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Aqua Easy 

•	Voor	de	realisering	van	een	constructief	sterk	en	goed	
geïsoleerd	bouwkundig	zwembad.

•	Snelle	bouwwijze	met	minimale	lichamelijke	belasting.
•	Materiaal	EPS	(geëxpandeerd	Polystyrol)
•	Hardheid	PS-40
•	Isolatiewaarde	U	=	<	0,29
•	Verwerkbaar	per	rastermaat	van	25cm.
•	Kleur	blauw.

De Aqua Easy Isostone bouwstenen worden verankerd geplaatst op een betonnen vloer, voorzien 
van betonijzers en volgestort met beton. Bijbehorende eindafsluiters voor boven (CO04 20.020) en 
onder (CO04 20.021) worden meegeleverd.

Voordelen
- snelle bouwwijze bespaart 65% op arbeidstijd, geen risico met aanzanden
- niet afhankelijk van de beton-blokleverancier
- mooie strakke wanden
- ook ideaal als ”doe het zelf” bouw

Leverbaar in 2 uitvoeringen:
- Aqua Easy Isostone afmetingen  : 100 x 25 x 25cm (LxHxB)
- Aqua Easy Isostone XXL afmetingen : 125 x 50 x 25cm (LxHxB)
Indien de Isostone XXL toegepast wordt in plaats van de normale Isostone is in aantal circa 60% 
minder stenen nodig.

CO04 20.010 Aqua Easy Isostone rechte bouwsteen 100 x 25 x 25cm  15,35
CO04 20.011 Aqua Easy Isostone XXL rechte bouwsteen 125 x 50 x 25cm  37,00

CO04 20.012 Radius 125cm, 24 stuks nodig omtrek trap bij diepte 150cm  23,75
CO04 20.013 Radius 150cm, 30 stuks nodig omtrek trap bij diepte 150cm  23,75
CO04 20.014 Radius 175cm, 33 stuks nodig omtrek trap bij diepte 150cm  23,75
CO04 20.015 Radius 200cm, 36 stuks nodig omtrek trap bij diepte 150cm  23,75

Toebehoren
AN04 11.203 Alkor folieblik buitenhoek op lengte 200 x 11 x 5cm   29,75
AN04 11.202 Alkor folieblik binnenhoek op lengte 200 x 5 x 2,5cm   10,50
AN04 20.022 Tie wrap tbv AE Isostone (3 stuks per steen) prijs per 50 20,00
AN04 20.023 Tie wrap tbv AE Isostone XXL (3 stuks per steen) prijs per 50 37,50

Transportkosten:
Aqua Easy Isostone per stuk 1,35
Aqua Easy Isostone XXL per stuk 2,10
Aqua Easy Isostone Radius per stuk 2,60

Enkele rekenvoorbeelden van benodigde aantallen en geschatte hoeveelheid benodigd betonvulling :
Badmaat  Isostone / betonvulling in m³ Isostone XXL / betonvulling in m³
300 x 600 x 150cm  114 / 4,0 48 / 4,0
350 x 700 x 150cm  134 / 4,5 56 / 4,5
400 x 800 x 150cm 152 / 5,0 62 / 5,0
450 x 900 x 150cm 170 / 5,5 70 / 5,5
500 x 1000 x 150cm 188 / 6,0 78 / 6,0
600 x 1200 x 150cm 224 / 7,5 92 / 7,0

Isostone bouwsteen

Leverbaar in 2 uitvoeringen ;
- AluPool Basic - skimmerbad
- AluPool Exclusive - overloopgootbad

De elementen van biede uitvoeringen zijn modulair waardoor het bad op elke breedte- en lengtemaat 
realiseerbaar is (in stappen van 50 cm). Elke rechthoekige- of L-vorm is mogelijk, de wandhoogte (en 
dus baddiepte) is altijd 150cm.

AluPool wordt geleverd inclusief de uitsparingen voor de benodigde inbouwdelen  
(exclusief de inbouwdelen zelf).

Tip : indien de AluPool ingezet wordt als WHVBZ/Vlarem zwembad, dan in het bad een extra 
betonvloer te storten, te voorzien van bodeminspuiters, zodat het zwembad aan een waterdiepte 
van 139cm voldoet.

