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De Design-Line van Riviera- 
Pool heeft in 2011 de "Golden-
Wave" onderscheiding gekre-
gen van het Duitse magazine 
Schwimmbad & Sauna. Van-
wege het moderne design en 
de individuele integratie van 
water in de tuin. Het bewijs dat 
functionaliteit en comfort pri-
ma samengaan. Met meer dan 
10.000 verkochte en geïnstal-
leerde zwembaden, en ruim  
45 jaar aan ervaring blijven wij 
ons ontwikkelen op het gebied 
van prefab inbouw zwemba-
den.

Leven aan het water ...

Het is de ontspannende werking van 
water, geheel in harmonie met een 
prachtig vormgegeven tuin, waardoor 
uw outdoor leefruimte een rustgevende 
sfeer uitstraalt. Ontdek hoe water een 
toegevoegde waarde voor uw tuin kan 
zijn, een beleving voor zowel lichaam 
als geest, voor zowel ontspannende als 
opwekkende momenten. Zo‘n beleving 
vraagt niet om zomaar een zwembad 
of een zwemvijver, maar om een 
natuurlijk geënsceneerd water, stijlvol en 
harmonisch aangepast aan de omgeving. 
Als dit water ook een volwaardig zwembad 
kan zijn, dan spreekt men van D•Line: 
de designserie van RivieraPool. D•Line 
is een samenspel van ambiance en 
functionaliteit. D•Line laat zich perfect 
integreren met de omgeving. Rechte lijnen, 
duidelijke structuren en vele stijlvolle design 

mogelijkheden voor een persoonlijke 
ambiance. De technische elementen zijn 
onopvallend weggewerkt. Dit moderne 
prefab inbouwzwembad is een blikvanger 
in elke tuin en laat alle elementen op 
een natuurlijke manier samensmelten. 
De rechte lijnen bieden ruimte voor 
een geheel individuele vormgeving: 
een pooldeck van natuursteen, een 
waterwand met sfeervolle lichteffecten, 
een ondiepwaterzone met stepstones, een 
gabionwand met een terras van hardhout...
de mogelijkheden zijn ongekend. Een 
handvol ideeën, stijlvol toegepast... dát 
maakt net het verschil.

Laat u op de volgende pagina’s inspireren 
welke mogelijkheden er zoal zijn om uw 
ideale watertuin te realiseren.

2. Winnaar in de categorie  
zwembaden.

2011
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Onze  D•Line - meer dan een zwembad ...
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Een klassiek, rechthoekig zwembad met finesse: 
door de panorama overloop ontstaat er een weids 

uitzicht naar het achterliggende landschap ...

D•LineANCONA

Ancona heef wat veel puristen zich 
wensen: pure eenvoud en rust in het 
lijnenspel. Er is zelfs gediscussieerd of de 
vijf traptreden en de stijlvolle rechthoekige 
handgreep wel een toegevoegde waarde 
zijn. Maar als pure vormgeving en 
functionaliteit elkaar volgen, dan kan het 
er alleen maar zo uit zien: meer eenvoud 
is bijna niet mogelijk. Rechte lijnen, 
robuust RVS en treden met een antislip 
profiel. Dit zijn de kenmerken van de 
Ancona in de D•Line serie. Ook de 
massage- en tegenstroominstallaties  
zijn zo onzichtbaar mogelijk ingebouwd. 
U voelt ze duidelijk – maar ziet ze 
nauwelijks. De randstenen omlijsten het 
water-oppervlak op een rustige manier – 
met als uitzondering de panorama over-
loop: de blikvanger van uw zwembad – een 
weids uitzicht in stijl.

Vijf traptreden:  
Elegant & Puur.
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D•LineANCONA

Ancona 370: modern zwembad voor binnen. Rechtlijnig  
en puur, passend in elke moderne omgeving.
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De designlijn van RivieraPool.

Ancona – de inlooptrap is eenvoudig gehouden zodat deze bijna onzichtbaar onder de waterspiegel verdwijnt.
Het rechthoekige wateroppervlak ligt zonder onderbrekingen volledig binnen de natuurstenen rand, de waterspiegel  
ligt maar 5 cm lager. Hedendaags design.
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L INE AR D•Line

Linear heeft rechte, duidelijke lijnen rich-
ting het water met een inlooptrap over 
de gehele breedte. Het granietkleurige 
oppervlak van het zwembad en de don-
kere natuurstenen vormen een perfecte 
eenheid. De natuurstenen op de traptre-
den zorgen voor een harmonische over-
gang naar het water.
De kleur van het water is ideaal - ook als 
het bewolkt is of in de winter. De mas-
sage- en tegenstroominstallaties zijn zo 
onzichtbaar mogelijk ingebouwd. Onzicht-
baar aanwezig – duidelijk voelbaar. Een 
Q4 tegenstroominstallatie maakt dit 
zwembad nog completer. De inbouw is 
in de lamellenafdekkingnis verwerkt - 
hierdoor ontstaat er een zwemzone die 
“actief” wordt wanneer u wilt. 

Vier traptreden: 
design over de gehele lijn.
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Design over de hele lijn ...



10 Avondsfeer in de watertuin ...W A T E R      s p i e g e l

Linear in de kleur granicite steengrijs

L INE AR D•Line

ontspannen. Een zwembad biedt zoveel 
meer dan alleen maar een verfrissende 
duik op zijn tijd. Onze Linear is de per-
fecte keuze voor een onvergetelijke en 
ontspannende tijd in uw tuin. 

Genieten van een heerlijke zomeravond 
in en aan uw eigen zwembad – wie wil 
dat nou niet? Water zorgt voor sfeer. En 
samen met elementen zoals licht, vuur, 
een goed glas wijn en rust ontstaat al 
snel de perfecte omgeving om heerlijk te 



.comD•Line Linear in wit met Integra 2-13. Geniet van uw eigen zwemparadijs.

Tijd voor ontspanning…

Integra 2-13: met zitbank om te relaxen.  
Eenvoudig te openen zodat de lamellenaf- 
dekkingnis snel gereinigd kan worden.
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MODENA D•Line

Modena staat voor een serie aan bewe-
zen modellen en is hierdoor al jaren een 
bestseller. Opnieuw vormgegeven in een 
hedendaags design. Dit model overtuigt 
door het rechtlijnige ontwerp en de vele 
functies.
Juist ingetogen of met een techniekschacht 
voor de hele techniek. Gecombineerd 
met een Wetlounge of een panorama 
overloop: de Modena heeft een veilige 
inlooptrap met 6 treden, een brede lig- en 
zitzone, een veelvoud aan massage- en 
tegenstroominstallaties tegenover de 
lamellenafdekkingnis of de panorama 
overloop (optioneel).
Of wilt u liever een ondiepwaterzone als 
“entree”, relaxzone of voor de kinderen? 
Modena: volop mogelijkheden. 

Design – kwaliteit –
functionaliteit.
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Onze klassieker in een nieuw design.
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Wat kan men verwachten van een 
modern zwembad? 

Het moet veilig, comfortabel en uitno-
digend zijn. Veilig in- en uitstappen via 
brede traptreden, ruime zit- en ligtreden 
voorzien van de beste massagejets voor 
een doeltreffende onderwatermassage. 
Tegenstroominstallaties voor een dage-
lijkse work-out. Voor iedereen heeft 
Modena wel een favoriete functie en 
plek in het water. De inlooptrap van 
Modena is namelijk uiterst veelzijdig 
en laat zodoende niets meer te wensen 
over. Daarbij zeer ingetogen vormge-
geven en hierdoor tijdloos qua design. 
Ingetogen en toch uiterst functioneel –  
dát is Modena. 

