
Life is a Beach





elke BORD DE MER is uitzonderlijk
elke BORD DE MER is uniek



Over ons

BORD DE MER is ontwikkeld in het Leuvense Research Park Haasrode als 
antwoord op de groeiende behoefte aan hoogwaardige zwembaden die het 
comfort van maatwerk combineren met alle voordelen van een kwalitatief 
monoblok. 

Dankzij de compromis-loze Belgische productie geniet elke BORD DE MER 
een levenslange garantie op osmose en waterdichtheid.
 
Elke BORD DE MER is vervaardigd uit 100% hoogwaardig polyethyleen of 
polypropyleen. Elk zwembad wordt in eigen atelier op maat geproduceerd en 
als afgewerkte kuip vervoerd voor plaatsing. Zo geniet u steeds van een snelle 
installatie en kan u reeds na enkele dagen genieten van uw eigen droom-
zwembad.

Past een BORD DE MER in uw tuin? Ontwerp zelf uw zwembad via de gratis 
BORD DE MER app (IOS en Android) en bekijk het dadelijk in uw tuin in 
augmented reality. U krijgt dan direct een gedetailleerde prijsindicatie voor uw 
ontwerp. 

Ondertussen kan u alvast wegdromen op onze website: www.the swimming pool.be
 
Tot binnenkort, aan uw eigen BORD DE MER.

Proud to be Made in Belgium



Levenslange garantie

VEILIGHEID
Ons Magnetop® rolluik is het veiligste op de markt, dankzij de oersterke gepatenteerde magnetische sluiting. Met een BORD DE MER rol-
luik zijn ongevallen tot op heden onbestaand. Omdat uw BORD DE MER op maat wordt gemaakt, kiest u bovendien zelf de diepte van uw 
zwembad. Standaard wordt 1m50 aangeboden, maar u mag gerust voor minder diep kiezen, zonder meerkost. 

FLEXIBILITEIT
Al wordt elke BORD DE MER voor u op maat gemaakt, via standardisering konden prijs en productie worden geoptimaliseerd. 
Wenst u echter uw eigen creativiteit de vrije loop te laten, dan denken wij graag met u mee voor de realisatie van uw unieke zwembaddroom.

KLEURVASTHEID
De UV-stabiele polypropyleen samenstelling werd ontwikkeld in samenwerking met de grondstoffen fabrikant en is in de massa gekleurd. 
De productie is DIN en ISO 9001:2008 gecertificeerd.

ISOLATIE
Polypropyleen bewijst al sinds 1950 zijn waarde als isolator van elektrische leidingen. Het verdraagt net zo makkelijk tropische temperaturen 
als de vrieskou van de poolcirkel. Door gebruik te maken van 10mm dikke wanden, is elke BORD DE MER van nature geïsoleerd.

MILIEU
Traditionele zwembaden maken gebruik van liners die ter bescherming van UV-licht voorzien worden van loodhoudende of tin stabilisatoren. 
Dit zijn zware metalen die ongecontroleerd in het bassin vrijkomen in de loop der jaren. Polypropyleen is echter 99 % recycleerbaar en bij 
verbranding komen er geen schadelijke stoffen vrij. Zo blijft ook op lange termijn het milieu gespaard.

WAAROM BORD DE MER? 



BORD DE MER zwembaden worden enkel vervaardigd uit het zuiverste 
polypropyleen.  Het volgens DIN & ISO 9001:2008 geproduceerde en in 
de massa gekleurde polymeer is chemisch hyper-resistent en van nature 
anti-bacterieel. 

Net als de polypropyleen is de polyethyleen volledig ongevoelig voor 
osmose, in tegenstelling tot polyester.  Zo geniet u levenslang van uw 
zwembad, gegarandeerd. 

Een zwembad aanleggen is een investering, in uw huis, in uw tuin maar 
vooral in uzelf. 
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Kleurvast tot in de kern van uw zwembad
Omdat het polypropyleen in de massa gekleurd is, kan elke BORD DE MER zelfs de meest extreme UV-omstandigheden trotseren. 
Daarbij zorgt de uitzonderlijk hoge waterstand van elk zwembad ervoor dat UV geen kans maakt zodat uw BORD DE MER zijn 
echte kleur behoudt, jaar na jaar.

4 basiskleuren 
Standaard kan uw BORD DE MER geleverd worden in de 4 basiskleuren, wit, grijs, antraciet of zwart. Het water krijgt in functie van 
deze kleuren weliswaar z’n eigen kleur. Zo kleurt het water van een wit bad lagune blauw. In een grijs bad kleurt het water licht 
turquoise, in een antraciet bad donker turquoise. In een zwart bad varieert de kleur van het water weinig ten opzichte van de kleur 
van het bad.

Kleur bad

Kleur water
(indicatief)

Keuze uit 210 kleuren
Wenst u toch een andere kleur, dan kan uw BORD DE MER ook geproduceerd worden in de RAL kleur van uw keuze(*). 
Uw creativiteit kent geen grenzen, de onze evenmin.

