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LZW Pools zwembaden presenteren niet alleen mooie vormen , maar hebben ook het 
design van comfort en ergonomie in de zwembaden meegenomen. Daarom zijn onze 

zwembaden geliefd bij vele gebruikers.

De techniek van Polyester zwembaden geven de eindgebruiker gelegenheid om 
een kant en klaar product aan te schaffen in plaats van een traditioneel betonnen 

zwembad. Onze polyester zwembaden zijn gemaakt uit een meer-laags composiet 
materiaal en uitermate bestand tegen water,

chemicaliën en UV licht.

... om te relaxen

Actief zwemmen en genieten van de tijd in het water 
worden beschouwd als de gezondste vormen van 
recreatie.
Een huis met eigen zwembad, maakt dat vakantie 
gewoon een nieuwe betekenis heeft gekregen.

Het installeren van een LZW zwembad is snel en relatief simpel. De kosten van 
het plaatsen van het zwembad

is gemiddeld 30-50% lager dan een betonnen zwembad.  

Met een zwembad van LZWpools haalt u een stukje paradijs in uw eigen tuin. Ook geeft een 
LZW zwembad u de mogelijkheid om uw fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. 

Zwemmen en elke andere wateractiviteit staat wel bekend als de beste en meest gezonde 
manier om uw vrije tijd te besteden.

Een goede reden...
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Unieke vorm en functionaliteit van LZW 
zwembaden, de Romeinse trap, de comfortabele 
zitjes en de gladde wanden zijn niet de enige 
voordelen van deze serie baden. De unieke lijn van 
de trap is opmerkelijk voor deze serie, die zich 

daardoor onderscheidt van de andere zwembaden.
De brede trap is voor kleine kinderen veiliger, wat 
het zwemmen stimuleert.

Modellen

LZW 510
5,1 x 3,1 x 1,55

LZW 650
6,5 x 3,1 x 1,55

LZW 800
8,0 x 3,1 x 1,55

LZW 840
8,0 x 4,0 x 1,65

LZW 1000
10,0 x 4,0 x 1,65

LZW 500
5,0 x 2,5 x 1,35
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Moderne uitstraling en de klassieke Romeinse 
trap geven een eigen stijl aan deze serie. Door 
de vorm van onze baden kan de stijl van uw tuin 
en huis één geheel vormen. De afwerking 
rondom het zwembad is naar eigen inzicht
te realiseren. Tevens is het bij de modellen
LZW 550, LZW 630, LZW 700 en LZW 850 
mogelijk om hier een bovenbouw elektrisch 
bedienbaar lamellenafdekking op te voorzien. 
Uiteraard kan bi j  a l le  LZW 
zwembaden een wegschuifbare 

overkapping geplaatst worden. Optioneel 
kunnen de baden voorzien worden 
van een isolatie laag.

* Bovenbouw elektrisch lamellen-
afdekking mogelijk

Stijlvolle modellen

LZW 550 *
5,5 x 3,1 x 1,55

LZW 700 *
7,0 x 3,1 x 1,55

LZW 850 *
8,5 x 3,7 x 1,55

LZW 340
3,3 x 1,40

LZW 520 *
5,1 x 3,1 x 1,50

LZW 630 *
6,3 x 3,1 x 1,50

LZW 760 *
7,6 x 3,6 x 1,55
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De door ons geselecteerde standaardkleuren 
dragen bij aan een frisse uitstraling van het 
zwembad en zorgen voor het effect van kristalhelder 
zwemwater. LZW zwembaden zijn leverbaar
in 3 standaardkleuren: blue, ice blue en off white. 
Ook bestaat de mogelijkheid om op verzoek het 
zwembad te leveren in de aangegeven 3D kleuren. 
Dit tegen een aangepaste meerprijs.

 Klant kan de kleur kiezen, die niet alleen het blauw 
van het water benadrukt, maar ook in combinatie 
met uw stijl van tuin en huis.

Diverse kleuren

325 - Blue 405 - Ice Blue 104 - White

557 - Grey 23 - 3D Pool Blue 67 - 3D White

91 - 3D Azure 74 - 3D Ice Blue 57 - 3D Granite Blue
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Onze Voordelen
Alle modellen van LZWpools hebben 
een veilige diepte en een vlakke 
bodem voor beter comfort bij 
gebruik.

Brede en sterke rand belicht een unieke 
stijl van onze baden en hier kunnen evt 
randstenen op aangebracht worden.

de LZW baden zijn aangepast om een 
skimmer te plaatsen.

Kenmerkende looprand op alle 
wanden van de baden verhogen het 
gevoel van veiligheid.

Comfortabele diepte

Bovenrand

Skimmer

Niveau van veiligheid

Comfortabele zitjes aan beide kanten 
in het zwembad. Een goede plek om 
te ontspannen en relaxen.

Correcte plaatsing van de koppen 
bieden ideale circulatie van het water.

Voor uw veiligheid zijn de treden van 
de Romeinse trap voorzien van een 
anti-slip laag.

De topcoating van de baden is 
gemaakt van hoge kwaliteit 
gelcoating, verstevigd met polyester 
fiber. Zowel de binnen als buitenzijde 
zijn voorzien van een gel coating.

Ontspanning

Inspuitkoppen

Anti-slip

Coating
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LZW zwembaden zijn vervaardigd in overeenstemming 
met het kwaliteitsmanagementsysteem 
PN-EN ISO 9001:2009

PN-EN ISO 9001

www.leukzwembad.eu

0032 475807577 - 0031 610051255
Schuurs Allround Service bvba

Bezoek onze 
toonzaal & zwemshop te Kinrooi
Venlosesteenweg 48b, België


