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De filosofie van Starline
Een zwembad in uw tuin of woning heeft iets magisch. Het heeft 
op menigeen een enorme aantrekkingskracht én het is prachtig om 
te zien. Een zwembad biedt u een locatie waar u met veel plezier
uw tijd zult doorbrengen. Samen met vrienden en familie op elk 
gewenst moment van de dag. Het zorgt dan ook per definitie 
voor quality-time in uw kostbare vrije tijd en een extra dimensie in
uw leven. 

Het bezitten van een zwembad brengt meer levenskwaliteit. Daarom 
staat u centraal in de filosofie van Starline. Bij het ontwerpen van 
Starline zwembaden verwerken we uw wensen met betrekking tot 
esthetiek en ergonomie. Kenmerkend voor het design van Starline is 
puurheid door minimalisme, actuele vormentaal en kwaliteit door het 
gebruik van de beste materialen. Deze ontwerpprincipes worden 
doorgevoerd tot in elk detail van het zwembad. 

Geniet met een gerust hart van een Starline zwembad.

een extra dimensie in uw leven



Nieuwe zwembadlijn
Volledig nieuw in 2014 is de completering van de Starline NOVA 
zwembadlijn. Afgelopen jaar werd het compacte NOVA 60
bad van drie bij zes meter al geïntroduceerd. Het allereerste 
zwembad van de nieuwe generatie Starline Monoblocks.
De NOVA Line is nu compleet met in totaal vier prachtige zwembaden 
in verschillende afmetingen.

Het Starline ontwerpteam bracht voor deze lijn het concept 
‘zwembad’ terug tot de essentie. Met als resultaat strakke lijnen en 
hoeken en vrijwel geheel verticale wanden. De NOVA zwembaden 
ademen een puurheid en elegante eenvoud uit. De NOVA Line is een
zwembadlijn geworden van een absoluut natuurlijke schoonheid.

teruG tOt de essentie



Zeer actueel en volgens de huidige zwembadtrend is de 
hoge waterlijn welke kenmerkend is voor de zwembaden 
uit de NOVA Line. De waterlijn bevindt zich direct onder 
de randstenen. Werkelijk een lust voor het oog.

de allure van een hOGe waterl i jn



De zwevende design trap*
Deze adembenemende ‘zwevende’ design trap verpakt in een 
oogstrelend minimalistisch ontwerp is een echte eyecatcher in uw 
zwembad. Deze exclusieve trap lijkt in het zwembad te zweven 
en omdat deze los staat van de wand, oogt het bad zeer ruim en 
luchtig. De trap is voorzien van luie traptreden wat het betreden 
en verlaten van het zwembad zeer comfortabel maakt. Deze trap 
is naar wens op diverse locaties aan alle zijden van het bad te 
plaatsen. Daardoor krijgt uw zwembad een persoonlijke tint. Alle 
NOVA zwembaden zijn uit te rusten met deze zwevende trap, 
behalve zwembad NOVA 60.

Informeer bij uw Starline dealer naar de levertijden van inlooptrappen. Afhankelijk 
van het gewenste formaat NOVA zwembad kunnen deze namelijk afwijken.

Design trappen
Personaliseer uw NOVA zwembad met een van de volgende 
design trappen. Beiden zijn verkrijgbaar in de vijf bijpassende 
zwembadkleuren Antra, White, Soft grey, Blue en Soft blue zodat 
de trap naar keuze perfect matcht bij uw Starline NOVA zwembad.

De moderne NOVA trap*
Met de strak belijnde traptreden beslaat deze trap de volledige 
breedte van het zwembad. Doordat de treden niet helemaal tot de 
bodem reiken blijft er veel zwemruimte behouden en heeft u toch 
de lusten van een royale inlooptrap. Daarnaast biedt deze trap de 
mogelijkheid voor een onzichtbare afwerking van een automatische 
Roldeck zwembadafdekking. Een bijzonder detail is dat de 
treden aan de onderzijde te voorzien zijn van LED-verlichting. Een 
optie waardoor deze dichte trap een subtiel verlichte en luchtige 
verschijning wordt. Een erg mooi effect in de avonduren.  

