U droomt van een eigen zwembad op maat gemaakt volgens uw wensen, Belle Pools maakt
die droom werkelijkheid. Wij werken enkel met gekwalificeerde installateurs die steunen op
onze jarenlange ervaring.

Advies en overleg zijn cruciaal voor een succesvol project, uw zwembadinstallateur staat in
rechtstreeks contact met het Belle Pools fabricage team, zo kunnen we direct inspelen op lastminute wensen of extra accessoires.
Het ontwerp wordt steeds samen met u uitgetekend, afmeting, kleur, technische specificaties,
verlichting, trap, waterterras, zwembadrolluik, randafwerking, ... het komt allemaal aan bod.
Belle Pools zwembaden worden individueel en met de nodige aandacht en garantie afgewerkt.
Uw droomzwembad komt kant en klaar toe, enkel de filterinstallatie aansluiten, de randafwerking verzorgen en dan genieten van uw eigen Belle Pool voor jarenlang zwemplezier.

Alle accessoires zoals de skimmers, de inspuitmonden en de LED-verlichting worden besproken en de juiste plaats van alle accessoires worden met u doorgenomen. De uitstraling van
het zwembad wordt verder bepaald door het soort trap, de aanwezigheid van een waterterras
en het ingewerkte zwembadrolluik.

Van zodra het ontwerp klaar is gaat het zwembad in fabricage. Ons team staat garant voor
een perfecte uitvoering van uw project.
Belle Pools blijft bij zijn Core business namelijk de fabricage van uw uniek zwembad en laat
de installatie over aan ervaren professionele zwembaddealers en installateurs.
Uw zwembad verlaat de Belle Pools vestiging via een ervaren transporteur tot bij u thuis.
Indien u een PPc zwembad wilt laten plaatsen van Belle Pools, contacteer ons vrijblijvend en
wij brengen u in contact met één van onze dealers in uw regio. www.bellepools.be

Belgische kwaliteit en ervaring.
Elk Belle Pools zwembad uit polypropyleenplaten is van Belgisch fabrikaat en wordt in één stuk
gemaakt in onze eigen fabriek. Belle Pools kan buigen op meer dan 20 jaar ervaring, kennis en
knowhow.
Esthetiek en afwerking.
Alle Belle Pools hebben een strak elegant design dat perfect past bij iedere huisstijl. De hoge
waterstand draagt bij aan het geheel.
Fabricatie en controle.
De wand van de kuip is samengesteld uit PPc materialen die geproduceerd zijn met de meest
hoogtechnologische productiemethodes en voorzien van alle nodige keuringen. De productie is
volgens het ISO en DIN certificaat.
Energiebesparend.
Dankzij een uitstekende isolatie, polypropyleen beschikt standaard over een lage termische geleidbaarheid. Belle Pools met zijn 10 mm dikke wanden moeten daardoor niet extra geisoleerd
worden.
UV resistentie.
Belle Pools ontwikkelde in samenwerking met de grondstoffenfabrikant zijn eigen UV-stabiele
samenstelling. Dankzij deze knowhow kunnen wij u een kwaliteitsvol zwembad leveren dat in
de massa gekleurd is en osmose ongevoelig is.
Flexibiliteit.
Een zwembad van Belle Pools is de beste keuze naar vormgeving, flexibiliteit in productie, advies en afwerking voor wie een UNIEK zwembad wilt naar eigen wens.

Belle Pools dé Belgische fabrikant van stijlvolle kwalitatieve PPc zwembaden op maat.
PPc, Polypropyleen copolymeer is één van de meest veelzijdige stoffen op de markt waarmee
we van elke zwembaddroom een realiteit maken. Duurzaamheid en kwaliteit staan voorop.
Door onze jarenlange ervaring als zwembadbouwer en zwembadinstallateur zijn we zelf als
fabrikant aan de slag gegaan.
We leveren zwembaden af die no-nonsens te plaatsen en aan te sluiten zijn, zonder compromissen op duurzaamheid, prijs of kwaliteit.
Ons belangrijkste doel is om een zwembad naar uw wensen, kant en klaar ter plaatse bij u af
te leveren. Onze prijzen zijn marktconform en betaalbaar. Belle Pools hebben een uitstekende
prijs- kwaliteitverhouding.

Keuze uit verschillende trappen.				

Gedeeltelijke of volledige trap.

Ingewerkt rolluik.						
		

Naadloos waterterras.

Met LED-verlichting.					
		

Hoog geplaatste skimmers.

Uw Dealer
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