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HISTORIE
Als klein familiebedrijf, opgericht door Josef en Elda Wagmeister, begon  

in 1968 het succesverhaal van Polyfaser. De mix van regionale  

betrokkenheid en globale visie heeft het bedrijf laten groeien tot een 

groot, professioneel en toonaangevend bedrijf in de vervaardiging van 

glasvezelversterkte (polyester) zwembaden. Kwaliteit in materiaal- 

keuze, betrouwbaarheid van eigen vervoer en service staan daarbij op 

de eerste plaats. Tot op de dag van vandaag worden alle producten in 

Zuid-Tirol, Prad am Stilfserjoch, met de hand vervaardigd. Onder leiding 

van de zonen, Horst, Helmut en Manfred, dragen meer dan 100 gekwa-

lificeerde medewerkers uit de omgeving met hun jarenlange ervaring 

bij aan het succes van het familiebedrijf.
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Produkte
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LEVENS

   VREUGDE

Eenvoudig, direct, stijlvol: met een duidelijk rechtlijnig design staan de rechthoekige zwembaden voor de 

elegante  en klassieke stijl, welke zich aan elke ambiance en omgeving aanpast. Het Polyfaser assortiment  

biedt u diverse rechthoekige modellen in verschillende maten en stijlen, welke allemaal door absolute 

waterdichtheid en duurzaamheid gekenmerkt worden. Een brede inlooptrap biedt een gemakkelijke toe-

gang tot het verfrissende water, dat helderblauw en uitnodig end voor u ligt - door de witte kleur van het 

bad toont het water natuurlijk en helder. De twee ergonomisch gevormde liggedeelten nodigen uit tot  

ontspannen en dat goede gevoel. Naar wens als massagegedeelte uitvoerbaar - laat uw gedachten  

de vrije loop.
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Een zwembad uit de fabriek van Polyfaser is in elke ruimte (binnen en buiten) een blikvanger. Door de verschei-

denheid aan modellen en ontwerpen is voor elke smaak, elke behoefte en elke sfeer een invulling mogelijk.  

De kleurselectie maakt verdere personalisering mogelijk: voor een exclusieve 3D ‘keramische’ uitstraling zijn  

vier verschillende thema‘s te kiezen. Dus, u kunt al onze monoblok modellen aan uw wensen aanpassen.  

Alle coatings zijn uiterst duurzaam en resistent, ook tegen extreme omstandigheden zoals vorst of zout water. 

Om het geheel af te werken kan de badrand naar eigen smaak met stenen, tegels, hout of andere materialen 

worden afgewerkt.

DUIK

NEEM EEN

3D-Keramische kleuren

Antraciet-grijs

Antiek-beige

Oceaan-wit

Oceaan-blauw
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Monoblok zwembaden met een romaanse inlooptrap als vorm behoren 

tot de klassieke en comfortabele zwembadvormen, de elegantie ervan  

onthult een zeker gevoel van stijl. Volg Neptune‘s voetstappen in de 

verfrissende wateren en geniet van de pracht van het oude Rome.  

De zwembaden zelf zijn uitgerust in een functionele vorm, welke in elke 

omgeving tot haar recht komt. Kies uit zes verschillende zwembad- 

varianten in diverse maten en uitvoeringen. Bij alle modellen is de bo-

venrand strak en volledig afgewerkt waardoor een randafwerking niet 

noodzakelijk is. De gladde, vlakke rand voelt comfortabel en is eenvou-

dig te reinigen en onderhouden.

ARRIVEREN  
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ZWEVEN
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Met liefde voor detail worden de Polyfaser zwembaden met uniek gevormde inlooptrappen uitgevoerd.   