Een inlooptrap met voor ieder wat wils. 
Een zwembad dat indruk maakt, in elk 
opzicht. Gegarandeerd jarenlang zwem-
plezier.

MO DENA D•Line

Ingetogen en functioneel 

Inlooptrap met 6 treden tot aan de bodem, vlakke en ruime 
treden maken het in- en uitstappen niet alleen comfortabel, 
maar ook veilig. De ruime zit-/ligtreden bieden veel plaats – 
ook in de hoeken en op verschillende hoogtes. 

Twee extra LED-lampen bieden ’s avonds genoeg licht en 
zorgen voor een gezellige sfeer.



2 3FunPak en techniekschacht

FunPak is de ultieme massage- en tegenstroominstallatie en 
komt bij de Modena volledig tot zijn recht. Twee krachtige 
tegenstroomjets bieden de mogelijkheid op de plaats te 
zwemmen. Zes micro-jets zorgen voor een drukpuntmassage 
van de rugspieren, de twee superjets zijn een weldaad voor de 
onderrug en de bodemgeiser verwent de voeten en kuiten.

Een extra optie is een luchtbruissysteem verdeeld over twee 
rijen, ideaal voor een optimale zuurstofzone in de Modena.

WetLounge®

Water zien, voelen en ervaren is meer dan alleen zwemmen en 
baden. Wetlounge is een waterterras in en aan het zwembad. 
Voorzien van kleurige verlichting of een vuurschaal een echte 
blikvanger zodra het donker is. Een relaxzone met lounge-
meubelen en kussens of overdag een heerlijke speelzone 
voor kinderen.

De Wetlounge geeft uw watertuin net even die unieke flair.
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Bij de Modena 520 maakt niet de grootte 
het onderscheid, maar de sublieme func-
tionaliteit. De Modena 520 is compact, 
maar biedt alles wat men van een modern 
zwembad mag verwachten: tegenstroom- 
installatie, massage, aqua fitness en ook 
nog eens sfeer.

Bij de Modena is alle techniek compact 
verwerkt in de schacht, de gehele zwem-
badtechniek evenals de massage- en 
tegenstroominstallaties zijn reeds geïnstal-
leerd en getest – vooraf in de fabriek.

Ook de inbouw lamellenafdekking Inte-
gra 2 -13 is verkrijgbaar bij de Modena. 
Met één druk op de knop opent of sluit 
u het zwembad. De lamellenafdekking 
is onzichtbaar onder de onderwaterzit-
bank verwerkt.

Hoeveel zwembad heeft  
u nodig?

MODENA  520 -
in drie verschillende dieptes.

Verkrijgbaar in de afmetingen:  
5,20 x 2,40 x 1,05 m, 1,25 m en 1,50 m

(modelverandering mogelijk
)
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Compact en functioneel. Dag in, dag uit.

Modena 520 in zilvergrijs, Integra 2-13
en FunPak 4.2.



18

Klassiek en stijlvol. Dat zijn de kenmerken 
die ons model Rome tot een klassieker 
maken. Duidelijke lijnen, een ronde en 
ruime inlooptrap met gebogen treden. 
Elegant en stijlvol, tijdloos en klassiek.

Geheel naar wens kan een krachtige 
tegenstroominstallatie in de treden 
worden geïntegreerd. Twee onderwa-
terschijnwerpers zorgen voor voldoen- 
de verlichting en geven uw zwembad ‘s 
avonds een onvergetelijke uitstraling.

Eenvoudig en snel ingebouwd in uw 
eigen tuin of wellness ruimte. Rome is 
de klassieker onder de zwembaden 
vanwege de tijdloze elegantie.

Het klassieke stijlvolle
zwembad.

ROME
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... de klassieke"Romeinse trap".
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Een RivieraPool in XL-formaat, 4,70 m 
breed, 10 m zwemlengte en inlooptrap 
– zoveel ruimte biedt haast geen ander 
monoblock zwembad. En zelfs met 
deze afmetingen wordt de XL-Riviera-
Pool uit één geheel gemaakt én ver-
voerd.

Met onze speciale vrachtwagens bezor-
gen wij dit zwembad direct bij u voor de 
deur. Binnen enkele dagen is dit zwem-
bad het middelpunt van uw tuin of in uw 
huis. Met of zonder overloopgoot, en 
welk type trapelement u ook kiest - dit 
zwembad is en blijft indrukwekkend. 
XL-zwemplezier in XL-formaat.

XLR O M E
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Plezier in         -formaat…XL
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XLK A R A

Meerwaarde voor de levensgenieter.

De inlooptrap Kara XL is ingetogen maar 

elegant vormgegeven. Met de extra 

meter in de breedte ziet dit zwembad 

er nog grootser uit. Het hierdoor ontstane 

wateroppervlak is één van de grootste die 

RivieraPool ooit geproduceerd heeft. Een 

echte blikvanger in XL-formaat. 

Het design van de Kara, met de tegenover 

elkaar liggende treden, biedt de perfecte 

ruimte voor een beekloop waaronder ook 

een tegenstroominstallatie geïnstalleerd 

kan worden. Zo ontstaat er, naast de 

stijlvolle vormgeving, een aqua-fitnesszone 

die uitnodigt voor een dagelijkse training. 

Door meerdere grijpstangen in het bassin 

te plaatsen, grijpt u nooit naast een 

heerlijke work-out.

D•Line
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Meerwaarde voor de levensgenieter…
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Eenvoudig meer ...  

XLL I N E A R 

Hier een ontwerp met een prachtige 
outdoor leefruimte.
Ook hier is water het middelpunt van 
de tuin. De architect heeft de stijl van 
de moderne villa doorgevoerd tot in de 
tuin. Rechtlijnig en toch elegant. Het 
zwembad is perfect geïntegreerd met 
de omgeving. De stijlvolle loungehoek, de 
moderne ligbedden aan het zwembad en 
de buitenkeuken met een schaduwdoek...  
De houten oppervlakken met de warme 
bruintinten verrijken het effect van de 
natuurstenen. De natuurlijke materialen 

laten het zwembad goed tot zijn recht 
komen. Hier ziet men duidelijk dat D•Line 
een samensmelting is van ambiance en 
functionaliteit. Hoogwaardig comfort 
voorzien van een perfecte waterkwaliteit, 
een zwembad lamellenafdekking met 
veiligheidsrand, treden met antislip profiel 
en sfeervolle onderwaterverlichting.

Zo kan uw eigen zwembad eruitzien: 
dagelijkse ontspanning in uw eigen 
tijdloze designpool - een watertuin 
aangepast aan uw wensen en stijl.

D•Line



.com



26
XL-zwembaden met overloopgoot zijn uitermate geschikt voor overdekte  
zwembaden en hotelzwembaden. Groots genieten.

XLR O M XLL I N E A R 

XL-comfort met een
overloop.

Als u een liefhebber bent van een pro-
fessioneel hotelzwembad, dan zult u 
het eens zijn met het volgende: comfor- 
tabeler zwemmen dan in een zwembad 
met overloopgoot bestaat haast niet. 
Tijdens het zwemmen ontstaat er nage-
noeg geen golfslag. Het water loopt rus-
tig in de overloopgoot, wordt gefilterd 
en komt gezuiverd weer terug in het 
zwembad. 

