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QUAND LE RÊVE 
DE PISCINE devient réalité! 

enkele treden lager dan het aan de woning grenzend terras treffen we een droom van 

een zwembad met Swimtec signatuur. esthetisch gezien beslist een pareltje dat een 

meerwaarde vormt voor de achtertuin. en ’s avonds baadt het geheel helemaal in een 

genoeglijke sfeer als de welgekozen leds het zwembad doen oplichten.

Légèrement en contrebas de la terrasse limitrophe de l’habitation, une piscine de rêve 

signée Swimtec se dévoile devant nos yeux. Un bijou esthétique! Une plus-value pour le 

jardin arrière! Et le soir, l’ensemble disparaît dans un halo de couleur chaude lorsque les 

LED bien choisies éclairent la piscine.

  Patrick Retour  |    PSGstudio.be
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Het is beslist zalig vertoeven in dit 
zwembad van vier op elf meter 
met een diepte van 1m40

C’est un vrai plaisir de se détendre  
dans cette piscine de 4 x 11 m 

d’une profondeur de 1 m 40‘‘
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A an het hoofd van Swimtec, gelegen te Mol, staat Kris Donders, en Kris is 
burgerlijk ingenieur. Vandaar dat hij als geen ander het klappen van de zweep 
kent op technisch vlak. Doorheen de jaren heeft hij met zijn bedrijf bovendien 

een knowhow vergaard en dat laat zich positief gevoelen bij de concretisering van elk 
project en de serviceverlening. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog de ‘veldwerkers’ 
die telkens weer de zwembadplannen van a tot z in goede banen leiden. En aldus 
reflecteert gepassioneerd teamwork over heel de lijn in kwaliteit en duurzaamheid. 

edele uitstraling
Voor de omranding van dit overloopzwembad opteerde Swimtec voor blauwe hard-
steen maar de loopstroken en de terrassen werden uitgevoerd in basalt. Een slimme 
keuze, want basalt oogt niet enkel decoratief. Door zijn hardheid is deze licht gevlamde 
natuursteen namelijk bijzonder vlekbestendig en vuil- en waterafstotend. De kleuring 
in de massa maakt dat deze steen kleurvast is en dankzij de grove textuur ervaar je 
tot slot een veilig antislipeffect. In dit rijtje aan edele materialen hoort dan ook nog het 
roestvrij staal thuis van het sierbeslag onder water. 

comfort in ruime zin
Zo’n zwembad vraagt slechts een minimum aan onderhoud en ook dan kun je re-
kenen op de diensten van Swimtec. Je moet het zien als een tuin die winterklaar 
wordt gemaakt of voorbereid om je een zomer lang plezier te brengen. Zo dient men 
de waterbehandeling soms eens te kalibreren opdat deze optimaal zou blijven func-
tioneren. De filter wordt, indien gewenst, automatisch gereinigd en de aangewende 
membraanpompen van de industriële waterbehandeling zijn zeer betrouwbaar. In dit 
project is er geopteerd voor een warmtepomp en een solar-rolluik. Vandaar dat het 
verbruik een meevaller is. Van april tot september is het bad hier op temperatuur en 
kan de waterpret niet op. 

L
a firme Swimtec de Mol est dirigée par Kris Donders, ingénieur civil de forma-
tion. Il s’y connaît donc mieux que quiconque dans le domaine technique. Au 
fil des années, il a acquis un savoir-faire avec son entreprise, ce qui se ressent 

positivement dans la concrétisation de chaque projet et dans toute prestation de ser-
vice. Il est entouré par une équipe de «gens du terrain» qui veillent à la bonne exécution 
des plans de A jusque Z. L’équipe de passionnés réfléchit en termes de qualité et de 
durabilité sur toute la ligne.

Rayonnement noble 
Pour les contours de cette piscine à débordement, Swimtec a opté pour la pierre bleue, 
tandis que les allées et les terrasses sont exécutées en basalte. Un choix malin. Le 
basalte est en effet une pierre naturelle décorative, légèrement flammée, qui, par sa 
dureté, résiste particulièrement aux taches et aux dépôts d’eau. Sa coloration dans 
la masse la rend inaltérable et sa texture brute la rend antidérapante. L’acier inoxy-
dable utilisé pour la garniture sous eau est un autre de ces matériaux nobles auxquels 
Swimtec recourt. 