Vier modellen in verschillende maten en uitvoeringen met elegante, veilige inlooptrappen vergroten het  

aanbod van Polyfaser en zorgen voor gevarieerde ontwerpen in de leisure branche. De geïntegreerde zitbank 

biedt rust en ontspanning, welke optioneel ook als massagebank uit te voeren is. Bij alle modellen is een uit-

voering met hoge waterstand mogelijk, een vaak gehoorde wens, fraai qua aanblik.
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DOOR
       ADEMEN

Pure harmonie: met het zachte, afgeronde ontwerp passen de vrije vorm zwembaden zich 

perfect aan uw buitensituatie aan. De comfortabele inlooptrap completeert het elegante 

design evenals de zitbank, welke uitnodigt om te ontspannen – naar wens als massage-

bank uit te voeren. Dankzij de productie ‘uit één stuk’ worden de zachte vormen door geen 

enkele naad of overgang onderbroken. Ontdek welke van de vrije vorm modellen past bij 

uw wens en behoefte.
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Meer dan alleen een praktisch detail: de overloopgoot betovert met haar 

exclusieve,  krachtige maar ingetogen verschijning. Waterniveau en bad-

rand vormen samen een strak niveau en wekken zo de indruk van een  

visueel groter totaal. Het egaal overlopen van het water over de goot 

voorkomt de vorming van vuile randen. De productie vindt plaats op basis  

van elementen, waar door middel van de combinatie van rechte en gebogen  

vormen, verschillende diepten en verschillende extra’s, individuele  

ontwerpen naar uw wensen mogelijk zijn. Met de jarenlange ervaring van 

Polyfaser en Pomaz samen, ontstaat een professionele ondersteuning  

in het proces van planning tot uitvoering.

GOED
VOELEN
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Er zijn vele manieren om een zwembad af te dekken. De geïntegreerde nis 

onderin het bad is met zekerheid een van de meest praktische, eenvou-

digste en zuiverste manier van inbouwen − zo discreet dat de afdekking  

in geopende toestand nagenoeg onzichtbaar is. De op het wateropper- 

vlak drijvende afdekkingen garanderen extra bescherming  voor kinderen  

en huisdieren. De belangrijkste voordelen zijn veiligheid en het voorkomen  

van vuil in het zwembad. Daar bovenop ontstaat een optimale isolatie,  

die de verwarmingskosten aanzienlijk verlaagt - de warmte van het  

water wordt daadwerkelijk onder de lamellenafdekking opgeslagen. 

Een positieve bijwerking: het zwemseizoen wordt verlengd. Met een  

moderne buismotoraandrijving kan de afdekking eenvoudig en geruis-

loos geopend en gesloten worden. Nagenoeg alle Polyfaser zwembaden,  

behalve vrije vorm, kunnen worden uitgerust met deze zeer elegante en 

praktische oplossing.

LATEN

DRIJVEN
 19
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Een fraaie afwerking geeft de 

final touch aan uw zwembad.  

Bij alle Polyfaser modellen geeft 

de volledig afgewerkte boven-

rand u de kans alle persoonlijke 

afwerkopties naar behoefte in te 

vullen. Steen, tegels of hout zijn 

populaire en onderhoudsarme 

materialen voor dit doeleinde, 

deze worden over of onder de 

badrand geplaatst en zorgen 

voor de perfecte lijst rondom 

uw zwembad. Ook de overloop-

goot kan worden afgewerkt met 

een klassiek rooster (kleur naar 

wens) of in steen.

Nieuw en exclusief van Polyfaser 

Het nismodel Type B “Back” wordt 

optimaal geïntegreerd in het 

zwembad, is bij een geopende  

lamellenafdekking nauwelijks 

zichtbaar en houdt de volledige 

lengte van het zwembad vrij.  

De verticale nisafwerking in de-

zelfde kleur als het bad scharniert 

en is indien nodig afneembaar. 

Dit nismodel is toepasbaar bij alle 

modellen, uitgezonderd de vrije 

vormen.

Dit nismodel is direct achter het 

zwemoppervlak gepositioneerd  

en wordt afgewerkt met  een 

sterke, te betreden nisdeksel in 

dezelfde kleur als het zwembad.  

Dit nismodel wordt in 4 modellen 

standaard geïntegreerd.

Nismodel Type A "Cover Light“ 

Deze wordt rechtstreeks in het 

zwembad gemonteerd en kan naar 

wens afgewerkt worden met een 

nisafwerking. Deze nisafwerking 

kan tegelijkertijd dienst doen als 

praktische en comfortabele zit-

bank. Dit nismodel is toepasbaar 

bij alle modellen, uitgezonderd de 

vrije vormen.