Transportkosten per meter   12,50

AluPool Basic - skimmer
BO14 08.250 AluPool Basic, hoogte 150cm  per meter  410,00
 (werkende lengte is 99cm per meter lopend)

AluPool Exclusive - overloopgoot
BO14 08.251 AluPool Exclusive, hoogte 150cm per meter  530,00
 (werkende lengte is 99cm per meter lopend)

Opties Basic / Exclusive
BO14 08.260 AluPool rechte trap over volle breedte bad per meter  530,00

BO14 08.252 AluPool Hydrodeck nis (in 1 stuk geleverd) meerprijs per meter 800,00
 
 Voor de afwerking voorzijde is nisafwerking A/F mogelijk, zie hoofdstuk 11.

BO14 08.261 AluPool hoektrap per stuk  1595,00

- te plaatsen op gladde, waterpas ge-

storte beton/vloer.

- geborgd en gesteld middels meege-

leverde bouten, moeren en stelplaatjes 

(laser waterpas is onmisbaar).

- wandplaten met goed hechtende kit 

(Innotec) te bevestigen.

- na het stellen bij model AluPool Exclu-

sive eenvoudig de overloopgootdelen te 

bevestigen.

- na plaatsing/stellen AluPool te bekleden 

met scheidingsvlies en Alkor zwembad-

folie (foliestrips op AluPool voorzien).

- de overloopgoot kan afgewerkt worden 

met restfolie, bovenzijde optioneel af te 

werken met Nature Stone overlooptegel.

Tips bouwwijze 
AluPool

Alu Pool

•	Revolutionair	bouwsysteem	(overloop	en	skimmer),	prefab,	
hoogwaardig en duurzaam.

•	Overloopzwembad	te	bouwen	in	eigen	beheer,	snelle	levertijd,	
regie en planning in eigen beheer zwembadbouwer.

•	Gepatenteerde	constructie,	gebruiksvriendelijke	bouwwijze,	
maatvast en glad (stucadoor niet nodig). Schoren standaard 
voorzien van steunen voor leidingen.

•	Beste	kwaliteit	aluminium,	EN	AW-6060	T66,	dikte	3mm.
•	Modulair	op	te	bouwen	in	stappen	van	50cm,	baddiepte	150cm.
•	Inlooptrap	en	nis	voor	Hydrodeck	lamellenafdekking	optioneel.

Prefab bouwsysteem

CO04 20.011

CO04 20.010

CO04 20.013

Hoeveel bouwste-
nen nodig icm m³ 
beton?
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Alkor

Scheidingsvlies
Bestelnummer Artikel met omschrijving   €

A 04 01.000 Scheidingsvlies, polypropyleen, 400 gram/m² per m² 2,95
 op rollen van 50 meter, breedte 2 meter

A 04 01.010 Alkor scheidingsvlies, polyester, 500 gram/m² per m² 6,90
 op rollen van 50 meter, breedte 2 meter
 Dit polyester scheidingsvlies is stug en rekt niet uit en is daardoor goed te
 verwerken, een ideale ondergrond voor het strak verleggen van zwembadfolie.

Alkor gewapende ”super” zwembadfolie
-  dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
-  aan de binnenzijde voorzien van een acryl-lak vernislaag, voor langere levensduur,  

tegen inwerking van bacteriën en een nog gladder oppervlak voor eenvoudige reiniging.
-  fabrieksgarantie 10 jaar
-  geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32° Celcius.

Rolbreedte 2,05 meter

A 04 05.215 adria blauw  per m² 28,75
A 04 05.227 caraïbisch groen  per m² 28,75
A 04 05.230 hemelsblauw  per m² 28,75
A 04 05.228 wit  per m² 28,75
A 04 05.231 zand (beige/geel)  per m² 28,75
A 04 05.232 grijs  per m² 28,75

Rolbreedte 1,65 meter

A 04 05.225 adria blauw  per m² 29,10
A 04 05.217 caraïbisch groen  per m² 29,10
A 04 05.229 hemelsblauw  per m² 29,10
A 04 05.218 wit  per m² 29,10
A 04 05.219 zand (beige/geel)  per m² 29,10
A 04 05.235 grijs  per m² 29,10
A 04 05.209 zwart  per m² 29,10
A 04 05.240 antraciet  per m² 29,10
A 04 05.236 platinum  per m² 38,50

A 04 05.169 byzance blauw  per m² 35,70
A 04 05.171 byzance grijs  per m² 35,70

3D folie
A 04 05.241 Authentic 3D (dikte 2mm, rollengte 21 meter) per m² 73,00
A 04 05.242 Relax 3D (dikte 2mm, rollengte 21 meter) per m² 73,00
A 04 05.243 Elegance 3D (dikte 2mm, rollengte 21 meter) per m² 73,00

zwembadfolie

Alkor gewapende (zwem)vijverfolie
- dikte 1,5mm, op rollen van 20 meter lengte
- ontwikkeld voor toepassing in zwemvijvers en (Koi)visvijvers.
- geschikt tot een maximale watertemperatuur van 30° Celcius.

