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CONCEPTEN

 Steeds meer mensen kiezen voor de natuurlijke uitstraling van een zwemvijver. De fysieke grenzen van dit type zwembad 
komen niet altijd overeen met de verwachtingen van de eigenaars, het is daarom belangrijk om weloverwogen keuzes te 
maken. 
Door jarenlange ervaring op het gebied van zwembaden en vijvers heeft New Water de expertise in huis en helpen wij u 
kiezen tussen 4 modellen. Deze realistische concepten zijn gebaseerd op de behoeften en wensen van de klanten.

Er zijn hoofdzakelijk 4 factoren die de modelkeuze zullen beïnvloeden:

• De oriëntatie van de tuin en de overheersende windrichting. 
80% van de tijd waait de wind in België vanuit het zuidwesten richting het noordoosten.
De oriëntatie van de aanzuigingspunten en de circulatie van het water in het zwembad moeten op basis 
van deze factor gekozen worden.

• De kleur van de waterdichting: 
Door een donkere kleur te kiezen, zal de reflectie van het wateroppervlak intenser zijn.
Door de reflectie te vergroten, wordt het zwembad in het landschap geïntegreerd,
eventuele visuele gebreken worden daaardoor ook gecamoufleerd.

De aan- of afwezigheid van een verwarmingssysteem:
Het natuurlijke evenwicht van een biologische filtratie volgt de evolutie van de seizoenen. 
Het plotseling verstoren van deze cycli kan een impact hebben op de goede werking van het systeem.
We gebruiken hydrolyse als desinfectiesysteem om de waterkwaliteit te controleren.
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• De aan- of afwezigheid van planten:
Dit is een bewuste keuze, Indien er planten aanwezig zijn, zal het echter noodzakelijk zijn om de cyclus 
van de natuur te respecteren.
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Voorbeeld:
Indien u voor een downflow kiest, dan  
1) heeft u voor een natuurlijke filter met planten gekozen, 2) dient het moeras noordoost georïenteerd 
zijn, dus tegen de windrichting in, 3) is de waterdichting zwart, 4) mag u niet extra verwarmen.
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DOWNFLOW UPFLOW

COMBIPOOL BIOPOOL

• Planten: moeras min 25%.
• Downflow bevordert de plantengroei.

• Zuinig systeem.

• Low maintenance:
 Af en toe dode bladeren uit de vijver 
 verwijderen.
 Kans op verzadiging (omgevingsfactor).

• Nuttige bacteriën toevoeging.
• Bio-Mineraal.

• Liner zwart.

• Planten: moeras min 20%.

• Ook voor visvijver.

• Easy maintenance:
 Regelmatig skimmers leegmaken. 
 Voorfilters aanwezig en in optie automatisch.

• Liner zwart.

• Nuttige bacteriën toevoeging.
• Bio-Mineraal.

• Planten: moeras min 10%.
• Downflow bevordert de plantengroei.

• Low maintenance:
 Af en toe dode bladeren uit de vijver. 
   verwijderen. (zie downflow)
 Sondes PH en RX kalibreren.
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Hydrolysis • Extra hydrolyse ondersteuning tijdens 
   het zwemseizoen.
• Compatibel met planten.

• Verwarming mogelijk.

• Liner kleur naar keuze.
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Hydrolysis • Hydrolyse/koper ionisatie.

• Verwarming mogelijk.

• Alternatief aan zwembaden behandeld 
 met chloor.  Geen zout.

• Low maintenance:
 Skimmers regelmatig leegmaken.
 Backwash regelmatig uitvoeren.
 Sondes PH en RX kalibreren.

• Liner kleur naar keuze.
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Geniet van 100% natuurlijk zwemwater. Geen chemicaliën, alleen puur natuur. DOWNFLOW

Een zwemvijver is een vijver waarin je ook kan zwemmen. 
Bij een zwemvijver met downflow-filtering gebeurt de zuivering van 
het water volledig biologisch met een filterende moeraszone.

 
Een bijkomend en niet te onderschatten voordeel van 
de zwarte folie is dat hij de warmte opneemt, zodat de 
temperatuur van het water gemakkelijk 2 tot 4 graden 
stijgt.

