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DE BELOFTES

Starline met de S van Service

van Starline

uw zwembad eenmaal in gebruik is staan we het

Wij bieden 100% tevredenheidsgarantie. Ook als
hele jaar voor u klaar! Als er onverhoopt iets is
komt uw Starline dealer binnen de kortste keren

Advies op maat

bij u langs.

Het wellness genot vergroten is onze passie. Daarom geven wij en onze Starline dealers u
graag advies op maat in de showroom of bij u thuis. Zolang u maar volkomen zeker kunt

U kunt uw Starline dealer altijd bellen voor

zijn van eindeloos wellness plezier.

periodieke controles en onderhoud, maar u kunt
ook een apart service-onderhoudscontract af-

Ontwerpen; voor ieders smaak

sluiten. Bij topkwaliteit hoort ook topservice!

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

Wij zijn altijd dichtbij

puurheid door minimalisme, actuele vormentaal en kwaliteit door het gebruik van de beste

Letterlijk én figuurlijk. Met meer dan 20 Starline

materialen. Deze ontwerp principes worden doorgevoerd tot in elk detail van het zwembad.

Dealers in de Benelux kunt u altijd ergens bij u

Geniet met volle teugen van een Starline zwembad.

in de buurt terecht en anders komen wij gewoon
bij u thuis.

Een extra dimensie in uw leven
Het bezitten van een zwembad betekent een compleet nieuwe dimensie in uw leven.
Een levensstijl gevuld met genot, plezier en een gevoel van rijkdom. Een leven dat u
doorbrengt bij uw prachtig geïnstalleerde zwembad in een stijlvolle tuin of binnenruimte.
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Geniet met een gerust hart van
een Starline zwembad.
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EEN TOTAAL CONCEPT
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

Al meer dan vier decennia heeft Starline kennis en ervaring in de ontwikkeling en productie

een zeer glad en hard oppervlak heeft en daardoor

van Monoblock zwembaden. Starline Monoblock zwembaden bestaan uit één stuk.

antibacterieel is. Met de vinylester toplaag is het

Door middel van geavanceerde productietechnieken worden deze vervaardigd uit hoog-

vrijwel onverwoestbaar.

waardig composiet in een uiterst duurzame constructie. De gladde en strakke wanden zijn
zeer esthetisch en onderhoudsvriendelijk.

De toplaag bepaalt tevens de kleur van het zwembad
en is in vijf originele zwembadkleuren wit, licht-

Doordat de zwembaden al in de fabriek worden uitgerust met diverse onderdelen en

blauw, blauw, lichtgrijs en telegrijs. De Exterior

gewenste accessoires is er slechts een korte installatietijd nodig bij u thuis en kunt u

Finish Coating zorgt voor een volledig geïsoleerde

snel genieten van uw eigen zwembad. Samenvattend kunnen we u garanderen dat een

en waterdichte buitenlaag.

zwembad van Starline van het hoogste kwaliteitsniveau is.
Unieke kwaliteiten
• Zes zwembadlijnen

• Onderhoudsvriendelijk

• Actuele design zwembaden

• Geavanceerde productietechnieken

• Luxe design opties en trappen

• Duurzame kwaliteit

• Veilig en ergonomisch

• Korte installatietijd bij u thuis

Van A tot Z compleet
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DE STARLINE COLLECTIE
Denkt u erover een Monoblock zwembad aan

Kiest u voor een binnenzwembad zodat u het

Maak kennis met de prachtige zwembaden

te schaffen? De Monoblock zwembaden van

hele jaar door kunt zwemmen in de privacy van

van Starline! Starline zwembaden zijn verdeeld

Starline zijn verkrijgbaar in diverse modellen,

uw eigen huis? Of wenst u liever een zwembad

over zes zwembadlijnen en deze komen in deze

afmetingen en kleuren. Uw wensen en eisen

voor in de tuin zodat u kunt genieten van de

brochure allemaal aan bod.

bepalen welk zwembad het beste bij u past.

seizoenen?

Nexxt Line

Nova Line

Dynamic Line

Carré Line

Romana Line

Ergonomic Line

Infinity pool
Stijlvol en high end

Modern
Puur en esthetisch

Luxe entree
Extra veilig familiebad

Tijdloos design met een tijdloze tint
Extra veilig familiebad

Klassieke schoonheid
Extra veilig familiebad

Voor de kleinere tuin
Extra veilig familiebad

8 tot 12 meter

6 tot 12 meter

11 meter

8 tot 10 meter

8 tot 10 meter

7 tot 7,7 meter
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NEXXT LINE
Stijlvol en High end

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 diverse entree opties,
uitgevoerd 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.