Bovendien is een gladde waterspiegel 
een lust voor het oog. Rustgevender kan 
water niet zijn. Met een afdekrand van 
natuursteen voor de overloopgoot ont-
staat er een vloeiende overgang tussen 
de omgeving en het water: de vloer ver-
dwijnt als het ware in het zwembad. Dit 
zwembad loopt over van elegantie. 

XL370 / 

Overloopzwembad
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Wij leveren de bouwelementen voor de afdekstenen van het overloopzwembad. De afdekstenen zelf zijn niet  
inbegrepen. Uw RivieraPool dealer informeert u graag bij welke natuursteenspecialist u het beste terecht kunt.

... bedekt met randstenen.

Met een Inline lamellenafdekking wordt 
een ondiepwaterzone gecreëerd. Eenvoudig 
omhoog te klappen door middel van een 
scharnier.
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zwembaden.
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Uitreiking Golden Wave 2015:
vanaf links: Peter Lang, redacteur S & S,
Guido (bedrijfsleider) en Uwe Rengers
(hoofd marketing) van RivieraPool.

Met de Golden Wave Award beloont 
Europa´s grootste zwembad en spa 
magazine „Schwimmbad + Sauna“ 
sinds 2005, om de twee jaar, alle 
innovatieve ontwikkelingen in de 
zwembad- en saunabranche.

RivieraPool bracht als eerste een ondiep-
waterzone voor prefab zwembaden op 
de markt. Het volledig nieuwe concept 
van een waterterras, dat het zwembad 
met een loungezone in en aan het water 
uitbreidt, maakte veel indruk op de jury 
van de Golden Wave Awards 2015: De 
hoofdprijs in de categorie zwembaden 
ging dan ook naar RivieraPool. De Wet-
lounge verlengt in feite het zwembad 
met 2 meter. Qua design geeft deze 15 
cm diepe ondiepwaterzone het zwembad 
een geheel nieuwe uitstraling en een 
volledig nieuwe functie: een outdoor bele-

venis met zit- en ligmeubelen in ondiep 
water. Met een vuurschaal en sfeervolle 
LED-verlichting krijgt het waterterras  
’s avonds de bijzondere uitstraling van 
een lagune. Bij de ontwerpers stond één 
ding centraal: de emotionele belevenis 
van het thema “Leven aan het water“. De 
beweegreden voor de jury voor het toe-
kennen van de award:  “RivieraPool weet 
met de Wetlounge het begrip zwembad 
naar een hoger en allesomvattend niveau 
te brengen. Tuinarchitectuur, outdoor 
living en de nieuwste trend Homing, 
waarbij het sociale leven thuis plaatsvindt 

samen met familie en vrienden, vormen 
een harmonisch geheel”.
Wij zijn natuurlijk zeer vereerd met de 
onderscheiding van de Golden Wave. 
Voor ons is dit een bevestiging dat wij 
vooruitstrevend en vernieuwend bezig 
zijn. De Wetlounge geeft een geheel 
nieuwe dimensie aan relaxen en fitness.”

W E T L O U N G E ® – de ondiepwaterzone 



Gewonnen… onze WetLounge®

Overdag is de ondiepwaterzone een heerlijke plek om te loungen. En ‘s avonds  
zorgt de vuurschaal voor extra sfeer. WetLounge® - de ultieme manier van loungen.
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Linear RS in granicite steengrijs, met lamellenafdekking 
van polycarbonaat met zilver coating (optioneel).

Waar kan een lamellenafdekking onzicht-
baar, toegankelijk en plaatsbesparend 
het beste worden geïnstalleerd? Onder 
de inlooptrap!

Dit biedt gelijk twee voordelen: de treden 
van de inlooptrap zijn breder en er ont-
staat een ondiepwaterzone. De tegen-
overliggende wand kan gebruikt worden 
voor een Wetlounge, een tegenstroom-
systeem of, zoals hier getoond, een pano-
rama overloop.

Linear RS - gewoon slim ...

L INE AR  R S D•Line
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... gewoon goed doordacht.

Linear RS met panorama overloop. Een inlooptrap met een geïntegreerde schacht voor de lamellenafdekking. 
Vanuit het zwembad een fantastisch uitzicht richting de tuin en omgeving.

Met een panorama overloop geniet u van een 
weids uitzicht. Onder de comfortabele in- 
looptrap is de zwembadafdekking onzichtbaar 
weggewerkt. Ook de overloopgoot is stijlvol met 
kiezelstenen bedekt.



32

Bron & Beekloop

Elk natuurlijk water heeft een bron. Laat het 
water op een natuurlijke manier via een bron 
en een beekloop richting het zwembad stro-
men. De bronbassin en de beekloop zijn van 
hetzelfde oppervlakmateriaal als het zwem-
bad en zodoende geheel met elkaar in over-
eenstemming qua design. Door het plaatsen 
van gebroken glasstenen ter decoratie krijgt 
de bron een geheel eigen en bijzondere stijl. 
Met verlichting van glasvezel worden glas en 
water sfeervol verlicht. De randstenen zwe-
ven boven de beekloop zodat er een prachti-
ge nis ontstaat waar het water doorstroomt.

Cascade & WetLounge®

Met decoratieve en functionele elementen 
brengt u sfeer in uw watertuin. Met de twee 
meter lange ondiepwaterzone Wetlounge 
bent u van alle gemakken voorzien. Zwemmen 
en loungen, sfeervol en functioneel. Creëer ´s 
avonds een prachtige ambiance met vuur. Of 
plaats een waterwand van natuursteen met 
bijpassende wateruitlopen. Zo brengt u sfeer 
en stijl in de tuin. Kant en klare elementen - 
passend qua vorm, kleur en functie.

Extensions
Uw D•line zwembad wordt nog in-
teressanter door toevoeging van 
elementen zoals bijvoorbeeld een 
bronbassin, een beekloop of een 
ondiepwaterzone. Voeg extra water-
oppervlakken toe en uw zwembad 
wordt nog completer en veelzijdiger. 
Of het nu ter decoratie, voor gebruik 
of voor een biologisch waterreservoir 
dient: met Extensions zijn de moge-
lijkheden ongekend. 

Wij blijven onze Extensions verder 
ontwikkelen. Kijk voor de nieuwste 
trends op:

www.dlinepools.de



Panorama-overloop 

Bij een dieper liggende overloop houdt plot-
seling de waterspiegel op en hierdoor ont-
staat er een panorama uitzicht - een mooier 
uitzicht vanaf het zwembad bestaat bijna 
niet. Het zou haast verplicht moeten zijn in 
een tuin met uitzicht over een prachtig land-
schap, een meer of de zee. De overloopgoot 
wordt vooraf aangepast aan uw persoonlijke 
situatie. Uw zwembadspecialist informeert u 
graag over alle mogelijkheden. Wij belonen 
de mooiste creatie met een prijs…

Hoge waterspiegel

Een hoge waterspiegel werkt rustgevend en 
ruimtelijk. Het is en blijft fascinerend te zien 
hoe de omgeving zich via het gladde water-
oppervlak weerspiegelt. Hoe donkerder het 
bassin, hoe scherper het beeld - veel beter kan 
een waterspiegel haast niet zijn. En zelfs bij re-
genachtig weer of een bewolkte dag kunt u 
hier gewoon van blijven genieten.



Handrail | Grijpstangen

De D•Line handrails zijn van RVS en exclusief voor Ri-
vieraPool ontwikkeld. Perfect passend bij het recht-
lijnige en moderne design… kenmerkend voor  
D•Line.