Informeer bij uw Starline dealer naar de levertijden van inlooptrappen. Afhankelijk 
van het gewenste formaat NOVA zwembad kunnen deze namelijk afwijken.

*

*



Het effect van kleur
Alle baden uit de NOVA Line zijn verkrijgbaar in vijf originele 
zwembadkleuren. Deze hoogwaardige coatings zijn speciaal 
ontwikkeld voor Starline zwembaden en zijn bestand tegen UV en 
chloor. 

Antra
Antraciet geeft een zwembad een exclusieve, chique uitstraling. Bij 
elke verandering van het zonlicht krijgt het bad telkens een ander 
karakter met diepblauwe/donker turquoise kleurtonen.

White
Wit geeft een sprankelende en tijdloze persoonlijkheid aan elk 
zwembad. Het licht reflecteert heldere lichtblauwe kleurtonen in het 
water. Zeer uitnodigend om in te zwemmen.

Soft Grey
Soft Grey geeft een zacht karakter aan de kleur van het water. Het 
weerspiegelt een subtiele blauwe kleur.

Blue
De klassieke kleur blauw blijft een echte eye-catcher. Het geeft 
een mediterraan en zomers vakantiegevoel door de helderblauwe 
sprankelende kleur.

Soft Blue
Soft Blue heeft ook het klassieke karakter zoals de kleur Blue, maar met 
een iets rustigere persoonlijkheid. Een zomers en mediterraan gevoel.

Formaten
De Starline NOVA Line bestaat uit vier zwembaden in verschillende 
afmetingen. Alle zwembaden hebben een standaard diepte van 
anderhalve meter.

NOVA 60 : 6 x 3 m.
NOVA 80 : 8 x 4,10 m.
NOVA 100 : 10 x 4,10 m.
NOVA 120 : 12 x 4,10 m.

120 100 80 60



Pool & Lifestyle Centre 
Bent u op zoek naar een zwembad voor in uw tuin of woning en 
wenst u hier meer over te weten? Kom naar het Starline Pool & 
Lifestyle Centre in Valkenswaard. Onze specialisten geven u graag 
geheel vrijblijvend advies. U kunt natuurlijk ook gewoon een kijkje 
komen nemen en inspiratie opdoen in onze stijlvolle binnen- en 
buitenshowroom. Hier ziet u de meest actuele zwembaden van 
Starline en waant u zich al in uw nieuwe levensstijl. Het Pool & 
Lifestyle Centre bevindt zich aan de Vest 50b in Valkenswaard in 
het markante glazen gebouw.

De Vest 50b
5555 XP Valkenswaard

T. +31(0) 40 - 201 3333
W. www.starlinepool.com
M.  info@starlinepool.com

Verkooppunten Starline
Starline zwembaden zijn via een gerenommeerd internationaal 
dealernetwerk te verkrijgen. Kijk op bovengenoemde website voor 
een Starline dealer in uw regio.

Persoonlijke wensen
Voor de bescherming van uw bad tegen weersinvloeden, de 
veiligheid met betrekking tot kinderen en huisdieren én vermindering 
van onderhoud en energiekosten kan het zwembad voorzien worden 
van een automatisch bedienbare Roldeck zwembadafdekking. 

U kunt uw zwembad verder personaliseren met bijvoorbeeld een 
jetstream, een vloedgolfdouche en onderwaterverlichting in het 
gewenste design. Zo maakt u uw zwembad geheel af naar uw 
persoonlijke smaak en wensen met betrekking tot entertainment. Dit 
zorgt voor nog meer diversiteit in de gebruiksmogelijkheden van uw 
zwembad. 

Informeer bij uw Starline dealer naar de mogelijkheden.



Meer informatie op www.starline.nl en www.starline.be
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