Deze zwemvijver heeft een natuurlijke uitstraling en is 
mooi geïntegreerd in de tuin en het landschap. Ook als 
je ‘in’ het water kijkt, blijft de ‘natuurbeleving’ intact.

 Deze zwemvijver heeft in dit opzicht helemaal ‘the look’ 
van de gewone vijver. Dit komt omdat de bodem bedekt 
is met een zwarte folie. Hiervoor wordt doorgaans EPDM 
gebruikt.

EPDM is zowel bestand tegen hoge als lage temperaturen en heeft 
een hoge weerstand tegen UV-straling. Het bewijst gedurende  
tientallen jaren uitstekende dienst.

• Air Slib: ART.NR: NWP0009: vermijd de verzadiging van uw downflow.
• Extra beluchting voor de bacteriën. 

• Waterflow gaat van boven naar beneden in het moeras.

• Optie UV
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Een zwemvijver met extra mechanische filter om langer en zorgeloos van de filterzone te kunnen genieten.UPFLOW

In een zwemvijver met upflow-filtering wordt het water op een               
 natuurlijke manier gefilterd en gezuiverd.

Bij een upflow-systeem stroomt het water in het zwemgedeelte naar
 skimmers die meestal discreet verborgen ingebouwd zijn in de rand van 
het bad. Deze skimmers zorgen al voor een eerste ruwe filtering.

Een voorfilter haalt na de skimmers het ‘grof vuil’ uit het water. 
Vervolgens stuurt een pomp het water naar de onderkant van het moe-
rasgedeelte. Daar vindt een fijne en hoofdzakelijk biologische  filtering 
plaats.

Daarna stroomt het water weer naar het zwemgedeelte.
Trommelfilter 
gravitair opgesteld

• Waterflow gaat van beneden naar boven in het moeras.
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Een Combipool combineert de voordelen van een zwembad met die van een zwemvijver.COMBIPOOL

 Het systeem garandeert een zwemvijver zonder algen en 
een minimale biofilm. In zekere zin geven we de natuur 
een boost, terwijl we er toch dichtbij blijven. 

Een combipool is een samenwerking tussen 2 werelden:               
de biologische filtratie van een plantenzone en een modern 
desinfectiesysteem ter ondersteuning (Oxymatic). 
Een combipool is een upgrade van een zwemvijver. 

Bij een combipool, gebruiken we een 
zelfaanzuigende pomp om water via de 
onderkant van het moeras te kunnen 
aanzuigen, principe van een downflow.
Met een extra skimmer te plaatsen, is het 
aangeraden om een glasfilter extra te 
gebruiken.

Tijdens de “koudere dagen”, gemiddeld 6 maanden per jaar, hebben de planten een essentiële rol in het zuiveren van het water, ze 
nemen namelijk fosfaten en nitraten op. Niet alleen mooi maar ook nuttig!

Optie Skimmer voor ondiepe zone

Door de ondersteuning van de Oxymatic, kan de grootte van het moeras gehalveerd worden, het geeft alsook de mogelijkheid om opti-
maal van de zwemvijver te genieten, te kunnen verwarmen en de kleur van de waterdichting te kunnen bepalen.
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Chloorvrij en zoutvrij zwembad.BIOPOOL

Een biopool combineert de voordelen van een strak zwembad met de nodige zorg voor het milieu.

De filtering gebeurt zonder chemische oxidanten. Is zout- en chloorvrij. Daarenboven is het water geurvrij, 
smaakloos, niet irriterend en vrij van allergieën......dus gewoon zuiver water.

Het systeem van de waterbehandeling bij deze biobaden werkt volgens 
het ABOT hydrolyse proces (advanced Bi-polar oxydation technology). 
Het is een filtersysteem dat gemakkelijk op te stellen is in de technische 
ruimte van een poolhouse of een tuinberging en het is bovendien zeer 
onderhoudsvriendelijk.

Opstelling Biopool met control paneel  Oxymatic 80 
ART.NR:NWJ0020 

 Onze biobaden zijn uitgerust met stille (45db) watergekoelde frequentie gestuurde 
zwembadpompen.
 Dit zorgt voor een veel lager verbruik en een constantere waterkwaliteit. Chemicals
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