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

Bij het ontwerpen van Starline zwembaden staan uw wensen 
met betrekking tot de esthetiek en ergonomie van een zwembad 
centraal. Kenmerkend voor het design van Starline zwembaden 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



Een gevoel van luxe 
Het bezitten van een zwembad betekent een compleet nieuwe 
dimensie in uw leven. Een levensstijl gevuld met genot, plezier, een 
mondain gevoel van rijkdom en verre oorden. Een leven waarbij u 
doorbrengt bij uw prachtig aangelegde zwembad in een stijlvolle 
tuin of binnenruimte.

Het echte jetset gevoel terwijl u ‘s avonds met vrienden een borrel 
drinkt tijdens uw tuinfeest bij een prachtig verlicht zwembad. Of 
geniet van een uitgebreide lunch met uw familie, terwijl de kinderen 
in het zwembad spelen. Zonnebadend met vriendinnen aan de 
rand van uw zwembad met uw favoriete boek en muziek op de 
achtergrond. Er zijn genoeg scenario’s te bedenken en dat allemaal 
in uw eigen vertrouwde woonomgeving. 

een levensstijl 



Zwembadlijnen
Maak kennis met de prachtige zwembaden van Starline! Starline 
zwembaden zijn verdeeld over zes zwembadlijnen. Ook is 
er een echt Starline zwembad voor de allerkleinsten, het trendy 
kinderzwembad Starline Junior. Alle Starline zwembaden komen in 
deze brochure aan bod. 

NEXXT Line Stijlvol en high end
NOVA Line  Puur, esthetisch en actueel
Dynamic Line  Luxe entree 
Carré Line Tijdloos met een klassieke tint
Romana Line Klassieke schoonheid 
Ergonomic Line  Voor de kleinere tuin

Junior Starline Een écht zwembad voor kids

starline Zwembaden



NEXXT Line
De exclusieve zwembaden uit de NEXXT Line creëren een zeer ruimtelijk 
effect door de gelijkvloerse, overlopende waterlijn. Het spiegelende 
wateroppervlak lijkt door de hoogte te versmelten met de omgeving. 
Het water loopt over de rand en verdwijnt vervolgens geruisloos in 
een subtiele open voeg in de randtegels. Deze stijlvolle zwembadlijn 
voldoet met het architectonische design aan alle verwachtingen. NEXXT 
zwembaden kunnen worden gepersonaliseerd met een zwevende 
designtrap, uitvoerbaar in de bijpassende zwembadkleur. Een 
optionele hoekkap in het bad biedt de mogelijkheid voor verwerking 
van een inbouw Roldecksysteem. De zwembaden uit de NEXXT Line 
hebben een persoonlijkheid van allure en elegantie. 

Formaten*
NEXXT 80 : 8 x 4,10 m 
NEXXT 100 : 10 x 4,10 m 
NEXXT 120 : 12 x 4,10 m

*Alle NEXXT zwembaden hebben een standaard diepte van ongeveer 
1,6 meter.

stijlvol en high end



NOVA Line 
Voor de NOVA Line is het concept ‘zwembad’ teruggebracht tot de 
essentie. Met als resultaat strakke minimalistische lijnen en hoeken. 
Deze zwembadlijn wordt gekenmerkt door een prachtige hoge 
waterlijn direct onder de randstenen. De drie grootste baden kunnen 
worden gepersonaliseerd met zwevende designtrap uitvoerbaar 
in de bijpassende zwembadkleur en er kan een Roldecksysteem 
ingebouwd worden door middel van een hoekkap in het bad.
Het compacte NOVA 60 bad is te personaliseren met de brede 
NOVA trap welke ruimte biedt voor een inbouw Roldecksysteem. 
NOVA zwembaden ademen een pure eenvoud uit. Een zwembadlijn 
van een absoluut natuurlijke schoonheid. 

Formaten*
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

*NOVA 60 heeft een standaard diepte van anderhalve meter.
De andere NOVA zwembaden hebben een standaard diepte
van 1,55 meter.

Puur, esthetisch en actueel 



Dynamic Line 
Kenmerkend voor de Dynamic zwembadlijn zijn de diverse entree 
opties. Er is een keuze uit twee soorten hoektrappen. Deze zijn 
zowel in de linker- als in de rechterhoek te plaatsen. Echt bijzonder 
is de royale rechthoekige inlooptrap met lounge plateau net onder 
de waterspiegel. Een heerlijke plek om te zonnebaden terwijl u 
deels in het water zit. Dynamic baden zijn standaard uitgerust met 
een nis achter het bad voor het inbouwen van een Roldecksysteem. 
De veiligheidsrand bovenaan de badwand zorgt voor extra 
ondersteuning wanneer een gesloten zwembadafdekking wordt 
belast. De sta-rand langs de wanden geven u de mogelijkheid om 
een rustpunt in te lassen tijdens het zwemmen. 