Rolbreedte 2,05 meter
Bestelnummer Artikel met omschrijving   €

A 04 05.210 donkergroen per m² 24,45
 
De Alkor gewapende vijverfolie is op aanvraag tevens leverbaar in de kleur zwart.  

Alkor gewapende pyramidefolie
- dikte 1,5mm, op rollen van 20 meter lengte.
- voor het bekleden van traptreden en overige plaatsen waar slipgevaar dreigt.

Rolbreedte 1,65 meter

A 04 07.265 adria blauw per m² 39,00
A 04 07.266 hemelsblauw per m² 39,00
A 04 07.267 caraïbisch groen per m² 39,00
A 04 07.268 wit per m² 39,00
A 04 07.269 grijs per m² 39,00
A 04 07.270 zand (beige/geel) per m² 39,00
A 04 07.271 zwart per m² 39,00
A 04 07.274 antraciet per m² 45,00

Pyramide folie is ook per m¹ verkrijgbaar (minimaal 1 x 1,65 meter). 
Hiervoor worden snijkosten in rekening gebracht à netto € 15,00.

Vloeibare folie - 1kg

1 kg vloeibare folie is geschikt voor 50m¹ lasnaad.

A 04 11.605 adria blauw vloeibare folie  43,50
A 04 11.607 caraïbisch groen vloeibare folie  43,50 
A 04 11.606 hemelsblauw vloeibare folie  43,50
A 04 11.608 wit vloeibare folie  43,50
A 04 11.609  transparant vloeibare folie  43,50 

De transparant vloeibare folie kan na verloop van tijd, 
onder invloed van vocht, van kleur veranderen.

A 04 11.610 zand (beige/geel) vloeibare folie  43,50 
A 04 11.611 zwart vloeibare folie  43,50 
A 04 11.612 grijs vloeibare folie  43,50
A 04 11.616 antraciet vloeibare folie  43,50
A 04 11.614 platinum vloeibare folie  43,50

- de getoonde stalen zijn drukwerkkleu-

ren en kunnen licht afwijken van de wer-

kelijke kleur, vraag naar de kleurenstalen 

om de juiste kleur te bepalen.

- de foliefabrikant heeft het verzoek aan 

u als zwembadbouwer om de batch-

nummers van de gebruikte rollen te 

administreren i.v.m. eventuele garantie-

aanspraken.

Tips Alkor zwem-
badfolie 

adria-blauw
(±RAL 5012)

caraïbisch-groen
(±RAL 6027)

hemels-blauw
(±RAL 5024)

wit (±RAL 9016)

zand (±RAL 1015)

grijs (±RAL 7004)

antraciet
(±RAL 7012 / 7015)

platinum

zwart (±RAL 9017)

byzance blauw

Alkor foliekleuren

byzance grijs

Relax Authentic 3D Elegance

Alkor 3D folie
Deze nieuwe folies met de uitstraling van natuurlijke  
materialen geven een bad een bijzondere uitstraling.

NIEUW
PRODUCTNIEUW

PRODUCT

NIEUW
PRODUCTNIEUW

PRODUCT

A 04 07.265
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Bestelnummer Artikel met omschrijving   €

A 04 11.200 Alkor folieblik, eenzijdig gecacheerd, per m² 57,00
 platen van 2000 x 1000mm
AN04 11.201 Alkor folieblik buitenhoek,  op lengte 200 x 5 x 2,5cm  10,50
AN04 11.202 Alkor folieblik binnenhoek, op lengte 200 x 5 x 2,5cm  10,50

A 04 11.210 Spreidnieten (alu huls en RVS spijker) per 100 stuks 65,00
 ca. 5 stuks per m1   

A 04 11.401 1 Iiter Lasvloeistof* (825 gram)  40,95
 *benodigd 20 à 25 gr/m1  folie

A 04 11.425 Alkor foliereiniger (1 liter)  24,50
A 04 11.407 Alkor waterlijn reiniger (1 liter)   19,00
A 04 11.615 Alkor+ anti-vlek middel (1 liter)  76,00
 voor toevoeging aan het zwemwater

AN04 11.005 5 liter Alkorlijm, transparante lijm  95,00
 om folie direkt op beton/metaal te verlijmen.
 Ook voor verwerking Alkor scheidingsvlies 04 01.010, spuitbaar.*
 *benodigd 200 gr/m² per zijde, dus 400 gr/m² in totaal (vlies en ondergrond).