Natuursteen heeft stijl

De overhangende rand van steen zweeft over het 
water en verbergt de waterkant op een stijlvolle 
manier. Het wateroppervlak lijkt hierdoor groter en 
vlakker. Ook de traptreden kunnen met natuursteen 
betegeld worden. Dit benadrukt de rechtlijnigheid, 
zelfs tot onder het water.

De kleur granicite past perfect bij de natuurstenen. 
De overgang van de natuurstenen naar zwembad is 
harmonisch op elkaar afgestemd. Hierdoor lijkt het 
net alsof alles van hetzelfde materiaal gemaakt is.

Randstenen van grijs graniet met afgewerkte neus

Randstenen Basalt grijs

Randstenen Basalt zwart
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Granicite steengrijs

De kleur granicite steengrijs maakt indruk 
vanwege een echte natuurstenen uitstra-
ling. Samen met de rand van natuursteen 
rondom het zwembad lijkt het net alsof 
alles uit één geheel is gemaakt. Inbouw-
delen van RVS vormen een toegevoegde 
waarde. Met deze kleur bent u al snel in 
een mediterrane sfeer. Een zwembad in 
granicite steengrijs heeft bij zonlicht een 
heldere en frisse uitstraling vanwege het 
krachtige blauwe water. Hoewel donkere 
kleuren naar verloop van tijd kunnen ver-
kleuren, blijft de natuurlijke granieten uit-
straling behouden.

Granicite grijs

De kleur granicite grijs is iets lichter 
dan steengrijs, maar heeft dezelfde na-
tuurstenen uitstraling. Het water heeft 
een krachtige, lichtblauwe kleur zon-
der te schitteren. Ook hier zijn de in-
bouwdelen van RVS een meerwaarde 
voor uw zwembad. Deze kleur geeft 
het water bij zonlicht zeer verfrissende 
en heldere uitstraling. Een kleur met 
karakter kenmerkend voor een zwem-
bad met karakter.

De kleuren 
De kleur granicite van RivieraPool is 
bijna niet te onderscheiden van een 
oppervlak van echt graniet. Perfect 
te combineren met moderne tegels 
in bijvoorbeeld licht of donker an-
traciet. Het effect is verbluffend: het 
lijkt net alsof het zwembad van 
steen is gemaakt en hierdoor vor-
men zwembad en randstenen een 
harmonisch geheel.

Het verbluffende resultaat komt pas 
echt goed naar voren in de tuin:

Het water werkt rustgevend en 
transparant. Hier merkt u gelijk dat 
granicite een goede keuze is. Het 
water weerspiegelt de omgeving 
zonder te verblinden, precies zoals 
bij water in de natuur. Zelfs met 
donker of regenachtig weer heeft 
het zwembad een schone, heldere 
en natuurlijke uitstraling. 

De getoonde afbeelding zijn ter illustra-
tie. De kleur van het feitelijke product kan 
iets afwijken van de kleur die is weerge-
geven in de brochure. Uw RivieraPool 
dealer toont u graag voorbeelden in de 
originele kleur.



Wit

Een wit oppervlak laat bij zonlicht het water schit-
teren in een zachtblauwe kleur. Gepolijst RVS en 
azuurblauwe accessoires zorgen voor contrast en 
meerwaarde. Het water heeft een frisse en lichte 
kleur blauw. Een mooie combinatie hierbij is bij-
voorbeeld een stenen rand van witte of lichtgrijze 
stenen. Deze kleur is ook uitermate geschikt om een 
maritieme stijl te creëren. Vanwege de lichte kleur 
van het water ideaal voor binnenzwembaden. Met 
de juiste verlichting kunt u ’s avonds het water lang-
zaam van kleur naar kleur laten veranderen. 

Papyrus

De kleur papyrus laat zwembadoppervlak naar de 
achtergrond verdwijnen en is tevens zeer onderhouds-
vriendelijk. Het water straalt een felle kleur blauw uit 
omdat het niet zo sterk reflecteert als bij de kleur wit. 
Ook kleurverlichting is bij papyrus zeker een aanrader. 
De kleuren worden krachtig gereflecteerd en komen 
goed tot hun recht. Rondom het zwembad passen 
randstenen variërend van een grijstint tot aan een 
zandtint. De traptreden zijn in dezelfde kleur of met 
een oppervlak van zilvergrijs. Papyrus is uitermate 
geschikt als buitenzwembad.



Zilvergrijs

De kleur zilvergrijs geeft het water een krachtige uit-
straling, veel diepte en is bijzonder gemakkelijk te 
onderhouden. Het water straalt een intense kleur 
blauw uit. Inbouwdelen van RVS geven het zwem-
bad nog meer stijl. Zilvergrijs is modern en tijdloos. 
Past in elke omgeving waar water een inspiratie-
bron is. Schitterend maar niet verblindend, zichtbaar  
aanwezig en toch ingetogen.

Zand

Strandgevoel als thema. Het zwembad heeft een 
zandkleurig oppervlak waardoor het water een 
prachtige turquoise kleur krijgt. De traptreden zijn 
in dezelfde kleur, of hebben een duidelijk zichtbaar 
beige of wit oppervlak. Een zwembadrand van 
zandsteen maakt, samen met subtiele accenten  
zoals witte inbouwdelen en handrails, het plaatje 
compleet. 
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RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH 

Klöcknerstr. 2 

Postfach 12 22 

D-49744 Geeste-Dalum 

 

Prüfbericht Nr. 283-13/2 

Prüfauftrag: 

Ermittlung des Widerstands gegen Hageleinwirkung für Anwendung 

Schwimmbad mit Beschusswinkel 90°; geprüft mit Eiskugeln nach 

Prüfbestimmung VKF Bern, Nr. 14, 1.04.2011/05-14de, Version 1.02  

 

Auftraggeber: 

RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH, D-49744 Geeste-Dalum 

Prüfobjekt: 

Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC, 3-Kammer Hohl-

profil Typ 14/72, transparent/schwarz, Profilhöhe 14 mm, Schalen-

dicke 0.9 mm, Abschlussprofil aus PC, Grösse ca. 1.45 x 2.00 m2 

schwimmend geprüft in 1.5 m breitem Wasserbecken  

Kundenreferenz: 
Herr Guido Rengers 

Ihr Auftrag vom: 
18. April 2013 

Eingang des Prüfobjektes: 
29. April 2013 

Ausführung der Prüfung: 
2. Mai 2013 

Anzahl Seiten: 

8 inklusive Beilagen 

Ergebnisse: 

Erreichte Klassierungen nach VKF: 

Wasserdichtheit:  
dicht nach Beschuss mit 5 cm-EK 

Mechanik:  
unbeschädigt nach Beschuss mit 4 cm-EK 

Aussehen:  
unbeschädigt nach Beschuss mit 3 cm-EK 

 

Bemerkung: 

ohne Aufrollmechanismus geprüft, EK = Eiskugel 

 
 
 
Dübendorf / Aathal, 5. Mai 2013 

Flüeler Polymer Consulting GmbH 

 

P. Flüeler

Bij uw RivieraPool
Thermosafe ontvangt 
u een garantiecertificaat.38

De Thermosafe lamellenafdekkingen 
zijn speciaal voor RivieraPool pre-
fab zwembaden ontworpen en ge-
maakt. Ze passen exact bij de afme-
tingen van het bassin, de inlooptrap, 
de skimmer en de randsteencon-
structie. De schacht is aangepast aan 
de afmetingen van het zwembad zo-
dat deze de volledige lengte van de 
lamellenafdekking kan opnemen. De 
aandrijftechniek met motorbehui-
zing en de wanddoorlaten zijn reeds 
vooraf in de fabriek bepaald en gefa-
briceerd. Dit geldt ook voor de wa-
terniveauregelaar en de hoogte van 
de overloop, zo weet u zeker dat alles 
optimaal functioneert.