Formaten*
Dynamic 110 : 11 x 4 m

*Dynamic zwembaden hebben een standaard diepte van anderhalve 
meter.

luxe entree 



Carré Line
Carré baden kenmerken zich door de ruime Carré inlooptrap over 
de volle breedte van het bad. Deze brede trap maakt het betreden 
van het zwembad erg prettig. Het ontwerp ervan is tijdloos met een 
klassieke tint. Een Carré zwembad kan met of zonder nis achter 
het bad worden uitgerust. De nis is bestemd voor het inbouwen 
van een Roldeck zwembadafdekking. Deze is dan volledig uit het 
zicht onttrokken wanneer de afdekking is geopend. Net onder de 
waterspiegel bevindt zich een veiligheidsrand welke zorgt voor 
ondersteuning van een gesloten zwembadafdekking in geval er 
kinderen of huisdieren op terechtkomen. Sta-randen langs de wanden 
geven u de mogelijkheid om even te pauzeren langs de kant. 

Formaten*
Carré 80 : 8 x 4 m
Carré 90 : 9 x 4 m
Carré 100 : 10 x 4 m

*Carré zwembaden hebben een standaard diepte van anderhalve 
meter.

een oPen karakter



Romana Line
De zwembaden van de Romana Line zijn uitgerust met een klassieke 
halvemaan inlooptrap met ‘schouders’. De bovenste traptrede heeft in 
het midden een startblok waarin optioneel een jetstream geplaatst kan 
worden. De Romana Line is hét model voor de tuin in een landelijke 
of mediterrane stijl. Romana baden zijn uit te rusten met of zonder 
nis achter het bad voor een onzichtbare afwerking van een Roldeck 
afdekkingssysteem. Bij het openen van de zwembadafdekking is deze 
dan volledig aan het zicht onttrokken. Net onder de waterspiegel 
bevindt zich aan de wanden een veiligheidsrand. Deze zorgt 
voor extra ondersteuning van een gesloten zwembadafdekking bij 
belasting van bovenaf. Wilt u even pauzeren tijdens het zwemmen, 
dan kunt u langs de wand op de sta-rand staan.

Formaten*
Romana 80 : 8 x 4 m
Romana 90 : 9 x 4 m
Romana 100 : 10 x 4 m

*Romana zwembaden hebben een standaard diepte van anderhalve 
meter.

klassieke schoonheid



Ergonomic Line 
De compacte zwembaden van de Ergonomic Line zijn geschikt voor 
de kleinere tuin. Ergonomic baden zijn verkrijgbaar in twee modellen, 
een rechthoekig model met of zonder hoektrappen en verschillende 
dieptes, of een rechthoekige model met een halvemaan trap. Er zijn 
diverse opties voor een nis achter het bad voor de ondergrondse 
afwerking van een Roldeck zwembadafdekking. Bij het openen 
van de zwembadafdekking is deze dan volledig aan het zicht 
onttrokken. Daarnaast bevindt zich direct onder de waterspiegel 
een veiligheidsrand. Deze zorgt voor extra ondersteuning bij een 
gesloten zwembadafdekking wanneer deze van bovenaf wordt 
belasting. Sta-randen langs de wanden bieden de mogelijkheid om 
even te pauzeren tijdens het zwemmen. Al met al een veelzijdig 
zwembad.

Formaten*
Ergonomic 70 : 7 x 3,5 m Rechthoekig model zonder nis
Ergonomic 70 : 7 x 3,5 m Rechthoekig model met nis
Ergonomic 77 : 7,7 x 3,5 m Model met halvemaan trap

*Ergonomic 70 zwembaden zónder nis hebben een standaard diepte 
van 1,4 meter. *Ergonomic 70 zwembaden mét nis hebben een 
standaard diepte van anderhalve meter. *Ergonomic 77 zwembaden 
hebben een standaard diepte van 1,4 meter.

comPact en Praktisch



Junior Starline 
Kinderzwembad Junior Starline is een écht zwembad voor kinderen 
van twee tot zeven jaar. Dit ronde kinderzwembad kan net als 
de volwassen zwembadlijnen worden ingebouwd in de tuin. Het 
geïntegreerde trapje met antislip-profiel zorgt ervoor dat kinderen 
gemakkelijk en veilig het kinderbad in en uit kunnen. Het trapje is 
ook een populaire plek om op te zitten en met de voetjes in het 
water te spetteren. Dit unieke en trendy kinderzwembad is gemaakt 
van 100% hoogwaardig composiet en optioneel om te bouwen tot 
trampoline. Nergens anders is er een kinderzwembad verkrijgbaar 
van een vergelijkbare kwaliteit. 

Formaten
Junior Starline  : Diameter 2,5 x 0,5 m

leuk voor de kleintjes



Veilig voor kind
en huisdier
Veiligheid staat natuurlijk voorop. Starline zwembaden en afdekkingen 
zijn voorzien van een aantal  veiligheidsmaatregelen. Een afgesloten 
Starline Roldeck zwembadafdekking verhoogt de veiligheid enorm. 
Het is uitgerust met een blokkeringsmechanisme dat ervoor zorgt 
dat de besturing vijftien minuten na het laatste gebruik automatisch 
blokkeert.