A 04 11.624 Bidon inclusief druppeltuit voor vloeibare folie/ lasvloeistof  4,00
A 04 11.622 Kwast voor bidon A 04 11.624  29,00

Folie verwerking

CO04 11.625 Leister-föhn, Triac 230 Volt, inclusief element  510,00
CO04	11.626	 Leister-element,	1550	Watt/230	Volt	 	 64,00

CO04 11.627 Leister-mondstuk 40mm  54,00
CO04 11.628 Leister-mondstuk 20mm  54,00
CO04 11.630 Leister-breedband aandrukrol, 1-armig  70,00
CO04 11.632  Leister extra smalle aandrukrol  45,00 

voor het aandrukken in moeilijke hoekjes
CO04 11.631 Leister-smalle aandrukrol  145,00

Een zwembadfolie op maat gemaakt wordt met regelmaat toegepast. Door het ‘inhangen’  van een 
kant-en-klare folie kan een zwembad relatief snel en eenvoudig afgewerkt worden.
Een zwembadfolie op maat gemaakt is alleen van toepassing bij rechthoekige zwembaden zonder 
enige obstakels in vorm en uitvoering (rondingen, romeinse trap, verlopende bodem etc.).
Vraag naar de mogelijkheden daar waar sprake is van een afwijkende vorm.

Een PVC liner op maat is leverbaar in diverse kleurstellingen, zie zijkant pagina, prijs op aanvraag.

Indien er gekozen wordt voor een liner met linertrack kan men een keuze maken uit de diverse soor-
ten	linertrack	profielen:

AN14	02.000	 	PVC	linertrack-profiel,	lengte	2100mm	 per	m¹	 8,50 
voor bevestiging foliezak op de badrand

AN14	02.001		 PVC	hoekprofiel	tbv	linertrack-profiel	AN14	02.000	 	 27,00

AN14	02.002	 	PVC	linertrack-profiel,	lengte	1200mm	 per	m¹	 8,95 
voor bevestiging foliezak aan de wand, direct onder de randtegel 

AN14	02.003	 PVC	hoekprofiel	tbv	linertrack-profiel	AN14	02.002	 	 21,00

AN14	02.004		 	PVC	linertrack-profiel	voor	opzetbaden,	lengte	1200mm		 	 4,85 
voor bevestiging foliezak aan de stalen wand,

	 direct	onder	het	bovenprofiel	van	het	opzetbad

AN14	02.006	 Opsluitstrip	bovenprofiel	voor	liner	met	liner-track,		 per	m¹	 2,10 
 kleur transparant
AN14	02.007	 Opvulstrip	bovenprofiel	voor	in	opening	liner-track,	 per	m¹	 2,10
 kleur blauw

Blauw 0,60-0,80 mm

Florida 0,75 mm

Naxos 0,75 mm

Mozaïek	0,75	mm

Wit	0,75	mm

Hemelsblauw 0,75 mm

Caraïbisch groen 0,75mm

Zandkleur 0,75 mm

•	Liners	op	maat	kunnen	geleverd	worden	met	diverse	
bevestigingsmethoden;

•	Liner	met	omslag:	De	liner	wordt	10cm	dieper	gemaakt	
zodat deze 10cm over de rand valt en afgewerkt kan 
worden met een randtegel.

•	Liner	met	over-de-rand-bies:	Om	de	liner	over	de	meta-
len wand van een opzetbad te hangen en vast te zetten 
met	de	bovenprofielen.

•	Liner	met	linertrack:	Om	de	liner	op	te	hangen	in	een	
linertrack	profiel

AN04 11.201

AN04 11.202

A 04 11.401 AN04 11.005

A 04 11.624 A 04 11.622

A 04 11.625

A 04 11.627 A 04 11.628

A 04 11.630 A 04 11.632
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Pomaz

•	Duurzaam	en	sterk	product,	levendig	en	uniek		
in	uiterlijk,	praktisch	in	gebruik.

