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Inﬁltreren

Zwembad voor
jong en oud
Family 9 is het nieuwe zwembad
van LPW Ceramic Pools dat werd
ontworpen voor de hele familie. Dit
keramische monoblokzwembad is
9 m lang en 4 m breed en heeft
een diepte van anderhalve meter.
Over de volledige breedte loopt
een “strand” ‒ of waterterras ‒ op
20 cm diepte. Ook de derde trede
van de hoektrap, aan de andere
zijde van het zwembad, vormt een
extra speel‑ of rustplaats. Ideaal
om kinderen te leren zwemmen.
Het Covrex Classic rolluik, dat stan‑
daard meegeleverd wordt, zit trou‑
wens onzichtbaar weggewerkt in
de strandruimte achteraan, zodat
er geen plaats verloren gaat.
Family 9 is verkrijgbaar in drie stan‑
daardkleuren (White, Ice Blue en
Pearl Grey) of in een kleur op
aanvraag. Daarnaast zijn er twee
afwerkingsniveaus: Pleasure Line
en Comfort Line. Dit familiezwem‑
bad kan in acht dagen geïnstalleerd
worden.

© PSG Studio

Richtprijs: 40.600 euro (Pleasure Line afwerking - honingraatisolatie 15 mm dik,
twee ingebouwde ledspots en automatische elektrische bediening van de filtratie), incl. levering en plaatsing in België
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De Hydrorock‑infiltratieblokken van
terrasspecialist Marlux helpen de
toenemende wateroverlast door
de steeds groeiende verharding te
bestrijden. De infiltratieblokken
bufferen immers het regenwater
en laten het daarna geleidelijk aan
infiltreren in de bodem. Een enkel
blok kan tot 170 liter water absor‑
beren. De blokken zijn geschikt
voor de drainage van tuinen, afwa‑
tering rond verhardingen of onder
(grind)paden en opritten. Hydrorock
is gemaakt van steenwol, een 100%
natuurlijk materiaal dat bestand is
tegen planten‑ en boomwortels.
Een filterdoek voorkomt dat zand
en grond in de blokken kunnen
dringen.
Marlux verdeelt ook de Hydrorock‑
infiltratieput, een traditionele afvoer‑
put, maar zonder afvoer, afgewerkt
met een metalen rooster met filter.
Die kun je bijvoorbeeld onder een
buitenkraan plaatsen.
Richtprijs: infiltratieblokken: vanaf 27,25
euro/stuk; infiltratieput: vanaf 66,57 euro
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Slijtvaste
betontegels
Bestratingsfabrikant Marshalls trekt
naar Batibouw met nieuwe repli‑
castenen in gietbeton. De firma
wijst op de hoge duurzaamheid van
de stenen, dat wordt ingegeven
door de zeer hoge dichtheid van
het gegoten beton. Bovendien krij‑
gen de replicastenen een slijtvaste
toplaag die beschermt tegen vuil,
verkleuring en verwering. De stenen
uit de Granitio‑ en Rustic‑reeks,
twee van de drie nieuwe reeksen
in gietbeton, hebben een vlakke
onderkant die iets breder uitloopt.
Daardoor zijn ze eenvoudig te plaat‑
sen en ontstaat er overal een gelijke
voeg. Granitio imiteert een graniet‑
kassei (zie foto), Rustic is een klin‑
ker met getrommelde kanten. De
derde nieuwkomer in de reeks,
Square, heeft met zijn gladde
oppervlak een modernere look. Die
laatste is verkrijgbaar in een dikte
van 4 cm voor tuinpaden en terras‑
sen en 6 cm voor opritten, met
formaten van 15 x 15 cm, 20 x
30 cm en 60 x 60 cm.
Richtprijs: Granitio, Rustic: 34,61 euro/m2.
Square: tussen 17,11 euro/m2 (kleinste formaat) en 32,89 euro/m2 (grootste formaat)

BATIBOUW

NIEUWIGHEDEN

Namgrass

Starline

www.namgrass.be

www.starlinepool.com

1
PALEIS
STAND
220

1
PALEIS
STAND
205

Natuurlijk
kunstgrastapijt

Zen bij het
zwembad

Namgrass, specialist in kunstgras,
lanceert met de ontwikkeling van
Green Envie een natuurlijk en sterk
kunstmatig grastapijt. Het kunstgras
bestaat uit een combinatie van
nerven en vezels die maken dat het
kunstgras minder licht reflecteert
en een mat, natuurlijk effect krijgt.
Het gras heeft een frisgroene tint
en oogt met een poolhoogte van
35 mm als een perfect gemaaid
gazon. De grasvezels staan boven‑
dien erg dicht voor een mooie volle
look. De elastische vezels geven
de grasmat een sterke ondersteu‑
ning, zodat het gras opnieuw mooi
opveert, ongeacht de weers‑
omstandigheden, zelfs na intensief
gebruik.

De gloednieuwe infinity pools van
Starline versmelten met hun omge‑
ving. De waterlijn van de NEXXT‑
zwembaden ligt op gelijke hoogte
met het terras eromheen, waardoor
het wateroppervlak er naadloos
lijkt in over te vloeien en een spie‑
gelend effect krijgt. Zo ziet het
zwembad er helemaal zen uit. Een
subtiele open voeg tussen de rand‑
stenen voert het water discreet af.
Het design van het zwembad
kenmerkt zich door strakke lijnen
en hoeken. Extra eyecatcher is de
zwevende designtrap (optioneel).

WHERE
MAGIC
HAPPENS...

Richtprijs: op aanvraag

Richtprijs: 30 euro/m2

Vraag je outdoor inspiratiebrochure
aan via www.renson-outdoor.be
of bezoek ons op Batibouw. Geniet nu
ook van onze Batibouwactie*!
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* Actie onder voorwaarden en geldig van 1/02/2017 tot 31/03/2017.

