwerp.



types.zwembad

Een zwembad geeft je tuin 
karakter en biedt jou de 
ultieme ontspanning. De dag 
goed beginnen met enkele 
baantjes, ontstressen of in het 
water spelen met de (klein)
kinderen: je hebt een zee van 
mogelijkheden.

Bij de ‘Underflow’ verdwijnt 
het water op ingenieuze wijze 
onder het terras. Dankzij het 
water dat je hierdoor bespaart 
is dit zwembad ideaal voor 
kinderpret en spelletjes.

Overflow
 Underflow.

De Overflow Evolution 
onderscheidt zich met zijn 
minimalistische lijnen. Door de 
perfecte mix van eenvoud en 
comfort straalt dit zwembad 
klasse en persoonlijkheid uit.

Overflow
 Evolution.



De granieten rand bevindt 
zich onder de waterlijn en 
accentueert hierdoor het 
geometrische lijnenspel van de 
Overflow Advance.

Overflow
 Advance.

Voor een tuin met verschillende 
niveaus is deze ‘Infinity’ de ideale 
keuze. Het water stroomt over de 
rand van het zwembad zodat de 
waterlijn naadloos opgaat in de 
omgeving.

Overflow
 Infinity.

De ‘Multi‘ valt op door zijn 
onderhoudsvriendelijk 
ontwerp. Uitvoerbaar met 
granieten inlegstukken, 
Griekse steen of pvc roosters 
in verschillende kleuren.

Overflow
 Multi.



De skimmer ‘Invisible’ biedt een 
maximale waterhoogte tot net 
onder de boord van het zwembad. 
De skimmer is naadloos afgewerkt 
zonder rand zoals bij een 
traditionele skimmer en hierdoor 
haast onzichtbaar.

Skimmer
 Invisible.

Bij de top level skimmer wordt 
de skimmer net onder de rand 
geïnstalleerd. Het rooster zelf is 
verkrijgbaar in kunststof of met 
een roestvrijstalen afwerking.

Skimmer
 Top Level.
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