Strak natuurlijk
Dat een strakke waterpartij en een natuurlijke uitstraling elkaar niet hoeven uit te sluiten,

bewijst deze zwemvijver uit de ruime omgeving van Gent met veel overtuiging. De rechthoekige
vorm past perfect bij de strakke woning en het al even strakke hardhouten terras, terwijl de
waterbehandeling volledig natuurlijk gebeurt. Om het plezier helemaal compleet te maken,
lieten de bewoners naast de zwemvijver ook nog een mooie koivijver plaatsen.

Technische gegevens
Type:

en voor de watercirculatie van de zwemzone naar het filtergedeelte. In de

zwemvijver.

filterzone zorgt de wisselwerking van bacteriën en helofyten voor een na-

Verwarming:

de zwemvijver is 15 meter lang, 5 meter breed en 1,5 meter diep.

de bewoners willen de watertemperatuur tijdens het eerste jaar zonder

Materiaal:

verwarming evalueren. Mochten ze later toch een verwarmingssysteem

de betonnen constructie is opgebouwd uit stapelblokken die bekleed zijn

willen laten aansluiten, dan kan dat zonder problemen, want alle nodige

met EPDM pond liner. Om de bedekking volledig plooivrij en waterdicht te

leidingen zijn voorzien.

maken, werd de folie volledig ter plaatse gemonteerd.

Accessoires:

Randafwerking:

zowel de zwevende trap als de stapstenen – die dienst doen als scheidingswand tussen het zwem- en het filtergedeelte – zijn uitgevoerd in gebou-

overhangende ronde neus. Die wordt gecombineerd met een terras in tro-

chardeerde blauwsteen. In de wanden zit ledverlichting ingebouwd. De

pisch hardhout dat op zijn beurt weer aansluit op een vaste beplanting in

zwemvijver sluit tevens aan op een hoger gelegen koivijver, waarvan de

siergrassen.

waterfiltering afzonderlijk gebeurt.

Filtering:

Budget:

een pompsysteem zorgt voor een mechanische en biologische filtering

prijs op aanvraag.

>

de boordsteen bestaat uit gebouchardeerde Belgische blauwsteen met

d r o o m r e a l i s a t i e s

tuurlijke en biologische zuivering.

Afmetingen:
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