Veilig getest & duurzaam

Onze Thermosafe lamellenafdekkin-
gen zijn LNE getest en gecertificeerd. 
Gecombineerd met de optionele vei-
ligheidsafsluiting voldoen zij aan de NF 
P90-308 norm conform de Europese 
voorwaarden betreft veiligheidsnormen 
voor zwembadafdekkingen. De polycar-

Zwembad lamellenafdekking Thermosafe
Op maat gemaakt voor uw RivieraPool. 

bonaat profielen van RivieraPool zijn ha-
gelbestendig en staan geregistreerd in 
het Zwitserse Hagelregister.

Energiebesparend, 
milieuvriendelijk en 
uiterst efficiënt:  

Wist u dat 80 % van de warmte verlo-
ren gaat via het wateroppervlak door 
verdamping, convectie en uitstraling? 
Dit warmteverlies kan door het gebruik 
van een zwembadafdekking bijna vol-

ledig tegengehouden worden. Zelfs nog  
beter: solar lamellen transporteren, bij 
een gesloten zwembad, de zonne-ener-
gie naar het water en hierdoor wordt het 
water verwarmd. De gewonnen warmte 
kan niet naar boven uitwijken. Een me-
ting van de globale straling bevestigt 
dat er van mei tot en met augustus ge-
middeld 160 kW per vierkante meter per 
maand gewonnen kan worden. Bij een 
buitenzwembad met de afmeting van 
4 x 8 m kan in deze periode gemiddeld 
100 kWh per dag opgevangen worden. 
En dat bij een gesloten zwembad.



.com

Benut de kracht van de zon.

• Energiebesparend
• Optimale veiligheid
• Elegant design
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Meer dan een  
optische highlight:

- veiligheid voor mens en dier

- bescherming tegen vuil en bladeren

- energiebesparend

- elegant design

Onze Thermosafe lamellen zijn er in 
twee uitvoeringen:  

Van PVC in de kleuren wit, grijs of  
solar en van duurzaam, uiterst hagel-
bestendig polycarbonaat in solar of 
met een zilverkleurige coating voor 
een stijlvolle metallic look. 

grijs

wit wit

PVC wit of grijs
Deze lamellenafdekking is gemaakt voor bin-
nenzwembaden. Het water blijft lekker op 
temperatuur en het energieverbruik ligt in 
balans. Beschermt tegen grove vervuilingen 
en is veilig. Een stabiele afdekking voor uw 
zwembad en eenvoudig bedienbaar via een 
sleutelschakelaar. 

PVC solar
De Thermosafe solar is de voordeligste variant 
van de energiebesparende zwembadafdek-
kingen. De warmte blijft niet alleen in het 
zwembad, het water wordt ook nog eens ver-
warmd door zonne-energie. De zwarte onder-
zijde houdt het water donker en voorkomt zo-
doende algengroei. 



Polycarbonaat solar
Polycarbonaat is het hoogwaardigste materi-
aal voor lamellenafdekkingen. Het is slagvast 
en staat in het Hagelregister geregistreerd. Het 
oppervlak is zeer transparant en de onderzijde 
is zwart. Het nieuwe “anti-algen-profiel” bedekt 
de veer en groef verbinding met een extra hol-
le kamer. Hierdoor kunnen er geen vuilafzettin-
gen ontstaan in de profielverbinding.

Polycarbonaat zilver gecoat
Zeer stijlvolle variant met een RVS-look. De 
werking van deze solar lamellen is iets minder 
krachtig omdat er zonlicht wordt terugge-
kaatst. Maar hier krijgt u een zeer moderne en 
stijlvolle uitstraling voor terug. 
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Lamellenafdekking  Linear RS

Lamellenafdekking Integra 2-13

-  Geïntegreerde afdekkingschacht in de inlooptrap
-  Bovenste trede dubbel zo breed, ideaal als zitzone
-  De eerste twee treden vormen een deksel met scharnier en is eenvoudig open te klappen

-  Geen verlies van het zwemoppervlak
-  Afdekking als zitbank onder de waterspiegel
-  Geen storende afdekelementen aan de zwembadrand
-  Een hoge waterspiegel tot 5 cm onder zwembadrand mogelijk
-  Eenvoudig toegankelijk vanwege een afdekking met scharnier, de deksel kan opengeklapt worden

Voordelen Thermosafe:
-  De afdekking is onzichtbaar onder het wateroppervlak geïnstalleerd en heeft geen verdere 
 behuizing nodig.

- De afdekking is altijd omringd met gedesinfecteerd zwembadwater, blijft hierdoor schoon  
 en trekt geen vuil aan.

-  Vervuilingen worden via de skimmer of de bodemreiniger opgezogen.

De inbouwafdekkingen zijn verkrijgbaar in 5 varianten:

Thermosafe afdekkingen worden in 
de RivieraPools als inbouwsysteem 
geïnstalleerd. De lamellenafdekking 
rolt vanuit het water omhoog. 

Lamellensystemen
van RivieraPool

De afdekkingschacht verlengt het 
zwembad met 50 cm.

De afdekkingschacht verlengt het 
zwembad met 25 cm.
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Lamellenafdekking voor skimmerzwembaden

De afdekkingschacht verlengt het 
zwembad met 80 cm.

De nis verlengt het zwembad met  
ca. 35 cm en verkort de zwemlengte  
met ca. 50 cm.

De nis verlengt het zwembad met  
ca. 30 cm en verkort de zwemlengte  
met ca. 62 cm.

-  Geen verlies van het zwemoppervlak, rechte wand, ideaal voor een tegenstroominstallatie
-  Afdekking van hout of steen evenredig met de randstenen, hierdoor eenvoudige toegang tot het  

lamellensysteem en de techniek

Inbouwwand met Inline zitbank

-  Opklapbare Inline zitbank in bassinkleur, vooraf ingebouwd, luchtsproeisysteem optioneel voor  
370 en XL Inline zitbank, inbouwwand voor een inbouw afdekkingschacht op de bodem. Ideaal voor 
zwembaden met overloopgoot, afdekking met scharnier en kan naar boven opengeklapt worden. 

-   Optisch gezien een zeer passende oplossing, in dezelfde bassinkleur, gesloten en rechte kopse  
kant, ideaal voor een tegenstroominstallatie

-  De lamellenafdekking bevindt zich onder de randstenen, achter de inbouwwand, en rollen via de  
smalle opening onder de waterspiegel uit. Vanwege de smalle opening op de bodem eenvoudig  
te reinigen 

-  De skimmer bevindt zich in de schuine wand van de nis, via een deksel aan de bovenzijde toegankelijk
-  Bij dit systeem kan de aanzuiging van de tegenstroominstallatie perfect worden weggewerkt 

Lamellenafdekking onderbouw
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Kwaliteit – made in Germany.

Bestand tegen osmosevorming door epoxy-acrylaat

Isolatie spaart energie en geld

Stabilisatie

Vlies om vezelafdrukken op het glanzende oppervlak tegen te gaan.  
Maakt het bassin voelbaar gladder.

