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Alle polyethyleen en polypropyleen Carro 
Pools baden kenmerken zich door:

 - Maximale maten voor transport zijn: 
20 m lengte en 5 m breedte 
Grotere projecten worden op locatie 
ontwikkeld

 - U kan het bad samenstellen op tegelmaat
 - Alle baden zijn standaard vervaardigd uit 

10mm dik materiaal
 - Materiaal is in de massa gekleurd
 - Keuze uit organische of strakke vormen
 - UV-bestendig
 - Vorstbestendig en slagvast
 - Chemisch resistent
 - Isolerend en recycleerbaar
 - Osmose ongevoelig
 - Mogelijkheden tot het vormen van 

rustzones, trapconstructies, ...
 - Mogelijkheden tot het combineren van 

plantenzones
 - Zeer egaal oppervlak
 - Trappen, rustzones en plages kunnen 

worden uitgevoerd met anti-slip profiel - 
ledernerf motief

UW WATERPARTIJ IS UNIEK EN HELEMAAL NAAR UW 
WENS ONTWIKKELD

De Keuze van uw bad start met het bepalen 
van het gewenste badtype. Zo heeft u de 
keuze uit:

 - Zwembad
 - Zwemvijver
 - Hybride zwembad
 - Spiegelvijver

Binnen deze keuzemogelijkheden kan u 
kiezen voor verschillende afwerkingen:

 - Overloop baden
 - Infinity overloop baden
 - Onderloop baden
 - Grasrandbaden
 - Hoogwaterlijn skimmerbaden

Project: Tuinen Hoornaert 
Fotografie: Hilde Verbeke

www.carropools.com



GRONDSTOFFEN              EIGENSCHAppEN

AL ONzE zwEMBADEN zIjN ONTwIKKELD MET OOG Op KwALITEIT EN TECHNIEK.  
U HEEFT KEUzE UIT EEN REEKS vAN STANDAARD zwEMBADEN ALS MAATwERKBADEN. 

Polyethyleen (PE) en Polypropyleen 
(PP) zijn de meest geproduceerde 
kunststoffen ter wereld, waar iedereen 
dagelijks mee in aanraking komt. Vanaf 
het begin werd het al beschouwd als 
een echte aanwinst in de wereld van de 
materialen, al bewees het zijn waarde 
aanvankelijk vooral als isolatie van 
elektrische leidingen. Tegenwoordig is 
de kracht van PE en PP zijn onopvallende 
degelijkheid, zijn vanzelfsprekende 
bruikbaarheid en zijn bijna onbegrensde 
toepassingsmogelijkheden. We zijn 
zo gewend geraakt aan dit moderne 
materiaal en het is zoiets gewoons 
en alledaags, dat we er niet meer bij 
stilstaan. PE en PP kan men zowel tot 
zachte, soepele als tot taaie, stevige 
producten verwerken. Men komt het 
tegen in artikelen van allerlei afmetingen, 
van de meest eenvoudige tot de meest 
ingewikkelde vormen. In welke vorm PE 

en PP ook wordt gebruikt, over de gunstige 
eigenschappen van dit materiaal bestaat 
grote overeenstemming. PE en PP isoleren 
goed, het is bestand tegen gemene 
stoffen en beschadigingen, het is vrijwel 
onbreekbaar en het ontziet het milieu. PE 
en PP zijn onder alle omstandigheden 
betrouwbaar en het verdraagt net zo 
makkelijk tropische temperaturen als 
de vrieskou van de poolcirkel. Dit stoere 
materiaal kan dus echt tegen een stootje. 
Toch is het opmerkelijk licht en het laat 
zich probleemloos tot allerlei artikelen 
verwerken. De kwaliteiten van PE en PP 
zijn in drie woorden samen te vatten: het 
is sterk, het is veilig en het is veelzijdig. 
De door Carropools gebruikte PE 
en PP materialen zijn geproduceerd 
met de meest hoogtechnologische 
productiemethoden en voorzien van de 
nodige keuringen. Alle grondstoffen zijn 
DIN en ISO 9001:2008 gecertificeerd.
 

Uv-STABILITEIT

Carropools ontwikkelt in samenwerking met onze 
grondstoffenfabrikant zijn eigen UV-stabiele samenstelling. 
Door deze eigen samenstelling en KNOW-HOW bieden wij 
u een kwaliteitsproduct aan dat in de massa is gekleurd. 
Productie volgens het ISO en DIN certificaat.  

wATERDICHTHEID

Onze lastechieken zijn dermate ontwikkeld dat de bassins 100% 
waterdicht worden aangeleverd. Na plaatsing beschikken wij 
over een uniek LEK-DETECTIE functionaliteit welke in elk bassin 
is voorzien. Wenst u naderhand toch nog enkele toepassingen 
aan uw Carropool toe te voegen, kunnen wij dit ter plaatse 
aanbrengen.