MEER DAN 
EEN RAND-
VOOR- 
WAARDE
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Meer dan 30 verschillende mono-

blok modellen zijn in het product-

pallet van Polyfaser beschikbaar. 

Past een vrije vorm pool met zijn 

zachte, harmonieus gebogen 

lijnen in uw situatie, of toch liever 

de rechthoekige versie met haar 

rechte en stijlvolle ontwerp?  

Een klassieke Romaanse inlo-

optrap als toegang tot het bad 

of prefereert u een afzonderlijk 

trapmodel? Een nis voor de auto-

matische lamellenafdekking biedt  

onvervalst zwemplezier, veiligheid 

en energiezuinige warmteopslag. 

Ongeacht uw keuze:  wanneer u 

kiest voor een Polyfaser zwembad, 

kiest u voor overtuigende kwali-

teit, functionaliteit en een ontwerp 

welke voldoet aan de hoogste 

esthetische eisen. 

Alle modellen worden naadloos uit 

één stuk vervaardigd en hebben 

standaard een geïsoleerde bodem 

– naar wens met volledige isolatie/

sandwichconstructie uitvoerbaar –  

zijn snel en eenvoudig te installeren.  

Op verzoek is kan het bad met een 

hoge waterstand uitvoerbaar.

U droomt van nog meer luxe in 

uw zwembad? Het inbouwen van 

diverse waterattracties en ac-

cessoires, zoals een jetstream, 

massage(lig)bank, verlichting etc., 

is bij alle modellen mogelijk. Dom-

pel uzelf onder in een wereld van 

ontspanning!

RECHTHOEKIG RECHTHOEKIG 

MET ROMAANSE 

INLOOPTRAP

VRIJE VORM MET

INWENDIGE

INLOOPTRAP

MET 

GEÏNTEGREERDE 

NIS

MET 

OVERLOOP- 

GOOT

Kreta    2,40x5,00x1,30Granada              3,00x6,00x1,53

Mallorca             3,30x6,40x1,53

Ischia 70            3,30x7,00x1,53

Menorca            3,30x8,00x1,53

Athen                   3,77x8,00x1,53

Bali  80                3,77x8,00x1,53

Capri 90              3,77x9,00x1,53

Mainau              3,77x9,00x1,53

Rügen              3,77x9,00x1,53

Elba 62      3,30x6,20x1,53

Elba 74      3,30x7,40x1,53

Korfu                   3,64x7,00x1,53

Rhodos           3,64x8,00x1,53

Hawaii                 3,77x8,30x1,53

Korsika                3,77x9,00x1,53

Ibiza 60              2,58x4,46x0,59

Ibiza 90             2,40x4,51x0,90

Jamaica 3           3,30x6,02x1,43

Barbados            4,02x7,75x1,53

Florida               3,77x8,30x1,53

Adria 85             3,80x8,50x1,53

Karibik              4,00x10,20x1,53

Sylt                      3,77x8,00x1,53

Palma               4,00x10,00x1,53

Kos          4,00x10,50x1,53

KLEUR
STALEN

Standaardkleuren

grijswit

blauw

3D-Keramische kleuren

oceaan
blauw

antiek
beige

oceaan
wit

antraciet
grijs

Rhodos-R              3,64x8,86x1,53 Ocean 80          3,97x8,62x1,43

Malta                   3,77x8,89x1,53

Teneriffa          4,00x10,20x1,53

Madeira        3,75x9,95x1,53

De getoonde stalen zijn drukwerkkleuren en kunnen licht afwijken van de 
werkelijke kleur, vraag naar de kleurenstalen om de juiste kleur te bepalen.
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Ook in de openbare zwembadmarkt spelen wellness en ontspanning een steeds belangrijkere rol. 

Met veel ervaring en know-how is Polyfaser de juiste partner voor hoogwaardige wellnessprojecten.  

Reeds 45 jaar produceren wij naast zwembaden voor de privé markt ook veel zwembaden voor de openbare  

en commerciële markten zoals bijvoorbeeld hotels en de recreatiesector. De ontwerpmogelijkheden zijn 

grenzeloos: wij realiseren elke grootte en een willekeurige vorm. Van planning tot installatie, wij staan 

onze klanten in het gehele traject bij met hulp en advies.