Le confort au sens large
Une telle piscine n’exige cependant qu’un minimum d’entretien. Et là aussi, vous pou-
vez compter sur les services de Swimtec! Vous devez l’assimiler à un jardin capable 
de résister à l’hiver et paré pour des heures de plaisir en été. Il faut donc adapter le 
traitement de l’eau pour garantir un fonctionnement optimal de la piscine. En cas 
de besoin, le filtre est systématiquement nettoyé. Quant aux pompes à membrane 
utilisées, elles sont très fiables et ont fait leurs preuves dans le traitement industriel. 
Dans ce projet, on a opté pour une pompe à chaleur et un volet solaire. Grâce à cela, 
l’eau de la piscine reste à température et vous pouvez jouir des plaisirs de l’eau, 
d’avril à septembre. 
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STIJLVOL BUITENLEVEN
Wood Arts ontwerpt en bouwt unieke en exclusieve houten tuinconstructies volledig 
op maat. Denk maar aan een guesthouse, poolhouse of carport. Ons maatwerk is een 
weerspiegeling van uw woonstijl en tuinideeën, of u nu houdt van strak design of een 

landelijke look. Uw wensen zijn onze leidraad.
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Zee van mogelijkheden Une mer de possibilités
Het team van Swimtec mocht laatst de bronzen medaille in ontvangst nemen in de 
categorie ‘Particuliere binnenbaden’. Iets om fier op te zijn! Bij Swimtec ben je welkom 
voor zowel strakke als klassieke zwembaden, voor zowel binnen als buiten. Tip: een 
zwembad combineren met een jacuzzi zorgt nog voor meer genoeglijke geneugten. 
Hou je van blikvangers in en rond het zwembad? Dan creëert Swimtec bijvoorbeeld een 
fontein, een watergordijn of een designtrap. You name it, the sky is the limit! 

L’équipe de Swimtec a décroché dernièrement la médaille de bronze dans la catégo-
rie «Piscines d’intérieur particulières». Quelle fierté! Sobre ou classique, d’intérieur ou 
d’extérieur… vous trouverez chez Swimtec la piscine de vos rêves. Notre conseil: la 
combinaison d’une piscine et d’un jacuzzi offre encore plus de plaisir sensuel. Vous aimez 
ce qui attire le regard dans et autour de la piscine? Swimtec peut créer pour vous dans ce 
cas une fontaine, un rideau d’eau ou un escalier design. You name it, the sky is the limit ! 
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inFO: www.swimtec.be

Kloppend hart
Dit strak gestroomlijnd zwembad sluit mooi aan bij zowel de architectuur van de villa 
vooraan als bij de structuur in doorleefd hout van het achtergelegen poolhouse. De 
kuip werd afgewerkt in folie. Met potplanten, designmeubilair, een abstract beeld en 
drijvende zilverballen tovert men het geheel om tot een heuse tuin om in te wonen, en 
de waterpartij is daarvan als het ware het kloppend hart.

Zonder zorgen
Het is beslist zalig vertoeven in dit zwembad van vier op elf meter met een diepte 
van 1m40. Swimtec realiseert het in amper een maand tijd. Van het ontwerp en de 
uitwerking van het plan in detail tot de bouw met inbegrip van alle hoogstaande tech-
nische snufjes, voor alles wordt gezorgd. En zo rest er de klant nog enkel te genieten 
zonder zorgen…

Cœur battant 
Cette piscine aux lignes épurées cadre parfaitement tant avec l’architecture de la villa, 
qui se trouve à l’avant, qu’avec la structure en bois terni de la poolhouse, située à 
l’arrière. La fosse est couverte d’une feuille. Des plantes en pot, du mobilier design, un 
aspect abstrait et des boules argentées flottantes transforment l’ensemble par magie 
en un jardin géant où il fait agréable à vivre et dont l’aire aquatique constitue, pour 
ainsi dire, le cœur battant.

Sans souci
C’est un vrai plaisir de se détendre dans cette piscine de 4 x 11 m d’une profondeur de 
1 m 40. Swimtec n’a besoin que d’un mois pour la réaliser. Du projet et de l’exécution 
détaillée du plan jusqu’à la construction, y compris la technicité sous-jacente de première 
qualité, Swimtec s’occupe de tout. Il ne reste plus au client qu’à profiter sans souci… 

GROOT ASSORTIMENT:

laurieren, potten, ... alsook 
wintergroene planten:  

Portugese Laurier; quercus; 
ilex; ...

Laurieratelier OPEN 
elke zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u

(1 mei t.em. 1 september)

LAURETUM
Zomerweg 20
8490 Jabbeke - België
Tel.: +32 (0)50/81.17.43
www.lauretum.be

VERKOOP & VERHUUR VAN LAURIER

Plantenkwekerij
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