FLEXIBILITEIT EN ISOLATIE

Wenst u een rond, ovaal, vierkant, rechthoek of parallellogram 
vormig bassin? Via onze erkende dealer of technische 
Carropools dealer bespreken wij graag uw project of 
toepassing. Carropools biedt u maatwerk, standaardwerk of 
werk op locatie aan. Carropools streeft altijd naar de hoogste 
kwaliteit. Polyethyleen en polypropyleen beschikken standaard 
over een lage thermische geleidbaarheid. 
Door het gebruik van onze 10mm dikke wanden is het niet 
noodzakelijk om onze bassins te isoleren. Indien gewenst 
kunnen wij als optie een extra isolatie aanbrengen.

GEzONDHEID EN MILIEUvRIENDELIjKHEID

De product gezondheidsfactor bij het kiezen van uw gewenste 
toepassing biedt onze Carro Polyethyleen en Polypropyleen 
baden een zeer groot voordeel. Zo worden onze producten 
geproduceerd onder dezelfde productiemethoden als 
drinkwaterleidingen, met nadruk op chemische resistentie. 
Bij de traditionele zwembad- /vijverbouw wordt er  gebruik 
gemaakt van allerhande liners. Deze liners worden ter 
bescherming van UV-licht voorzien van loodhoudende of tin 
stabilisatoren. Dit zijn zware metalen, welke ongecontorleerd 
in uw bassin vrijkomen in de loop der jaren. De weekmakers 
met de meest bekende ftalaat beschikken tevens over 
kankerverwekkende eigenschappen. Onze producten 
worden geproduceerd met een groene tint. De producten  
zijn 99% recycleerbaar bij verbranding komen er geen 
schadelijke stoffen vrij. Zo blijft ook op lange termijn het 
milieu gespaard.

UV-STABLE

100% WATERPROOF

FLEXIBLE

www.carropools.com



Carropools biedt een reeks 
standaard zwembaden, 
zwemvijvers en spiegelvijvers aan. 
De mogelijke lengtes kunnen gaan 
tot 10 meter.

Badkeuze Overflow Onderflow Grasrandbad Hoog 
waterlijn

Skimmer bad

Spiegelvijver

Lengte 3 - 20 m

Breedte 2 - 5,4 m 0,4 - 5,4 m

Diepte 1 - 2 m 0,4 - 5,4 m

Kleur wit, grijs of zwart

Wij bieden ook zwembaden  
op maat aan. 
De mogelijkheden vindt u in 
onderstaande tabel terug.

Project: Intrapools
Fotografie: © Hilde Verbeke

(STANDAARD)  
COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Vloerdikte: 10 mm Wanddikte: 10 mm

Versteviging in flensplaat of metalen koker

Verstevigingsribben

Gegalvaniseerde verstevigingsbuis

Trapdeel vrij te kiezen

Overloop zwembad

CONSTRUCTIE vAN EEN zwEMBAD 

Een Carro Natural pools bad wordt gekenmerkt door zijn 
hoge kwaliteit en structuur. Zo beschikt u over een pallet aan 
keuzemogelijkheden om uw droombad samen te stellen.

Project Belmans Dirk

Zwarte hybride vijver, met een uitwendig trapdeel.

Mogelijkheid tot 
constructie van 
externe trap / 
Romeinse trap

CONSTRUCTIEMOGELIjKHEDEN
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CONSTRUCTIE vAN EEN zwEMBAD 

Een Carro Natural pools bad wordt gekenmerkt door zijn 
hoge kwaliteit en structuur. Zo beschikt u over een pallet aan 
keuzemogelijkheden om uw droombad samen te stellen.



Overflowgedeelte 
over totale lengte 
van zwembad 
met of zonder 
plantenzone

Overloopgedeelte 
op kopse kant van 
het bassin

Heeft u een project met niveau verschillen en wenst u toch een 
strakke look, dan is de Carro infinity constructie een oplossing voor u.  
Door dit concept loopt het water over de korte of lange kant over

INFINITY OVERLOOPSKIMMERBADEN

De Carro skimmer zwembaden worden voorzien van hoogwaardige 
hoogwaterlijnskimmers.

Bij de selectie van onze hoogwaterlijnskimmers hebben we geopteerd naar 
volgende voordelen:

- Hooge waterlijn

- Strakke afwerk mondstuk 

- Een reserve diepte van +/- 15 cm (niveau regeling is niet noodzakelijk)

- Overloop voorzien in de skimmer

- Verkrijgbaar in de kleur van het zwembad



www.carropools.com
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INFINITY OVERLOOPOVERLOOPZWEMBADEN

Carropools overloopzwembaden zijn uniek in zijn soort.
Door onze jarenlange ervaring en gepatenteerd ontwerp wordt uw droom gerealiseerd.

