
Binnenkant LINKS

Herstellen 
en coaten 
overloopgoot
Overloopgoten van zwembaden tonen vaak verborgen 
gebreken en sporen van betonrot. Deze veroorzaken 
onopgemerkt steeds grotere schade. Omdat de schade 
nauwelijks zichtbaar is, wordt dit regelmatig onderschat 
en reparatie uitgesteld. Met onze innovatieve producten 
kunnen wij zowel onderwater het beton herstellen als 
een nieuwe coating aanbrengen, wanneer het zwembad 
in gebruik is. De overloopgoot krijgt weer een nieuwe, 
frisse uitstraling en kan weer jaren mee.

Voordelen:
- Geen omzetverlies door sluiting zwembad
- Coating wordt onderwater aangebracht
- Geen verspilling van duizenden liters water en 

stookkosten
- Minimaal 5 jaar garantie
- Solvent vrije coating (geen sterke geur)
- De coating kan worden aangebracht vanaf 5 ˚C

Tegelreparatie 
onderwater
Kapotte of ontbrekende tegels in het zwembad 
kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. ZwembadPro 
vervangt kapotte tegels of plaatst nieuwe tegels daar 
waar deze ontbreken. Door de kennis en ervaring 
van onze beroepsduikers en het gebruik van de juiste 
kwaliteitsmaterialen zijn tegelreparaties in zeer korte 
tijd te realiseren. De reparatie wordt zeer nauwkeurig 
onder water uitgevoerd waarbij bezoekers van het 
zwembad geen hinder zullen ondervinden.

Voordelen:
- Geen stofwolk in het zwembad
- Geen 2 dagen uithardingtijd, maar slechts 4 uur
- Geen omzetverlies door sluiting zwembad

Wilt u weten wat 
wij voor u kunnen 
betekenen?

Wie zijn wij?

Wij denken graag 
met u mee!

‘‘Door het tijdig constateren 
van gebreken, voorkomt u vaak 
onveilige situaties en hoge kosten’’ 

Nieuwste techniek: 

Onderwater 
inspectie 
Om de veiligheid en de duurzaamheid van een 
zwembad te waarborgen, is een regelmatige inspectie 
van belang. Zou het niet fijn zijn als u vanaf de waterkant 
de inspectie mee kunt volgen?
Wij beschikken over onderwater communicatie en 
videoapparatuur, waardoor u direct mee kunt kijken 
met de beroepsduiker en kunt zien waar eventueel 
onderhoud geadviseerd wordt.

Wanneer onveilige situaties worden geconstateerd die 
per direct aandacht vereisen, kunnen deze vrijwel altijd 
meteen worden uitgevoerd. Na afloop van de inspectie 
stellen wij een rapport inclusief beeldmateriaal voor u 
op. In het rapport wordt het zwembad of bufferkelder 
in kaart gebracht en wordt een advies opgesteld ten 
aanzien van onderhoud en reparaties. 

Door het tijdig constateren van gebreken, voorkomt u 
vaak onveilige situaties en hoge kosten.

Bufferkelder 
reiniging en 
coating 
In de loop van de jaren wordt de binnenkant van een 
bufferkelder aangetast door chemicaliën die aan het 
zwemwater worden toegevoegd. ZwembadPro heeft 
hier de oplossing voor en kan de wanden en vloer van 
de bufferkelder waterdicht maken en beschermen 
tegen deze agressieve omgeving. Met een speciale 
techniek en samenstelling van mortel en coating, 
kunnen wij een gemiddelde kelder binnen 5 dagen 
reinigen en de aangetaste oppervlakte herstellen.  

Bij vele andere technieken zal een renovatie minstens 
4 weken in beslag nemen. Wilt u hier meer informatie 
over? Wij lichten onze techniek graag toe.

ZwembadPro heeft een uitstekende naam opgebouwd 
met het ontwikkelen van oplossingen voor de meest 
voorkomende problemen in zwembaden. 

Al 10 jaar lang staan wij voor complexe vraagstukken. 
Een voorbeeld hiervan is de geweldige uitdaging die 
wij kregen om een oplossing te vinden voor het steeds 
loskomen van tegels rondom 36 zwembadputjes 
onderwater. Dit was reeds meerdere malen door 
verschillende partijen gerepareerd maar kwam steeds 
opnieuw los.  

Wij hebben deze uitdaging met beide handen 
aangegrepen en zijn hierin geslaagd. De uitvoering van 
dit project gebeurde tijdens openingsuren van het 
zwembad. Bezoekers van het zwembad ondervonden 
geen hinder van de werkzaamheden en het zwembad 
miste geen omzetverlies door sluiting. Tot op de dag van 
vandaag is geen enkele tegel meer losgekomen.

Wij blijven ons ontwikkelen en met ieder project groeien 
de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Met 
onze creativiteit en het meedenken met de klant zoeken 
wij iedere keer weer naar passende oplossingen. Onze 
techniek en vakkennis hebben wij in kunnen zetten bij 
complexe situaties in zwembaden. 

Omdat geen enkel zwembad hetzelfde is, leveren wij 
maatwerk. Tientallen openbare zwembaden, sauna & 
wellness resorts, campings en vakantieparken behoren 
reeds tot onze tevreden klanten.

Tel. 06-19239982



ZwembadPro is 
dé specialist 
in onderhoud 
en reparaties 
in zwembaden. 

Mozaïek 
reparatie
Mozaïekreparaties komen veelal voor in 
sauna & wellness resorts en in whirlpools van 
zwembadcomplexen. Door nieuwe tegeltjes te 
plaatsen waar deze ontbreken, geven wij een geheel 
nieuwe uitstraling. De reparatie kan zowel onderwater 
als bovenwater worden uitgevoerd. Onze producten 
hechten op een vochtige ondergrond en hebben een 
zeer korte uithardingstijd

Dilatatievoegen  
onderwater 
herstellen
De kit die voor dilatatievoegen wordt gebruikt laat 
gemiddeld na twee jaar los en dient dan vervangen te 
worden. Wij kunnen dilatatievoegen herstellen met een 
flexibel hoogwaardig kwaliteitsproduct. Met dit product 
wordt het krimpen en uitzetten van het zwembad 
gegarandeerd vijf jaar opgevangen. De dilatatievoegen 
worden onderwater vervangen, waardoor het zwembad 
open kan blijven en de bezoekers geen hinder zullen 
ondervinden.

Geen omzetverlies 
door sluiting 
zwembad

Geen elektrische 
machine rondom het 
zwembad om producten 
te mixen

Bezoekers kunnen 
direct weer over 
de voegen heen lopen

Geen penetrante 
geur in het 
zwembad
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Wij werken o.a. voor:

Onze diensten:

Tegelreparaties onderwater

Herstellen en waterdicht maken overloopgoot

Onderwater inspectie zwembad

Onderwater inspectie bufferkelderreiniging

Reiniging en coating bufferkelders

Vervangen voeg- en kitwerk

Vervangen dilatatievoeg

Mozaïekreparaties

Reparaties zwembadputjes

Algemene werkzaamheden onderwater

Wilt u weten wat wij voor u 
kunnen betekenen? 

Wij kijken graag samen met u naar de 
mogelijkheden. Voor ieder probleem een 

waterdichte oplossing!

ZwembadPro 
is dé specialist 
in onderhoud 
en reparaties 
in zwembaden. 


