
PLUNGE POOL

BRINGING NATURAL BEAUTY TO YOUR HOME



Voor de zuivering van het water maken we
gebruik van onze Pure PLUNGE BIO techniek.
Deze techniek zorgt voor een biologische
filtering, zonder chemisch chloor of andere
ongezonde chemicaliën, aangevuld met
hernieuwbare en ecologische patroonfilter
voorfiltratie.

 

Een Plunge Pool is niet zo heel veel
verschillend van andere Pur’Eau
natuurlijke zwembaden wat betreft de
zuiveringstechnieken, maar het grootste
verschil zit hem in het formaat van de
zwempartij. Een Plunge Pool is een stuk
kleiner, en vormt zo een oplossing voor
bijna iedere ruimte of tuin.

IDEAAL VOOR KLEINE
TUINEN

Een basis Pur’Eau Plunge Pool is reeds een
compleet en exclusief product, voorzien
van een strakke grasrand, zwevende trap,
verlichting en hoogwaterlijn skimmer. Een
plunge pool heeft een zwemruimte van
4,25 meter op 2,35 meter.

ONE SIZE FITS ALL

BIOLOGISCHE 
FILTERING

PLUNGE
POOLS

Kies je voor de optionele tegenstroom, dan kan je lekker sportief baantjes trekken, tegen een
krachtige en traploos instelbare SWIMEO tegenstroom als ultieme uitdager.

Wens je je zwembad af te dekken met een bijkomend rolluik, dan voorzien we jouw Pur’Eau
Plunge Pool van een hoogwaardig Polycarbonaat Solar rolluik – netjes verstopt in een
loungebank waar je languit op kan genieten. Op deze manier geniet je van een ondiep terras,
ideaal voor kinderen of als ontspanningsruimte.

luxe in een compact formaat

laag verbruik en weinig onderhoud

optionele tegenstroom mogelijk

high-end INOX of PP-C kunststof

biologische filtering zonder chloor



Neemt minder plaats in.

Binnen of buiten - ingegraven of opgebouwd - alles is mogelijk.

Ideaal voor stadstuinen of andere compacte outdoor en indoor ruimte.

Reeds voorzien van strakke grasrand – met of zonder tegel afwerking.

Het water is sneller opgewarmd.

Snelle plaatsing.

Minder verbruik van water en elektriciteit.

Gemakkelijk te onderhouden.

Onze Plunge Pools worden gefabriceerd uit
hoogwaardige high-end INOX of duurzaam
PP-C kunststof en zijn gericht op een mooi,
strak en luxe design. Inox weerkaatst de
zonnestralen en de heldere lucht in het
water, een boeiend en steeds veranderend
kleur- en lichtspel.

COMPACT MAAR TOCH LUXUEUS

DE TROEVEN VAN EEN
PLUNGE POOL

PP-C kunststof – verkrijgbaar in diverse kleuren – is een zeer duurzaam materiaal, met een
uitzonderlijke levensduur en een strakke moderne look & feel. Welk materiaal u ook verkiest, uw
(stads)tuin verdient het allerbeste, doordachte design.

Met een Pur’Eau Plunge Pool zal uw tuin schitteren en omgetoverd worden in uw gedroomde
outdoor living.
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