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”Luxury is attention to detail, 
originality, exclusivity and 
above all quality.”
Angelo Bonati - Panerai





UNIEKE BODEMS
Heeft u een zwembad, maar zou u de ruimte ook 
voor iets anders willen gebruiken? Of  twijfelt u of  
u uw souterrain wilt inrichten als zwembad, of  toch 
liever als woonruimte? Met de unieke, beweegbare 
bodems van Holland Aqua Sight B.V. hoeft u niet 
te kiezen!

Verbaas uzelf  en uw gasten met de ruimte die 
ontstaat bij het gebruik van een beweegbare 
bodem. Binnen vijf  minuten tovert u uw 
garage, terras, gastenkamer of  partyroom 
om tot een zwembad. Zo verdubbelt u uw 
ruimte!

Genoeg gezwommen? Dan brengt u met één druk 
op de knop de hele vloer weer naar boven en wordt 
de ruimte weer garage, woonruimte of  partyroom. 
Denk ook eens aan een terras dat kan zakken. 
Overdag wordt er gezwommen, en ’s avonds 
zet u er tafels en stoelen op. 

Onze beweegbare zwembadbodems zijn ijzersterk 
door hun unieke drijfvermogen. Ze zijn geschikt 
voor privézwembaden en commerciële baden voor 
hotels en resorts. De bodem wordt volledig op maat 
gemaakt en kan bedekt worden met elk materiaal. 
Van hout of  marmer tot helemaal transparant. 



VERDUBBEL UW RUIMTE
Haal het maximale uit elke ruimte. Van woonruimte of  terras naar zwembad, 
of  van zwembad naar garage of  partyroom. Bijna elk scenario is denkbaar. 
Met een beweegbare bodem komt uw woning tot leven! 

Ook voor hotels zijn onze bodems heel geschikt: u tovert uw ontbijtzaal met 
één druk op de knop om tot een zwembad, en ’s avonds serveert u hier het 
diner. Durf  te dromen over de mogelijkheden die een beweegbare bodem 
biedt. Met onze moderne technieken maken we er iets buitengewoons van!







VEILIGHEID VOOROP
Veiligheid voor u en uw zwemmende gasten staat altijd 
voorop. U kunt de diepte van de bodem daarom helemaal 
naar wens instellen. Zwemmen er kinderen, dan is een diepte 
van een halve meter of  minder genoeg. Zwemmen er jongeren 
of  volwassenen, dan laat u de bodem verder zakken. 

Safety first! Onze beweegbare bodems voldoen hierin aan de 
hoogste eisen. Alleen het beste is goed genoeg. Ons systeem is 
slim, geavanceerd en waterdicht, en we hebben het ontwikkeld 
op basis van jarenlange ervaring met openbare zwembaden. 



MAAK INDRUK 
OP UW GASTEN
Verbaas uw gasten met de ruimte die 
ontstaat door een beweegbare bodem. 
Binnen vijf  minuten tovert uw garage, 
gastenkamer of  partyroom om tot 
een prachtig zwembad. Of  bied ze 
de mogelijkheid om ’s middags lekker 
buiten te zwemmen, en verander voor 
het diner met één druk op de knop het 
zwembad in een prachtig terras. Als dat 
geen wow-effect geeft!







DUURZAAM
Met onze beweegbare bodems 
verdubbelt u niet alleen de ruimte, u 
bespaart ook energie en geld. Met de 
bodem in de hoogste stand dekt u het 
hele zwembad af. Dat is goed voor de 
vochtigheid in de ruimte, én het water 
blijft zo veel langer op temperatuur. 
Zeker voor extra warme zwembaden in 
hotels, resorts en spa’s levert dit flinke 
besparingen op voor uw portemonnee én 
het milieu! 



VARIABELE HOOGTES 
ZONDER LIMIETEN
Afhankelijk van het doel en uw gasten zijn onze 
bodems instelbaar op variabele hoogtes. Met 
één druk op de knop maakt u uw zwembad 
geschikt voor spelende kinderen óf  voor de 
training van scubaduikers. 

We gebruiken alleen de hoogste kwaliteit 
roestvrijstalen kabels, die ook na vele jaren 
langdurig onder water ijzersterk blijven. We 
doen geen enkele concessie als het gaat om de 
kwaliteit en de veiligheid van onze bodems.







IN STIJL HET 
WATER IN
Onze beweegbare bodems zijn gebaseerd 
op een drijvend concept. Er zijn daarom 
geen ontsierende, bewegende delen in 
zicht; de bodem vormt een prachtig 
geheel met de omliggende ruimte. 

Om in stijl het water in te gaan, leveren 
wij ook diverse oplossingen voor 
trappen. Vrijwel elk soort trap kunnen 
wij voor u ontwerpen. Rond, recht, 
breed of  in een hoek? Het kan allemaal. 
Zelfs trappen die meebewegen met het 
op- en neergaan van de bodem.



THE FINISHING 
TOUCH 
Als u de bodem in de hoogste stand 
zet, wilt u natuurlijk dat deze een 
mooi geheel vormt met de ruimte 
eromheen. Of  dat nu gaat om uw 
terras of  om een woonruimte. Wij 
werken de toplaag van de bodem 
helemaal op maat voor u af. 

Daar gebruiken we prachtige, luxe 
producten voor, zoals porselein, 
marmer, glasmozaïek, graniet, hout, 
kalksteen en nog veel meer. Ook 
volledig transparant is mogelijk, 
zodat u al lopend of  dansend nog 
in uw zwembad kan kijken. Vraag 
vooral naar de mogelijkheden om 
uw bodem naadloos aan te laten 
sluiten bij uw interieur, of  om er 
juist een prachtige eyecatcher van te 
maken.







EXTRA FEATURES 
Hoe luxe moet uw zwembad worden? 
Naast een mooie afwerking van 
uw beweegbare bodem en stijlvolle 
trappen, bieden wij nog extra 
afwerkingsmogelijkheden. Denk aan 
één of  meerdere fonteinen die bewegen 
op de maat van de muziek. Of  aan een 
keerwand, waarmee u uw zwembad 
in twee gedeeltes kan opdelen. Ook 
verlichting rondom of  in het bad draagt 
bij aan de totale uitstraling. 

Welke finishing touch mogen wij voor 
u maken?
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