De zwembadlijnen Dynamic, Carré, Romana en Ergonomic zijn 
standaard voorzien van veiligheidsranden voor de ondersteuning 
van de zwembadafdekking bij belasting van bovenaf. Een extra 
optie is het kinderveiligheidsslot. Het Starline Roldeck kan met dit 
slot worden vergrendeld aan de zwembadwand. Zo beschikt u 
over een uiterst veilige afdekking in geval kinderen en huisdieren 
zich in de buurt van het afgesloten zwembad begeven. Alle Starline 
inlooptrappen zijn standaard voorzien van antislip treden.

een veil ig Zwembad 



Een zwembad
in werking
Om een zwembad goed te laten functioneren moet het voorzien 
worden van de nodige apparatuur. Schoon en sprankelend water 
is essentieel voor hygiëne en comfort. Daarnaast is kristalhelder 
water natuurlijk zeer uitnodigend. Verder zult u voor meer comfort 
wellicht uw zwembad willen verwarmen. En misschien denkt u er 
over een en ander te automatiseren.

Starline beschikt over een uitgebreid assortiment zwembad-
apparatuur. Deze apparatuur sluit perfect aan bij de Starline 
zwembaden. In de brochure Zwembadtechniek leest u hier alles 
over. Voor vrijblijvend advies kunt u terecht bij het Pool & Lifestyle 
Centre in Valkenswaard of bij een Starline dealer in uw regio. 

Zwembadtechniek



1   skimmer

2   gladde vinylester wand

3   veiligheidsrand

4   starand

5   onderwaterverlichting

6   inspuiters

7   romaanse inlooptrap

8   kinderslot

9   antislip treden

10   startblok

11   jetstream

12   solide constructie met isolatie

13   voorgemonteerd leidingwerk

14   roldecknis afvoer

15   wandafvoer

16   geïntegreerde roldecknis

17   roldeck lamellenafdekking
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Een totaal concept 
Al meer dan vier decennia heeft Starline kennis en ervaring in de 
ontwikkeling en productie van Monoblock zwembaden. Starline 
Monoblock zwembaden bestaan uit één vorm. Door middel van 
geavanceerde productietechnieken worden deze vervaardigd uit 
hoogwaardig composiet in een uiterst duurzame constructie. De
gladde en strakke wanden zijn zeer esthetische en onderhouds-
vriendelijk. 

Doordat de zwembaden al in de fabriek worden uitgerust met 
diverse onderdelen en gewenste accessoires is er slechts een korte 
installatietijd nodig bij u thuis en kunt u snel genieten van een 
eigen zwembad. Samenvattend kunnen we u garanderen dat een 
zwembad van Starline van het hoogste kwaliteitsniveau is. 

van a tot Z comPleet 



Materiaal en constructie 
Starline zwembaden worden gemaakt van hoogwaardig composiet. 
Langdurige ontwikkeling en innovatie heeft geresulteerd in een materiaal 
dat een zeer glad en hard oppervlak heeft en daardoor antibacterieel 
is. Met de vinylester toplaag is het vrijwel onverwoestbaar. Deze 
toplaag bepaald tevens de kleur van het zwembad en is er in de vijf 
originele zwembadkleuren Blue, Soft blue, White, Soft grey en Antra. 
De Exterior Finish Coating zorgt voor een volledig geïsoleerde en 
waterdichte buitenlaag. 

Laagconstructie

1 Toplaag  Vinylester
 Tussenlaag Waterkerend vinylester
 Isolatielaag Vinylester
 Constructielaag Vinylester
 Isolatielaag Hoge densiteit PU foam
 Afsluitingslaag Exterior Finish Coating.

Constructieversterking

7 Zijwand  Constructieversterking
8 Bovenrand Constructieversterking
9 Bodem  Honingraad isolatielaag
10 Hoeken  Geweven glasvezel versterkingsmatten

de beste materialen
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Unieke kwaliteiten 
•  Zes zwembadlijnen 

•  Actuele design zwembaden 

•  Luxe design opties en trappen

•  Veilig en ergonomisch

•  Onderhoudsvriendelijk

•  Geavanceerde productietechnieken

•  Duurzame kwaliteit

•  Korte installatietijd bij u thuis

kwaliteit door jarenlange ervaring 



Persoonlijke wensen
U kunt uw zwembad verder personaliseren met bijvoorbeeld een 
jetstream voor een krachtige zwemtraining, 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 extra diversiteit aan 
gebruiksmogelijkheden van uw zwembad. 

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. 
Starline biedt een scala aan zwembadafdekkingen in diverse 
kleuren, materialen en uitvoeringen en is toepasbaar op vrijwel alle 
zwembaden.

Informeer bij uw Starline dealer naar de mogelijkheden.

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 onder het genot van een heerlijk kopje 
koffie. 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 en zwembadafdekkingen zijn via een 
gerenommeerd internationaal Starline dealernetwerk te verkrijgen. 
Breng vrijblijvend een bezoek aan een Starline dealer in uw regio. 
Een overzicht van Starline dealers vindt u op bovengenoemde 
website.



De Vest 50b  |  5555 XP Valkenswaard  |  Nederland  |  T +31 (0)40 - 201 33 33 

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