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Zwemvijver model: A met aangrenzend planten filter in elke gewenste afmeting 

                                                                                                           

         

                                                                                                                1               2                3                4 

Zwemvijver is te realiseren met 4 verschillende inlooptrappen zoals hier boven beschreven 

Voor alle modellen geldt het volgende: 

o Betonnen vloer van 15 cm dik inclusief vlinderen vloer en betonijzer 
o Gestorte wanden vervaardigd uit styropool blokken (goed isolerend) inclusief betonijzer en beton 
o EPDM rubber folie, 30 jaar garantie. 
o Bescherm vilt onder folie. 
o Oriënt black afwerkrand 
o RVS inlooptrap (de bekende zwembad trap). 
o 2 Skimmers voor het afroomen van bladval in zwemvijver 
o Overloop naar planten filter 
o U hebt de keuze uit 4 verschillende inlooptrappen zoals hierboven vermeld. 
o Bij alle modellen komt word er extra zuurstof toegevoerd in het plantenfilter. 
o Bij alle modellen kan optioneel het water verwarmd worden.(dmv zonnecollectoren) 
o In de technische ruimte zitten 4x spatwaterdichte contactdozen, pomp, UV-C lamp en een waterfilter gevuld met 

zand en bijbehorende pvc zoals fittingen en kranen 
o Alle modellen zijn voorzien van bodemdrain en inspuiters  
o Alle modellen zijn voorzien van stofzuiger aansluiting net onder de waterspiegel. 
o Alle modellen zijn voorzien van een enkele laag beschermvilt tussen beton en folie. 
o Het aanplanten van plantenfilter met daarbij behorende planten en drain. 
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Zwemvijver model: B met aangrenzend planten filter in elke gewenste afmeting & vorm 

                                                                                                         

          

                                                                            1              2 

Zwemvijver is te realiseren met 2 verschillende inlooptrappen zoals hier boven beschreven 

Voor alle modellen geldt het volgende: 

o Betonnen vloer van 15 cm dik inclusief vlinderen vloer en betonijzer 
o Gestorte wanden vervaardigd uit styropool blokken (goed isolerend) inclusief betonijzer en beton 
o EPDM rubber folie, 30 jaar garantie. 
o Bescherm vilt onder folie. 
o Oriënt black afwerkrand 
o RVS inlooptrap (de bekende zwembad trap). 
o 2 Skimmers voor het afroomen van bladval in zwemvijver 
o Overloop naar planten filter 
o U hebt de keuze uit 2 verschillende inlooptrappen zoals hierboven vermeld. 
o Bij alle modellen komt word er extra zuurstof toegevoerd in het plantenfilter. 
o Bij alle modellen kan optioneel het water verwarmd worden.(dmv zonnecollectoren) 
o In de technische ruimte zitten 4x spatwaterdichte contactdozen, pomp, UV-C lamp en een waterfilter gevuld met 

zand en bijbehorende pvc zoals fittingen en kranen 
o Alle modellen zijn voorzien van bodemdrain en inspuiters  
o Alle modellen zijn voorzien van stofzuiger aansluiting net onder de waterspiegel. 
o Alle modellen zijn voorzien van een enkele laag beschermvilt tussen beton en folie. 
o Het aanplanten van plantenfilter met daarbij behorende planten en drain. 
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Zwemvijver model: C met extern planten filter in elke gewenste afmeting  

                                                                                                         

          

                                                                                                             1                2                3               4         

Zwemvijver is te realiseren met 4 verschillende inlooptrappen zoals hier boven beschreven 

Voor alle modellen geldt het volgende: 

o Betonnen vloer van 15 cm dik inclusief vlinderen vloer en betonijzer 
o Gestorte wanden vervaardigd uit styropool blokken (goed isolerend) inclusief betonijzer en beton 
o EPDM rubber folie, 30 jaar garantie. 
o Bescherm vilt onder folie. 
o Oriënt black afwerkrand 
o RVS inlooptrap (de bekende zwembad trap). 
o 2 Skimmers voor het afroomen van bladval in zwemvijver 
o Overloop naar planten filter 
o U hebt de keuze uit 4 verschillende inlooptrappen zoals hierboven vermeld. 
o Bij alle modellen komt word er extra zuurstof toegevoerd in het plantenfilter. 
o Bij alle modellen kan optioneel het water verwarmd worden.(dmv zonnecollectoren) 
o In de technische ruimte zitten 4x spatwaterdichte contactdozen, pomp, UV-C lamp en een waterfilter gevuld met 

zand en bijbehorende pvc zoals fittingen en kranen 
o Alle modellen zijn voorzien van bodemdrain en inspuiters  
o Alle modellen zijn voorzien van stofzuiger aansluiting net onder de waterspiegel. 
o Alle modellen zijn voorzien van een enkele laag beschermvilt tussen beton en folie. 
o Het aanplanten van plantenfilter met daarbij behorende planten en drain. 
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