KLEURVAST, JAAR NA JAAR

  
wit grijs

7043

zwart

* offerte op maat

antraciet



Badkleur: grijs



Misschien is het de klank van het water. Misschien is het de golvende reflectie van de zon. 
Water bezorgt ons de sensatie van rust en welbehagen.

De Marée Haute bezorgt u die welverdiende rust.

De uitzonderlijk hoge waterstand tot net onder de boordsteen, de comfortabele strandbank 
en het Magnetop rolluik met hyperveilige magnetische sluiting. 

De Marée Haute biedt u de gemoedsrust die u van elke BORD DE MER mag verwachten.

Max 20 m

LENGTE 

Max 3.90 m Max 1.50 m

BREEDTE DIEPTE 

Strakke trap met brede treden (L of R naar keuze)

Vlakke bodem (diepte naar keuze)

Strandbank als afdekking voor Magnetop rolluik

Waterafvoer via onzichtbare in de massa 
gelaste hoge waterlijn skimmer

MAREE HAUTE



`
Badkleur: Wit



De uitzonderlijk hoge waterstand, de comfortabele strandbank en het hyperveilig 
rolluik vormen de standaard van elke BORD DE MER. 

Uw gedachten dwalen af. Uw hartslag vertraagt, geluid wordt zacht geruis en uw 
blik staat op oneindig... u droomt.

De laatste stress vervaagt, samen met de grens tussen water en de horizon. 
Er is geen ontkomen aan de cascade.

LENGTE 

10m

9m

8m
Max 20 m

LENGTE 

Max 3.90 m Max 1.50 m

BREEDTE DIEPTE 

Strakke trap met brede treden (L of R naar keuze)

Vlakke bodem (diepte naar keuze)

Strandbank als afdekking voor Magnetop rolluik

Overloop rand 
aan 1 zijde

Cascade reservoir

CASCADE



Badkleur: zwart



Even subtiel als uitmuntend; de Miroir loopt over van persoonlijkheid, 
net als u.

Ontdek het ultieme zwembad zonder boord, zonder randen. 
De spiegel van water waar alleen u doorheen kan kijken.

De weerspiegeling van uw tuin, uw gezin, uw thuis, 
de Miroir is de reflectie van uzelf.

1.30m

Strakke trap met brede treden (L of R naar keuze)

Vlakke bodem (diepte naar keuze)

Strandbank als afdekking voor Magnetop rolluik

Max 20 m

LENGTE 

Max 3.90 m Max 1.50 m

BREEDTE DIEPTE 

Overloop goot aan 4 zijden

MIROIR



MAATWERK

Elke BORD DE MER wordt op maat gemaakt. 

Om de productie te optimaliseren en prijs efficiënt te werken, werden 3 basismodellen ontwikkeld in functie van de meest gevraagde 
configuraties. 

Zo is de strandbank standaard deel gaan uitmaken van deze basisconfiguraties. Naast de bewuste esthetische keuze is het namelijk de 
meest doeltreffende manier om uw rolluik weg te werken, zonder in te boeten aan gebruiksoppervlakte van uw zwembad. 

Ook is de strakke enkelvoudige trap een basiskeuze geworden in alle modellen. Comfortabel, bescheiden en tegelijk elegant, en toch 
met optimale zwemruimte.

Wenst u echter uw eigen creativiteit de vrije loop te laten, dan denken wij graag met u mee voor de realisatie van uw zwembaddroom. 
Alle vormen, trappen of afmetingen kunnen worden gerealiseerd, in 210 verschillende RAL kleuren. 

Heeft u liever een strandbank of zwembadbodem in natuursteen? Geen probleem.
 
Elke BORD DE MER is uniek. Hoe uitzonderlijk uw BORD DE MER wordt, beslist u zelf.

 



VLOEIBARE CHLOOR EN ZWAVELZUUR
GRATIS AAN HUIS GELEVERD

                           RELAX!

Voor al uw zwembad toebehoren bent u bij de webshop van pooloutfitters.com 
aan het juiste adres. 

Dat garanderen wij dankzij:

 Thuislevering van alle zwembadbenodigdheden, ook vloeibare chloor en  

 zwavelzuur*

 Persoonlijk advies dankzij jarenlange ervaring in de zwembadsector

 De beste dienst na verkoop

 Echte kwaliteitsmerken, geen goedkope namaak.

 14 dagen retourrecht. Niet tevreden? Geld terug!

Pool Outfitters’ zwembadstore is de meest betrouwbare zwembad-webshop van 
de Benelux. 

(*) gratis levering vanaf 3 bidons

WWW.POOLOUTFITTERS.COM

WEBSHOP



Ambachtenlaan 21/7
Research Park Haasrode

B . 3001 Heverlee
+32 16 43 91 87

info@theswimmingpool.be
www.theswimmingpool.be