•	Karakter	en	kleur	steen	afhankelijk	van	natuurlijke		
samenstelling	en	verwerking,	kleine	nuance-	
verschillen	in	kleur	en	maatvoering	mogelijk.

•	Leverbaar	in	4	kleuren/afwerkingen.
•	Afmetingen	randsteen	500x300x275mm,		
dikte	50/30mm.

•	Afmetingen	terrassteen	500x50x30mm.

Pomaz “Nature Stone” randtegel - met rechte neus
- voor de afwerking van elk modern rechthoekig zwembad.
- de neus (gezoet) is slechts 2 centimeter dik zodat de randtegel zo min mogelijk het bad ‘in komt’.

Bestelnummer Artikel met omschrijving €

BO04 39.170 Randtegel met rechte neus 500mm, Orient Black gevlamd 41,25
BO04 39.171 Hoektegel met rechte neus, Orient Black gevlamd 63,00

Pomaz “Nature Stone” randtegels - met ronde neus
- leverbaar in 4 kleuren/afwerkingen, van licht naar donker.
- randtegels in de maatvoeringen 500 x 300/275mm (dikte 50/30mm).
- met de binnen-, buitenhoeken en de radius tegel is een bouwkundig bad perfect af te werken.
- terrastegel in zelfde uitvoering standaard leverbaar.

Uitvoering Blue Stone, geschuurd

BO04 39.001 Randtegel 500mm, breedte 275/300mm 18,00 
BO04 39.011 Buitenhoek 90º 28,75
BO04 39.061 Binnenhoek 90º 29,00

BO04 39.200-L Binnenhoek/radius 150cm, links 79,00
 ten behoeve van bouwkundige inlooptrap
BO04 39.200-R  Binnenhoek/radius 150cm, rechts 79,00
 ten behoeve van bouwkundige inlooptrap

BO04 39.021 Radius 150cm 25,35
BO04 39.034 Radius 175cm 41,00
BO04 39.040 Radius 210cm 40,75
BO04 39.150 Radius 250cm 27,00
BO04 39.154 Radius 300cm 27,00

Uitvoering Oriënt Black, gevlamd

BO04 39.003 Randtegel 500mm, breedte 275/300mm 24,50 
BO04 39.013 Buitenhoek 90º 49,95
BO04 39.063 Binnenhoek 90º 51,00

BO04 39.201-L  Binnenhoek/radius 150cm, links 135,00
 ten behoeve van bouwkundige inlooptrap
BO04 39.201-R  Binnenhoek/radius 150cm, rechts 135,00
 ten behoeve van bouwkundige inlooptrap

BO04 39.023  Radius 150cm 39,25
BO04 39.031 Radius 175cm 49,75
BO04 39.041 Radius 210cm 51,00
BO04 39.151 Radius 250cm 45,00
BO04 39.155 Radius 300cm 45,00

Nature Stone

Uitvoering Nature Grey, gevlamd

Bestelnummer Artikel met omschrijving €

BO04 39.000 Randtegel 500mm, breedte 275/300mm 18,50
BO04 39.010 Buitenhoek 90º 30,50
BO04 39.060 Binnenhoek 90º 31,00
BO04 39.202-L  Binnenhoek/radius 150cm, links 85,00
 ten behoeve van bouwkundige inlooptrap
BO04 39.202-R  Binnenhoek/radius 150cm, rechts 85,00
 ten behoeve van bouwkundige inlooptrap

BO04 39.020 Radius 150cm 39,00
BO04 39.029 Radius 175cm 38,70
BO04 39.039 Radius 210cm 38,70
BO04 39.152 Radius 250cm 29,50
BO04 39.156 Radius 300cm 29,50

Uitvoering White Stone, gestraald

BO04 39.008  Randtegel 500mm, breedte 275/300mm 57,00
BO04 39.018  Buitenhoek 90º  75,00
BO04 39.067  Binnenhoek 90º 75,00

BO04 39.027  Radius 150cm  86,00

Pomaz “Nature Stone” terrastegels
- leverbaar in 4 kleuren/afwerkingen, van licht naar donker.
- terrastegels in de maatvoeringen 500 x 500 x 30mm.