Wat is er zo speciaal aan een Carro overloopzwembad:

- Strakke en rigide overloopgoot welke aan de bad constructie is gemonteerd

- De overloopconstructie is zo ontwikkeld dat het zwembadwater zeer stil overloopt (uniek)

- Combineerbaar met tal van verschillende type overloopstenen en boordstenen

- Combineerbaar met houten beschoeiing of grasrand

- Snelle afwerking mogelijk t.o.v. conventioneel bad
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Vloerdikte: 10 mm

Wanddikte: 10 mm

VerstevigingsribbenVersteviging in flensplaat of metalen koker

Standaard trapdeel Zitplage met geïntegreerde 
jetstream of bubbelbank. 
Tevens mogelijkheid voor 
inbouw van rolluikafdekking.

Division by Carropools

Evenaar het zwemplezier van een groot bad op een kleinere schaal. 
Kleine tuin of geringe oppervlakte? Mini-pools is uw oplossing voor 
een ongeëvenaarde zwemervaring. 

Mini-pools is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en vormen, 
zoals: rond, ovaal, rechthoekig, vierkant,... 

MINI-POOLS

Vloerdikte: 10 mm

Wanddikte: 10 mm

VerstevigingsribbenVersteviging in flensplaat of metalen koker

Standaard trapdeel Zitplage met geïntegreerde 
jetstream of bubbelbank. 
Tevens mogelijkheid voor 
inbouw van rolluikafdekking.

Division by Carropools

Evenaar het zwemplezier van een groot bad op een kleinere schaal. 
Kleine tuin of geringe oppervlakte? Mini-pools is uw oplossing voor 
een ongeëvenaarde zwemervaring. 

Mini-pools is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en vormen, 
zoals: rond, ovaal, rechthoekig, vierkant,... 

MINI-POOLS



Alle Carro MiniPools 
baden zijn met dezelfde 
Know-How en techniek 
van de grotere baden 
ontwikkeld.  
 
Een Carro MiniPool 
beschikt over tal van 
mogelijkheden zodat 
dat u maximaal van 
uw droombad kan 
genieten.

Enkele mogelijkheden bij een MiniPool:

 - Het creëren van een gezeliige rustzone
 - Ontspannend en deugddoend 

massagegedeelte
 - Stevige tegenstroom installatie
 - Mogelijkheid tot afdekken met een 

automatisch rolluik of zeil
 - Op maat gemaakt zodat uw MiniPool 

steeds in uw tuin past
 - Bovengronds of ondergronds plaatsbaar
 - Overloop, onderloop of voorzien van 

skimmers
 - Plaatsen van technieken in ingewerkte 

kast
 - Geïntegreerd met bijhorend aanstuur 

scherm (optie)

MINI-pOOLS

Contacteer uw dealer voor vragen 
betreffende uw Carro MiniPool of kijk voor 
meer informatie op: www.mini-pools.com.
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INFINITY OVERLOOPZWEMVIJVERS

www.carropools.com

Naast ons uitgebreid assortiment aan zwembaden,
bieden wij deze excellente kwaliteit aan in zwemvijvers of visvijvers.

Voordelen van een Carro vijver:

- Beschikbaar in verschillende afwerkingen en vormen

- Up flow of down flow filtreersysteem beschikbaar

- Gering onderhoud door de gladde structuur  - weinig algenbinding aan wand en vloer

- Filterzone is reeds geïntegreerd in de vijverconstructie

- Toepassing van organische vormen of plantvakken in de structuur zelf



www.carropools.com

 
AFWERKING

Jets

Skimmers

Lights

Zwart Inox Grijs Wit

Zwart

Inox

GrijsWit

Hoog waterlijn wit

25

Colors

Overflowgedeelte 
over totale lengte 
van zwembad 
met of zonder 
plantenzone

Overloopgedeelte 
op kopse kant van 
het bassin

Heeft u een project met niveau verschillen en wenst u toch een 
strakke look, dan is de Carro infinity constructie een oplossing voor u.  
Door dit concept loopt het water over de korte of lange kant over

INFINITY OVERLOOPAFWERKING

Stofzuigeraansluiting

Inspuiters

Skimmers

Skimmerkapjes

Lampendeksels

Lampen

Kleuren baden



Rolluik nis types

Rolluik plage Rolluik nis

Zwembadafdekkingen

GrijsWit

Polycarbonaat SolarPolycarbonaat Transparant

PVC solar Polycarbonaat metallic look

ROLLUIKEN



Argi Structa Block

Endless Structa lounge Enduro

Magnifico

Trapi

Completo

Completo lounge

Minimo

Ontwikkel je 
eigen trap

Project: Intrapools
Fotografie: © Hilde Verbeke

STANDAARD TRAppEN



Carro Natural pools biedt u tal van tegenstroominstallaties 
aan welke wij met zorg voor u hebben geselecteerd. 

Deze tegenstroom installaties beschikken over een strak 
design, geven een mooi watervolume en zijn perfect 
integreerbaar in uw technische ruimte.

Minimalistische 
jetstream waar de 
aanzuig aansluiting 
elders wordt 
voorzien, vb onder 
een trapdeel of 
massagevlak. 

Strakke afgewerkte 
jetstream. Het 
aanzuigrooster is verwerkt 
in de jetstream.
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