 25

TIJD VOOR UZELF, 
RUST VOOR DE  
GEEST: HET  
BESLUIT TOT  
AANSCHAF VAN 
EEN ZWEMBAD 
IS TEVENS EEN 
BESLUIT VOOR 
EEN STUK 
LEVENS- 
KWALITEIT. 
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Een tijdige, flexibele en vooral snelle levering hoort bij de kwaliteitsbelofte die Polyfaser doet. Directe levering 

geschiedt rechtstreeks vanaf fabriek door onze eigen medewerkers, die vertrouwd zijn met al onze producten  

dankzij hun jarenlange ervaring. Tot de eigen vloot behoren vrachtwagens, diepladers en vrachtwagens met 

eigen kraan zodat het lossen op het project kinderspel wordt. Wij adviseren en ondersteunen u reeds vanaf de 

planningsfase, om vanaf het vroege begin te kunnen spreken van een eenvoudige en snelle levering.

IN

BOUWEN
 27 27
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BOUWEN 
IN LAGEN

Sette buoni motivi provano l’ottima qualità

La nostra produzione è legata alla tradizione e alla convinzione in ciò che facciamo. Da sempre l’impiego di materiali di altissima qualità e la massima 

affidabilità nell’assistenza ai clienti rappresentano il fiore all’occhiello della nostra azienda. Le nostre vasche sono composte da 7 strati di diversi materiali. 

La caratteristica che ci contraddistingue dagli altri produttori del nostro settore è il tipo di lavorazione. Infatti, nella nostra azienda i singoli strati della 

produzione delle vasche vengono applicati manualmente. Una procedura che garantisce uno spessore del materiale omogeneo e soprattutto una maggiore 

stabilità rispetto alla lavorazione meccanica. L’indurimento si svolge in camere termiche allungando così la durata di vita delle piscine. Inoltre, nella struttura 

delle pareti sono inserite una serie di bande rinforzanti verticali che garantiscono una maggiore rigidità. 

La testa della vasca è armata con una struttura continua in acciaio integrata che garantisce anch’essa una resistenza duratura. Uno speciale isolamento del 

pavimento garantisce una protezione termica ottimale verso il terreno sottostante. Lo strato più alto delle vasche è liscio in modo da facilitarne la pulizia. 

Altro enorme vantaggio nell’installazione è la singolare tecnica di ancoraggio che permette di allineare le pareti perfettamente. Il montaggio è effettuato 

sempre nei tempi previsti da soli collaboratori specializzati. 

Nel caso in cui sia necessario, provvediamo in tempi rapidissimi ad inviare un aiuto per velocizzare i tempi. 

Un team flessibile di tecnici specializzati è sempre pronto per consulenze e assistenza. Siamo a vostra disposizione in maniera rapida e affidabile per qual-

siasi tipo di servizio di assistenza. Effettuiamo misure per l’assicurazione della qualità sia per prodotti nostri che nei controlli esterni. 

In questo modo garantiamo al cliente la massima qualità.

Qualità controllata da 40 anni.
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Gelcoat oppervlakte, speciale coating voor 
zwembaden.

Vinylester bufferlaag glasvezel versterkt  
polyester, waarborgt osmosebestendigheid.

Meerdere lagen glasvezel versterkt polyester.

Exclusieve glasvezel versterkte matten voor 
optimale stabiliteit en drukvastheid.

Isolatie in Sandwichconstructie (optioneel).

Verstijvingselementen voor extra stabiliteit.

Meerdere lagen glasvezel versterkt polyester.

Topcoat oppervlakteverzegeling aan buitenzij-
de zwembad.

Massieve metalen versterking rondom het 
gehele zwembad.

1
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Van oudsher is Polyfaser een fabrikant die bij de vervaardiging van haar producten handwerk 

toepast. Alle lagen in het proces worden met de hand aangebracht en met verstevigingsribben 

gecompleteerd. We gebruiken onze ervaring ook voor toonaangevende technologieën van de 

toekomst: in samenwerking met onze grondstofleveranciers waar we reeds jaren mee werken, 

zijn wij voortdurend bezig met de doorontwikkeling van materialen en productietechnieken. 