BO04 39.051 Terrastegel Blue Stone, geschuurd 11,25
BO04 39.053 Terrastegel Oriënt Black, gevlamd 23,00
BO04	39.050	 Terrastegel	Nature	Grey,	gevlamd	 15,55
BO04	39.058	 Terrastegel	White	Stone,	gestraald	 26,50

Transportkosten
Rechte randtegel per stuk 1,50
Hoektegel   per stuk 1,50
Radius tegel   per stuk 2,50
Terrastegel   per stuk 1,00

Genoemde bruto prijzen Pomaz Nature Stone zijn dagprijzen. Door sterk wisselende tarieven van 
transport, valutakoersen en loonkosten kúnnen prijzen gedurende het jaar veranderen.  
Vraag naar de actuele prijzen of kijk op www.pomaz.nl.

Verwerking

De tegels dienen op een waterdoorla-

tende ondergrond gelegd te worden met 

een minimale voeg van circa 3-5mm on-

der voldoende afschot (min. 0,5cm/m¹). 

Tevens dienen er bij een oppervlakte van 

meer als 35m² of een lengte van meer 

als 5 meter dillitatievoegen toegepast te 

worden dwars door de bedding.

Voegen kunnen eventueel met een 

epoxyvoegmortel (bv. vdw 815 van gftk) 

opgevuld worden. Dit is een elastisch 

waterdoorlatend voegmortel welke nage-

noeg geen sluier op de tegels achterlaat.

Reiniging / onderhoud

Natuursteen buiten vergt in principe geen 

onderhoud doch indien gewenst kan 

het natuursteen gereinigd en behandeld 

worden met speciaal daarvoor geschikte 

reinigings- en beschermingsmiddelen.

Indien veelvuldig ‘gebruikt’ is het om 

vlekken te voorkomen aan te raden 

om de natuursteen te impregneren. 

Impregneren zorgt er in principe voor dat 

de tegel vuilafstotend wordt. Vlekken op 

een niet geïmpregneerde tegel trekken 

er in de buitenlucht meestal vanzelf uit 

door het zelfherstellend vermogen van 

de tegel.

Tips Nature Stone 

voor een juiste verwerking 

en onderhoud van de rand- 

en/of terrastegel.

Blue Stone, geschuurd

Oriënt Black, gevlamd

Nature	Grey,	gevlamd

White	Stone,	gestraald

Het uiterlijk van de Nature Stone kan 
het beste ‘live’ beoordeeld worden op 
een klein oppervlak. Op een foto kan 
veel van de levendigheid verloren gaan.

A 04 39.170

Buitenhoek-tegels
(ronde neus zit aan korte zijden)

Buitenhoek-tegels
(ronde neus zit aan korte zijden)

Binnenhoek met overgang
naar radius 150cm, rechts

Binnenhoek met overgang
naar radius 150cm, links

Binnenhoek-tegels
(ronde neus zit aan lange zijden)

Binnenhoek-tegels
(ronde neus zit aan lange zijden)

Buitenhoek-tegels
(ronde neus zit aan korte zijden)

Buitenhoek-tegels
(ronde neus zit aan korte zijden)

Buitenhoek-tegels
(ronde neus zit aan korte zijden)

Buitenhoek-tegels
(ronde neus zit aan korte zijden)

Binnenhoek met overgang
naar radius 150cm, rechts

Binnenhoek met overgang
naar radius 150cm, links

Binnenhoek-tegels
(ronde neus zit aan lange zijden)

Binnenhoek-tegels
(ronde neus zit aan lange zijden)

Buitenhoek-tegels
(ronde neus zit aan korte zijden)

Buitenhoek-tegels
(ronde neus zit aan korte zijden)
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er is    eer dus voor vragen of aanvullende informatie kunt u terecht op technet óf bel naar de afdeling support +31(0)40-2856658

Door de doordachte afwerking van de tegel zelf zijn er zo min mogelijk scherpe kanten voelbaar 
tijdens het in- of uitgaan van het bad. De tegel is voorzien van een 3-tal sleuven per tegel welke fraai 
ingeslepen zijn in de licht hellende oppervlakte van de tegel zelf.

Optioneel is er een RVS korf leverbaar welke de openingen in de tegel verkleint tot maximaal 8mm 
(eis	WHVBZ/Vlarem).