Duracolor 90 HD. Een synthetische hoogwaardige kleurlaag
voor sterk belastbare zwembadoppervlakken. 

Robuuste laag van sterke vezelmatten en chemicaliën bestendig glasvezel.

Keramische verbindingslaag voor de opbouw van een homogene  
en duurzame structuur. Alle lagen worden omringd door zeer sterk en  
bestendig epoxy-acrylaat.

Constructieve glasvezellaag.

Isolatielaag van polyurethaan hardschuim: 30 mm in de bodem en 20 mm  
in de wanden.

Het back-up materiaal is de buitenste afsluitlaag en zorgt ervoor dat de  
sandwichconstructie een extreem stabiele wandopbouw heeft. De stalen 
framedelen bieden de lange wanden extra maatvastheid.

Het inwendige van uw Riviera-Pool is opgebouwd uit zeven lagen die elk hun 
specifieke functie hebben om aan de speciale eisen in de zwembadbouw te 
voldoen. Samengevoegd zijn ze verantwoordelijk voor de unieke eigenschappen 
van uw Riviera-Pool.

Kleurbestendig, onderhoudsvriendelijk, huidvriendelijk



Aktives Mitglied in der 
Arbeitsgemeinschaft 

Verstärkte Kunststoffe -
Technische Vereinigung 

e.V. (AVK-TV)
Geldt voor elke eerste particuliere koper van een RivieraPool 
prefab zwembad binnen de gehele Europese Unie.

20 jaar op dichtheid in het laminaat van de bassinconstructie.

10 jaar tegen blaarvorming en delaminaties binnenin het bassin.

  5 jaar tegen gebreken aan inbouwdelen en leidingen.

  2 jaar tegen gebreken aan elektrische bouwdelen zoals  
pompen, motoren en verwarmingselementen.

RivieraPool garandeert een lange levensduur:

procedure toont, nog vóór de produc-
tie, of het bassin een lange levensduur 
heeft. Een omvangrijk productieproto-
col zorgt ervoor dat het hele produc-
tieproces aan alle normen voldoet. 
Daarbij is het voor ons bijzonder be-
langrijk dat elke stap in het productie-
proces gedocumenteerd wordt. Het 
materiaalgebruik, het vervaardigen en 
het uithardingsproces worden samen 
met de originele materiaalmonsters 
gearchiveerd. Hierdoor kunnen we 
zelfs na jaren nog ondersteuning bie-
den en onze ervaringen aanscherpen 
en toepassen bij nieuwe producten. 
Dat is het voordeel van een seriepro-
duct.

We doen er alles aan om de robuust-
heid en de lange levensduur van uw 
RivieraPool te garanderen zodat ook 
de generatie na u nog heel veel zwem-
plezier heeft. Wat betekent dit voor 
ons? Een constante bewaking van de 
kwaliteit. Als betrokken lid van de AVK 
(Arbeitsgemeinschaft verstärkte Kunst-
stoffe) onderzoeken onze technische 
productiemedewerkers, in samenwer-
king met de grondstofleveranciers, 
welke invloeden het zwembadwater, 
de reinigingsmiddelen en het milieu 
hebben op het zwembadoppervlak. 
Voornamelijk de invloed van verschil-
lende desinfectiemiddelen, de pH- 
waarden en de temperatuur van het 

water. Ook de mechanische invloeden, 
door bijvoorbeeld reinigingsappara-
tuur, worden daarbij bekeken. Met het 
oog op deze eisen worden zowel de 
kwaliteit van het materiaal als de ver-
werkingsparameters gedefinieerd. Het 
resultaat is een kwalitatief hoogwaardig 
materiaal, dat exact op het gebruik van 
een zwembad is afgestemd. Onze ei-
gen kwaliteitscontrole garandeert dat 
er alleen toegestane grondstoffen wor-
den gebruikt. Daarnaast testen we in 
ons eigen laboratorium alle ingevoerde 
grondstoffen. Zo worden alle opper-
vlakmaterialen op kleurbestendigheid 
getest en glas en acrylaten op warm-
waterbestendigheid. Een versnelde 

"Testresultaat: uit de resultaten van de productie- 
bezichtiging en de eigen laboratorium- en documen-
tatietesten zijn er geen bedenkingen gevonden het  
geteste product te kwalificeren als langdurig bestendig 
tegen osmosevorming en bestendigheid tegen opper-
vlakverkleuringen."

Goede redenen voor een RivieraPool.

Actief lid van de „Arbeitsgemeinschaft  
Verstärkte Kunststoffe -  

Technische Vereinigung e.V. (AVK-TV)“

Garantie 20 jaar  
op dichtheid
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Van een autofabrikant wordt verwacht 
dat ze hebben nagedacht over veilig-
heid, geringe onderhoudskosten, ener-
gieverbruik en duurzaamheid zodat 
men meer plezier aan het autorijden 
beleeft. Door de verkoop van duizen-

Design Concept:
-  Stijlvol design, rechte lijnen en tijdloos
-  Oppervlakken in natuursteen-look
-  Inbouwdelen van RVS
-  Moderne design randstenen
-  Unieke handrails
-  Elementen van hardhout
-  Kleur- en stijlvast

Veiligheid Concept:
- Veiligheidsrand voor lamellenafdekking
- Gestabiliseerde lamellen
- Antislipprofiel traptreden en in kleur 
- Handrails voor veilig in- en uitstappen
- Veilige aanzuiging bij alle inbouwdelen volgens DIN norm
- Inlooptrapsysteem: afstand treden volgens DIN norm

den auto`s heeft dit serieproduct zich 
verder ontwikkeld en is er de nodige er-
varing opgedaan. Precies hetzelfde kunt 
u van uw RivieraPool zwembad ver-
wachten. Want ook een RivieraPool 
zwembad is een serieproduct dat tien-

tallen jaren heeft gerijpt en is
geperfectioneerd. Het resultaat: een 
prachtig design, van duurzame kwali-
teit, een uitstekende functionaliteit en 
uitermate geschikt voor dagelijks ge-
bruik. 

Meer dan een zwembad ...

Extra warmte en veiligheid door 
een solar lamellenafdekking.

Met polycarbonaat lamellen:
5 jaar garantie

„Integra 2-13“ met ondiepwater zit-/ligzone,  
hoge waterspiegel, maximaal zwemoppervlak

Geïntegreerde veiligheidsrand lamellenafdekking

Bewezen sandwichconstructie

Zuinig & Veilig

Snel ingebouwd

Robuust & Duurzaam

Onderhoudsvriendelijke,  
porievrije gladde oppervlakken 
van Duracolor 90 HD

6° wandneiging: zachte bochten en 
hoeken, eenvoudig te reinigen met 
behulp van een automatische bodem-
zuiger

Garantie 20 jaar  
op dichtheid



Energie Concept:
- Moderne sandwichbouwwijze voor stabilisatie
 en isolatie
- Extra isolatie met Thermotec opvulling 
- Lamellenafdekking Thermosafe solar voor extra  

warmte in het zwembad

Constructie:
- Zwembad uit één geheel van epoxy-acrylaat
-  Porievrij glad oppervlak, onderhoudsvriendelijk
-  Sandwichconstructie sinds 1970
-  Stalen framedelen ter stabilisatie
-  6° wandneiging voor veilige overwintering
-  Energiezuinig in gebruik

Eenvoudige toegang tot 
de geïntegreerde techniek, 
4-delig houtdek, met scharnier

FunPak 4.2: massage- en tegen-
stroominstallatie voor uw dage-
lijkse fitness en ontspanning.