Zorgvuldige controles,  intern en extern, garanderen een consistente topkwaliteit. Mochten er 

onverhoopt problemen ontstaan, dan is ons streven simpel alsook duidelijk, wij zoeken altijd 

naar een snelle en ongecompliceerde oplossing. Onze lange bedrijfsgeschiedenis leert ons dat 

gemotiveerde medewerkers en tevreden klanten de sleutel van ons succes zijn. Onze jarenlange  

ervaring vindt zich elke dag weer in ons product terug. Een sprekend voorbeeld daarvan is dat veel 

van onze producten ook na 45 jaar nog gewoon in bedrijf en gebruik zijn. Met dezelfde methoden  

en materialen zoals toegepast in de productie van onze zwembaden wordt ook de body van 

de boot voor een gerenommeerde scheepswerf uit Oostenrijk gebouwd − van zeilboot tot een 

speedboot met een vermogen van 1000 pk.

20jaar
GARANTIE
op waterdichtheid kuip
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TWEE 
MODELLIJNEN 
  Classic Line en Relax Line

Het verschil zit daarbij in details.

De Classic Line wordt gekenmerkt door rechte lijnen van de 

wanden en de banken. Elk model heeft een gebogen plafond 

zodat condenswater via de zijwanden naar beneden loopt. 

Het afvoeren van condenswater gebeurt via een weggewerkt 

afvoerpunt achter de zitbanken.

De Relax Line beschikt over rondere zitplaatsen, met een licht 

hellend zitgedeelte zodat het water makkelijk wegvloeit.

Polyfaser bouwt al haar stoomcabines in eigen beheer, hetgeen 

betekent dat men net als bij haar zwembaden een hoge kwali-

teit garandeert. Ook maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

De kracht van vochtige warmte.

De rustgevende en helende wer-

king van stoom ontstaat door de 

ideale combinatie van warmte en 

vocht. De vochtige warmte bevor-

dert de betere doorbloeding naar 

de menselijke cellen. De bloedva-

ten worden wat groter waardoor 

deze beter en meer zuurstof 

op kunnen nemen. De bovenste 

huidlagen zwellen op en de poriën 

openen zich. Een zachte reiniging 

volgt en men voelt zich beter in 

eigen huid en lichaam.

De diversiteit aan modellen en 

maatvoeringen bieden ruimte voor 

ontwerpen voor toepassing in zo-

wel privé- als  openbare projecten.  

De voorgevormde elementen en 

de verstelbare bodem maken een 

snelle en eenvoudige montage 

mogelijk. De niet-poreuze opper-

vlakten aan de binnenzijde van de 

cabine zijn volgens sanitair-richt-

lijnen uitgevoerd en maken zo-

doende een optimale hygiëne en 

eenvoudige reiniging mogelijk. 

Er kan gekozen worden uit een 

aantal klassieke en moderne kleuren.  

De licht glooiende voetenbodem 

voorkomt dat er stilstaand water 

in de cabine blijft staan. 

Een glazen deur wordt standaard 

meegeleverd. De isolerende 

bouwwijze, sandwich-constructie, 

zorgt voor een energie-efficiënte 

werking. Glasvezelversterkt kunst-

stof staat bekend als een slechte 

geleider van warmte wat de snelle 

opwarming binnen in de cabine 

bevordert.

STOOMCABI NES

KLEUR
STALEN

wit Ivoor Champagne Azure blauw Mos-groen

De getoonde stalen zijn drukwerkkleuren en kunnen licht afwijken van de 
werkelijke kleur, vraag naar de kleurenstalen om de juiste kleur te bepalen.
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KNOW               
HOW

Polyfaser staat voor meer dan 45 jaar ervaring in de 

zwembadenbouw en de samenwerking met Pomaz 

gaat terug tot 1997. De superieure kwaliteit van de 

Polyfaser baden maakt dat we, in combinatie met 

onze kennis, een betrouwbare oplossing in handen 

hebben. Bent u geïnteresseerd geraakt dan verwel-

komen wij u graag in Geldrop waar wij u een aantal 

modellen kunnen laten zien. Bel voor een afspraak: 

+31 (0)40 285 66 58
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