Bestelnummer Artikel met omschrijving  €

BO04 39.210 Overlooprandtegel 500mm, Blue Stone geschuurd  42,50
BO04 39.211 Overlooprandtegel 500mm, Orient Black gevlamd  55,00

Impregneermiddel Pomaz Nature Stone

- door het gebruik van dit impregneermiddel worden de tegels beschermd tegen vuil en water.
- tevens krijgen de tegels met deze behandeling een kleurverdieping.

CN12	71.005	 HMK	S42	impregneermiddel,	bus	1	liter	 	 23,00
 Verbruik : 5-10 m2/liter ( afhankelijk van zuigvermogen)  
CN12	71.006	 HMK	S34	vlekstop,	kleurloos	impregneermiddel,	bus	1	liter	 	 36,00
 Verbruik: 5-10 m2/liter (afhankelijk van zuigvermogen)              

Transportkosten:
Rechte randtegel per stuk 1,50
Hoektegel  per stuk 1,50
Radius tegel  per stuk 2,50
Terrastegel  per stuk 1,00

Genoemde	bruto	prijzen	Pomaz	Nature	Stone	zijn	dagprijzen.	Door	sterk	wisselende	tarieven	van	
transport, valutakoersen en loonkosten kúnnen prijzen gedurende het jaar veranderen.  
Vraag naar de actuele prijzen of kijk op www.pomaz.nl.

De randtegels worden geleverd in de maat 600 x 580mm met een rechte neus van 50mm (dikte 
20mm).
De terrastegels worden geleverd in de maat 600 x 600mm (dikte 20mm).

Uitvoering Black Thunder
Bestelnummer Artikel met omschrijving  €

BO04 40.500 Randtegel 600mm met rechte neus (50mm), per stuk 79,00
 breedte 580mm, dikte 20mm  
 
BO04 40.520 Terrastegel 600 x 600 x 20mm per stuk 26,00 
  

Uitvoering Sand Storm
BO04 40.501 Randtegel 600mm met rechte neus (50mm), per stuk 88,00
 breedte 580mm, dikte 20mm 

BO04 40.521 Terrastegel 600 x 600 x 20mm per stuk 32,00
  

Pomaz

•	Uniek	in	afwerking	van	elk	overloopgootzwembad,	ook	de	
AluPool Exclusive.

•	Door	de	slimme	constructie	kan	deze	tegel	aan	zowel	bad-	
als terraszijde vastgezet worden, geen hechtingsproble-
men meer.

•	Leverbaar	in	2	kleuren/afwerkingen,	te	combineren	met	
terrastegel.

•	Karakter	en	kleur	steen	afhankelijk	van	natuurlijke	samen-
stelling en verwerking, kleine nuance-verschillen in kleur en 
maatvoering mogelijk.

Nature Stone overlooptegel Pomaz

•	Een	zeer	fraai	en	hoogwaardig	product	dat	als	innovatie	op	
het gebied van de afwerking van het zwembad en terras 
gezien mag worden. In 2 kleuren/afwerkingen leverbaar.

•	Fullbody	tegel,	aldus	geen	toplaag,	door	en	door	keramiek.
•	Indien	juist	verlegd	is	er	nauwelijks	verschil	waar	te	nemen	

tov natuursteen, met betere kenmerken.
•	R11	antislipwaarde,	dus	zelfs	geschikt	voor	toepassing	

openbare zwembaden.
•	Enkele	sterke	punten	;	kras-	en	vorstbestendig,	onder-

houdsvriendelijk, kleur- en zeer maatvast, vuil- en vlekaf-
stotend, wateropname slechts 0,05%, nauwelijks uitval.

Keramische tegels

Verwerking

Tegels kunnen verlijmd worden op een 

betonvloer en zowel binnen als buiten 

op een tegelvloer of op kiezelbeton met 

hechtmortel verlegd worden.

Een groot voordeel van deze methode 

is dat de tegels niet zullen bewegen als 

men er overheen loopt.

Een andere legmethode is de tegels 

droog te verleggen op 0-5mm split of op 

gestabiliseerd zand.

Minimaal	een	voeg	van	2-3mm	tussen	de	

tegels aanhouden. 

De keramische tegels zijn door elkaar te 

verwerken.

Tips keramische 
tegels voor een juiste 

verwerking en onderhoud.

Black Thunder

Sand storm
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Tip Om een grotere overloop- 
buffer te creeren adviseren wij 
om de overlooprandtegel licht 
oplopend te plaatsen.
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