Ruime treden met antislipprofiel
en zit- en ligzones

Bij het opvulgedeelte zijn alle inbouwdelen
van roodbrons of rvs 

Veilige anti-wervel
aanzuigfittingen

RVS inbouwdelen 
en handrails

Bestendige epoxy-acrylaat kwaliteit
van 7 lagen met keramische kern en
stalen frame (SIS systeem)

Isolatie van hardschuim in de wanden bodem,
vormvaste en vriesbestendige constructie 

Geïntegreerde techniek

Krachtige massage- en tegenstroominstallaties

... het is design - kwaliteit - functionaliteit

... dekken het water veilig af.

Moderne en uitgekiende lamellensystemen ...



Hier komt de kracht van uw RivieraPool pas echt naar voren
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Fun Pak is een compacte massage- 

en tegenstroominstallatie dat het 

zwembad tot een echte Activity 

Zone omtovert. Of het nu gaat om 

een krachtige massage of juist een 

zachte waterval, alles wat u nodig 

heeft voor uw massage is aanwezig.

Alles op de juiste plek, alles vooraf 

ingebouwd.

De tegenstroominstallatie met dubbele straal is het hart van uw FunPak. De jets worden door 
een 2,6 kW pomp aangedreven en eenvoudig via een toets ingeschakeld. Het motorventiel 
zorgt ervoor dat geheel naar keuze de massage- of de tegenstroomjets ingeschakeld worden.  
De luchtregelaar versterkt de waterstraal nog eens extra. 

Functionaliteit: 

•  De tegenstroominstallaties bieden de mo-
gelijkheid op de plaats te zwemmen, onge-
acht de afmetingen van uw zwembad

•  Ondiepwaterzones bieden plek om heerlijk 
te ontspannen in de zon

•  FunPak: een massagepakket dat de ondiep-
waterzone tot een ActivityZone maakt. 2 
krachtige gerichte rugmassagejets, 1 mas-
terjet voor een zachte maar volle waterstraal, 
2 krachtige tegenstroomjets voor een spor-
tieve zwemtraining, 1 bodemgeiser voor een 
bruisende voet- en kuitmassage. 

•  Aqua-fitness: heerlijk ontspannen inspan-
nen. Handrails voor oefeningen voor de voe-
ten en knieën, passende grijpstangen voor 
oefeningen voor de heupen en armsteunen 
voor het trainen van de gehele rug.

En de clou: een 8-fasen-fitness-concept 
waar alle bovengenoemde mogelijkheden 
in 1 concept zijn verenigd.

FunPak 4.2
Onderwatermassage

Tegenstroominstallatie1
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Multi-masterjet

Turbomassagejets

Bodemgeiser

Zwemmen,  
whirlen, fitness –  

meer plezier per m3

Wellness-Special-Video: 
aquafitness.pools.de

Een zachte, volle waterstraal die het lichaam bruisend verwent.  
Een weldaad voor het gehele lichaam.

Twee krachtige lucht- en waterjets voor de rug. In richting  
verstelbaar en in prestatie regelbaar.

Een geiser waar men „U“ tegen zegt. De krachtige straal schiet bruisend 
als een waterpaddenstoel boven het wateroppervlak uit en masseert 
niet alleen de voeten en benen, maar ook het gehele lichaam.



Kornoelje Lampenpoetsergras Dwergrododendron Bamboe Lavendel
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Uw ontwerper maakt op basis van een plattegrond ontwer-
pen en presentaties met texturen en lichtinval. Ook van een 
tekening en een moodboard krijgt men al snel goede indruk 
hoe alles eruit kan zien. 

Door een computerontwerp kunt u alles vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Hierdoor krijgt u een optimale weergave van het ontwerp.  
Samen met een plaatselijk hoveniersbedrijf kunnen deze plannen dan uitgevoerd worden. En de kosten: altijd voordeliger dan achteraf de ergernis van 
het aanpassen van fouten.

Uw wensen staan centraal…



Een goede planning en een professioneel ontwerp is het  
halve werk. Zo weet u zeker dat alle belangrijke details 
vooraf in het ontwerp worden meegenomen en niet achteraf.

… leven aan het water.
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Levering en inbouw

Bodemplaat van beton. Opvulling
met beton of isolatiebeton.

Inbouw met opvulling van beton

Inbouw op betonplaat.
Geschikt voor buitenbaden.

Levering met een speciale vrachtwagen,
lossen met een boordhijskraan.

Alles is voorgemonteerd in de fabriek.
Snelle en eenvoudige installatie.

Plaatsing handmatig, met een 
hijskraan of helikopter.



Inbouw vrijdragende constructie:
wandversterking aangelamineerd.

Inbouw vrijdragend met overloopgoot:
wandversterking van staal.

Inbouw met wandversterking



pools.info

Hoofdvestiging in Geeste-Dalum

pools.bayern
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Hartelijk welkom bij RivieraPool...

2000 m² in- en outdoor 
showroom "pools.info" in  
Geeste-Dalum.

Mocht u willen proeven van een heerlij-
ke zomeravond aan een D•Line Pool 
dan bent u van harte welkom in Ems-
land. In onze Riviera-Pooltuin presente-
ren wij u onze D•Line “Ancona met  
inlooptrap Linear RS” met de “Wet-
Lounge®” in granicite steengrijs en de 
“Kara XL” in granicite grijs. Om het echte 
RivieraPool gevoel te ervaren kunt u 
deze zwembaden uiteraard ook per-
soonlijk testen. In onze moderne Pool-
house kunt u zich omkleden. Hier tonen 
wij u ook de nieuwste mogelijkheden 
op het gebied van zwembadtechniek. 
Verder vindt u in onze showroom „pools.
info“ nog vier zwembaden, alle toebe-
horen, design ideeën en whirlpools. Of 
het nu gaat om een informatief gesprek 

na het bekijken en uitgebreid testen 
van onze zwembaden, of een heerlijke 
zomeravond bij de open haard aan het 
water voor het ultieme RivieraPool ge-
voel: u bent van harte welkom. Maak 
een afspraak met uw zwembadspecia-
list of met ons, wij informeren en advise-
ren u graag. Wij verheugen ons op uw 
komst.
www.pools.info

Nieuwe RivieraPool vestiging 
in het Hofquartier in Taufkirchen 
bij München.

Samen met mede-exposanten pre-
senteert RivieraPool in de nieuwe 
Poolgarten van het premium presen-
tatiecentrum “Hofquartier” de nieuw-
ste wellness- & zwembadtrends en 
moderne pooldesigns, zowel indoor 

pools.info

Eerst alles zien
en testen...

RivieraPoolgarten

in Geeste-Dalum, Duitsland



•  Neuötting

pools.bayern poolsplace

HOFQUARTIER 
TAUFKIRCHEN

Neuötting

als outdoor. Ook twee toonaangeven-
de fabrikanten van natuurzwemba-
dentechniek tonen in de Poolgarten 
hun systemen, de firma Behncke uit 
Putzbron en de firma OSPA uit Mut-
langen. Ook de design sauna’s van de 
firma “corso sauna manufaktur” zijn 
hier te zien. Met de vestiging Ri-
vieraPool München is de tweede 
showroom in Zuid-Duitsland een feit.
www. pools.bayern

RivieraPoolgarten 
Neuötting.

