
ONDERHOUDSARM POOL HOUSE
OP UW MAAT EN WENSEN EEN DROOM POOL HOUSE VOOR HET LEVEN

 samen met de klant maken we volgens budget een uniek
ontwerp voor een onderhoudsarm pool house

 volgens de beschikbare afmetingen wordt een zeer
duurzame metalen basisstructuur uit gegalvaniseerd staal
of aluminium opgericht

 buitenafwerking steeds in duurzame materialen, zoals
bvb. met een houtstructuur, Corian, corten staal (zie uitleg
verder) of met Trespa, waarvan bvb. een wand bedrukt
kan worden met uw favoriete foto of design

 verfraaiing mogelijk d.m.v. LED wanden/-plafonds met
afbeeldingen van zee- en bergzichten of bvb. van uw
familie behoren tot de mogelijkheden (zie LED panelen)

 monteren van modulair openschuivende glaspanelen van
sunflex in Duitse kwaliteit

 deuren kunnen geïntegreerd worden in de muur en ramen
structureel verlijmd. (ook smeedijzer is mogelijk)

 afwerking kan d.m.v. LED strips, spots, muziekinstallatie
met speakers, TV, enz.

 wij verzorgen alles van A tot Z, ook isolaties, vloeren en
alle elektrische en sanitaire aansluitingen en de
installatie van bvb. uw sauna, IR cabine of jacuzzi

 ook mogelijkheden om bepaalde werken zelf uit te voeren
 info verkrijgbaar in onze showroom

Pool house uitgevoerd in Trespa en openschuivend glas

1

scroll verder naar volgende bladzijde



WEERVAST STAAL
HET ROESTKLEURIGE EN BEPERKT CORRODEREND CORTEN STAAL

 na enkele jaren buiten in regen en wind vormt er
zich een beschermende laag die het natuurlijke
corrosieproces zo goed als tot stilstand brengt

 onderhoudsvrij, dus kostenbesparend
 kwaliteit van het materiaal blijft steeds behouden
 zowel voor rustieke als moderne bekledingen
 toegepast voor bvb. pool house, buitenkeuken,

tuinhuis, loodsen, steigers, kunstwerken, podia,
gevels, parken, tuinen, enz.

 info verkrijgbaar in onze showroom

Decoratieve gevel uitgevoerd in weervast staal

Kleurverloop tussen 1 maand tot definitieve kleur na twee jaar
Bovenste rij met start in de herfst en onderaan met start in het voorjaar
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