
Het uitzicht is uniek: aan de ene kant kijkt u op de groene berghellingen van de Parmelan en aan de andere kant ziet u de glooiende 

heuvels rondom Doucy. Hier op 800 meter hoogte heeft de familie Costa de droom van een eigen huis met zwembad uit laten komen. 

Nu is het meer dan twintig jaar oude zwembad compleet vernieuwd en voorzien van een turbinezweminstallatie van BINDER. 

Zwemmen met uitzicht 
De bouw van een zwembad stap voor stap aan de hand van een pas gesaneerd zwembad in het oosten van Frankrijk 

CASE STUDY

1 | Het oude zwembad  
      had een koepelvormige  
      overdekking. 

2 | Aan de linkerkant van  
      het zwembad ontstaat  
      de ondiepe relax-zone en  
      alle leidingen worden gelegd. 

3 | De ondergrond voor de  
      nieuwe zwembadtegels  
      is droog en het zonnedek  
      staat klaar. 

1

4

4 | De inbouw van de turbine- 
      zweminstallatie HydroStar  
      is erg compact. De inbouw- 
      schacht die in de zwembad- 
      wand wordt geïntegreerd,  
      is slechts 515 mm diep.
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5 | De nieuwe luxe keramische zandsteen- 
      tegels met houtlook worden gelegd.  
      Het zonnedek is zo gemaakt dat de  
      zwembadafdekking eronder geschoven  
      kan worden en daardoor onzichtbaar is. 

6 | Het zwembad van  
      5x10 m is ideaal  
      voor de inbouw  
      van HydroStar.

6

7

7 | Het nieuwe zwembad met led- 
      verlichting en een zonnedek van  
      accoya hout is luxe, minimalistisch  
      en modern én er is een uniek uitzicht. 

Een tegenstroomsysteem

- maakt zwemmen zonder keren mogelijk

- is erg geschikt voor revalidatie-oefeningen

- is voor iedere leeftijd en ieder niveau geschikt

- past in ieder gangbaar zwembad

- gaat onder- of overbelasting tegen doordat  
  de stroming naar wens aan te passen is

Zwemmen is sporten en wellness ineen 
en met een turbinezweminstallatie van 
BINDER wordt zwemmen een echte 
belevenis. 

Zwemmen is een goede manier om alle 
spieren te trainen zonder de gewrichten 
te belasten.
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Minimale lengte 4,5 m

M
in

im
um

 b
re

ed
te

 2
,5

 m

Afstand 1 m Afstand min. 1,5 mZwemmer ca. 2 m