De RivieraPool showroom ten oosten 
van München verbindt sinds 2016 stijl-
volle zwembadsystemen met pittores-
ke tuinlandschappen. Een inspiratie-
bron voor elke tuinliefhebber. Zakelijke 
partners, klanten of geïnteresseerden – 

iedereen is van harte welkom. Hier 
vindt u een unieke combinatie van 
zwembaden en tuinen. 

„poolsplace“ - Rheinau-Linx
Moderne zwembadshowroom 
op 1400 m²

Zes fabrikanten op het gebied van 
zwembaden en zwemvijvers presente-
ren hun topproducten: twee prefab 
zwembaden met filtertechniek, een na-
tuurzwembad en een zwemvijver alle-
bei voorzien van chloorvrij kristalhelder 
water, whirlpools, douches, waterele-
menten en een exclusieve Poolhouse. 
Bij Poolplace vindt u genoeg inspiratie 
voor uw eigen watertuin, een biopool 
of allerlei hoogwaardige accessoires 
voor een reeds gerealiseerd zwembad. 
Dit presentatie- en adviescentrum biedt 

u een blik in de wereld van de zwemba-
den. Diverse soorten zwembadsyste-
men en -modellen, evenals de passen-
de toebehoren, zijn hier te bezichtigen. 
De Poolsplace medewerkers geven u 
graag deskundig advies. Ervaar zelf hoe 
diverse materialen, kleuren en planten 
met elkaar combineren. Ook zwembad-
specialisten, hoveniers en tuinarchitec-
ten zijn, samen met hun klanten, meer 
dan welkom om de veelvoud aan mo-
gelijkheden te ervaren. 
www.poolsplace.de

in Zuid-Duitsland

Onze 
presentatiecentra

•  RivieraPoolgarten in 
 Hofquartier Taufkirchen
 bij München, Bayern

•  RivieraPoolgarten in 
 Neuötting, Bayern

• Poolausstellung  „poolsplace“   
 in Rheinau-Linx,  
 Baden-Württemberg
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Schrift: 
Futura bold oblique
Myriad Pro light 

RivieraMarketing
Anke Glüpker
ag@pools.de
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zertifizierter

zertifizierter

Uwe Rengers, 03.12.09 / 10.12.09
u.rengers@rivierapool.de

• OPENING nieuwe
 showroom voor 
 zwembaden & whirlpools
 „POOLS.INFO“ in Dalum

2000-2005

• TUSSENOPSLAG in
 Rossau. Logistiek 
 knooppunt tussen 
 oost en west

• OPRICHTING van  
Reku Slovakia in Trnava,  
Slowakei

 

• OPRICHTING van
 Rengers Kunststoffe 
 door Gisela & Josef 
 Rengers in Dalum

 

• OPRICHTING van  
  RivieraPool GmbH

• UITBREIDING van 
 de showroom

 

• De eerste vrachtwagen 
 voor speciaal transport 
 van zwembaden 

• Uitbreiding van het 
netwerk

waard en een bron aan inspiratie. Onze 
deskundige dealers weten waarover zij 
praten en adviseren u graag over alle de-
tails, inbouwmogelijkheden en individu-
ele oplossingen. 

De levering van uw RivieraPool ... 

gebeurt direct vanuit de fabriek of vanaf 
uw dealer. Uiteraard is uw dealer aanwe-
zig bij de levering, zorgt voor de installa-
tie, informeert u over alle functies en het 
onderhoud van het water.

Het familiebedrijf heeft zich met het 
merk RivieraPool®, in geheel Europa, als 
toonaangevende fabrikant van prefab 
zwembaden en whirlpools op de kaart 
gezet. U vindt een RivieraPool in privé 
tuinen, openbare binnen- en buiten-
zwembaden, hotels, wellness centra en 
cruiseschepen. 

De Rengersgroep bestaat uit drie onder-
nemingen in Duitsland en Slowakije met 
in totaal 200 medewerkers. De Rengers 
Kunststoffverarbeitungs GmbH in Gee-
ste-Dalum in Duitsland is verantwoor-
delijk voor de productie van RivieraPool 
prefab zwembaden en whirlpools en 
de verkoop van alle producten gaat via 
RivieraPool Fertigschimmbad GmbH. 

De productievestiging in Trnava in Slo-
wakije produceert voornamelijk voor 
West- en Oost-Europa. In de voor Euro-
pa unieke showroom in Geeste-Dalum, 
met een oppervlak van bijna 2000 m², 
presenteert RivieraPool zwembaden, 
whirlpools en sauna dompelbaden in 
allerlei soorten en maten. Een netwerk 
van dealers verspreid door heel Europa 
garanderen een goede service en vak-
kundige installatie ter plaatse.  

Showrooms in heel Duitsland

Maak eens een vrijblijvende afspraak bij 
uw regionale dealer. Of nog beter: be-
zoek samen één van onze showrooms 
in Duitsland. Deze zijn zeker een bezoek 

Rengers ondernemingsgroep
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Innovatieprijs van  

Schwimmbad & Sauna
Innovatieprijs van  

Schwimmbad & Sauna
Innovatieprijs van  

Schwimmbad & Sauna
Innovatieprijs van  

Schwimmbad & Sauna

2011 2015
2017

2007

1 onderneming - 3 generaties

2011

2013

1964 - 2014
50  JAAR RENGERS ONDERNEMINGSGROEP 

RivieraIndividual
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Service

Ook hier staat uw regionale zwem-
badspecialist u met raad en daad ter-
zijde. Een snelle reserveonderdelen 
bestelservice en een hotline bij onze 
fabriek zijn vanzelfsprekend. Elke pool 
heeft een eigen klantnummer. Hierdoor 
kunnen vervangende onderdelen zelfs 
na jaren bijbesteld worden. 

• OPENING
 RivieraPooltuin 
 in Geeste-Dalum

• Classic XL –  destijds het 
 grootste prefab zwembad

• OPENING POOLSPLACE 
„World of Living“  
in Rheinau-Linx

WINNAAR IN DE CATEGORIE
ZWEMBADEN:
SERIE D•LINE

WINNAAR IN DE CATEGORIE
ZWEMBADEN:
SERIE SWIM & FUN

“STREBELPREIS” voor 
Gisela & Josef Rengers

• Onderscheiding voor 
 de verdiensten in de 
 zwembadenbranche

• OPENING
 RivieraPooltuin in het 
 beierse Neuötting

VERDERE ONDERSCHEIDINGEN IN  
DE CATEGORIE ZWEMBADEN: SERIE 
„MLINE“ EN SAUNA INFRAROOD/ 
STOOMBAD TOEBEHOREN:  „ICE CUBE“

• 3 GOLDEN WAVES:
 
   WINNAAR IN DE CATEGORIE  
   WHIRLPOOLS  „STRATO PORTABLE“ 

OPENING van het grootste zwembad & zwemvijver presentatiecentrum in 
Duitsland, RivieraPoolgarten in het Hofquartier in München-Taufkirchen.

WINNAAR IN DE CATEGORIE
ZWEMBADEN:
„WETLOUNGE“

• RECORZWEMBAD IN HET JUBILEUMJAAR
 Het grootste RivieraPool zwembad is 20 meter
 lang en 8 meter breed. In vorm, functie en
 uitrusting uniek.



rivierapool.com

RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH • Klöcknerstraße 2 • D-49744 Geeste • Tel. +49 5937 660 • E-Mail: info@pools.de

Een van de toonaan-
gevende producenten  
van prefab zwembaden,  
zwembadtechniek en  
whirlpools. 
Aangesloten bij de BSW. D
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Grenzeloos zwemplezier uit Duitsland ...