Fotograaf: Peter Baas
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TECHNISCHE GEGEVENS
Nexxt Line

Strak design

Infinity pool

Nexxt 80

Nexxt 100

Nexxt 120

Lengte : 8 meter
Breedte : 4,1 meter
Diepte : 1,6 meter

Lengte : 10 meter
Breedte : 4,1 meter
Diepte : 1,6 meter

Lengte : 12 meter
Breedte : 4,1 meter
Diepte : 1,6 meter

Diverse trappen mogelijk

Het strakke design geeft de Nexxt Line

Het water loopt over de randstenen en

Geef uw Nexxt extra allure met bijvoorbeeld

een exclusieve uitstraling. De overlooprand

verdwijnt geruisloos in een voeg tussen

een prachtige zwevende inlooptrap of een

zorgt voor een mooi spiegeleffect.

de randtegels.

inlooptrap over de volledige breedte.

X

NEXXT LINE
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Afmetingen

Sta-rand

Veiligheidsrand

Inlooptrap

Nexxt 80

8 x 4,1 x 1,6

x

x

Diverse uitvoeringen

Levenslange garantie

Nexxt 100

10 x 4,1 x 1,6

x

x

Diverse uitvoeringen

Levenslange garantie

Nexxt 120

12 x 4,1 x 1,6

x

x

Diverse uitvoeringen

Levenslange garantie

: niet aanwezig

: wel aanwezig
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Roldeck ® integratie

Waterdichtheid Vinylester

NOVA LINE

Puur, esthetisch en actueel
Voor de Nova Line is het concept ‘zwembad’ teruggebracht tot de essentie. Het 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 diverse entree opties, uitgevoerd in de bijpassende zwembadkleur en
er kan een Roldecksysteem ingebouwd worden door middel van een hoekkap in het bad.
NOVA zwembaden ademen een pure eenvoud uit. Een zwembadlijn van een absoluut
natuurlijke schoonheid.

14
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TECHNISCHE GEGEVENS
Nova Line

Minimalistisch design

Hoge waterlijn

Nova 80

Nova 100

Nova 120

Lengte : 8
meter
Breedte : 4,1 meter
Diepte : 1,55 meter

Lengte : 10 meter
Breedte : 4,1 meter
Diepte : 1,55 meter

Lengte : 12 meter
Breedte : 4,1 meter
Diepte : 1,55 meter

Diverse trappen mogelijk

Met een strakke lijnvoering past dit zwembad

Het innovatieve skimmersysteem zorgt

Geef uw Nova extra allure met bijvoorbeeld

perfect in de moderne tuin

voor een mooie hoge waterlijn, net onder

een prachtige zwevende inlooptrap of een

de randstenen.

inlooptrap over de volledige breedte met

X
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Sta-rand

Veiligheidsrand

Inlooptrap

6 x 3 x 1,5 m

x

x

Diverse uitvoeringen

Levenslange garantie

Nova 80

8 x 4,1 x 1,55 m

x

x

Diverse uitvoeringen

Levenslange garantie

Nova 100

10 x 4,1 x 1,55 m

x

x

Diverse uitvoeringen

Levenslange garantie

Nova 120

12 x 4,1 x 1,55 m

x

x

Diverse uitvoeringen

Levenslange garantie

Nova 60 *

antislip.

NOVA LINE

Afmetingen

: niet aanwezig

: wel aanwezig

* niet getoond
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Roldeck ® integratie

Waterdichtheid Vinylester

DYNAMIC LINE
Luxe entrée

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 Roldecknis achter het bad voor het
inbouwen van een Roldecksysteem. De veiligheidsrand bovenaan langs de gehele badwand
zorgt voor extra ondersteuning wanneer een gesloten zwembadafdekking wordt belast.
De sta-rand onder, langs de gehele badwand geven u de mogelijkheid om een rustpunt in
te lassen tijdens het zwemmen.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Dynamic Line

Familiebad

Veiligheidsrand en sta-rand

Dynamic 110+

Dynamic 110+

Lengte : 11 meter
Breedte : 4 meter
Diepte : 1,5 meter

Lengte : 11 meter
Breedte : 4 meter
Diepte : 1,5 meter

Lengte : 11 meter
Breedte : 4 meter
Diepte : 1,5 meter

Diverse hoektrappen mogelijk

Met een lengte van 11 meter, een sta-rand

De veiligheidsrand bovenaan de badwand zorgt

Diverse trappen mogelijk. Bijvoorbeeld een

en een veiligheidsrand is de Dynamic Line

voor extra ondersteuning wanneer een gesloten

hoektrap met loungeplateau net onder

het ideale familiebad.

zwembadafdekking wordt belast. De sta-rand

de waterlijn.

langs de wanden geven u de mogelijkheid om

Dynamic 110+

Afmetingen
Dynamic 110+
X

: niet aanwezig

Sta-rand

Veiligheidsrand

Inlooptrap

11 x 4 x 1,5 m

Diverse uitvoeringen

: wel aanwezig

een rustmoment in te lassen.

DYNAMIC LINE
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Roldeck ® integratie

Waterdichtheid Vinylester
Levenslange garantie

CARRÉ LINE
Open karakter

Carré baden kenmerken zich door de ruime Carré inlooptrap over de volledige 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 wordt met Roldecknis 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.
Deze zorgt voor ondersteuning van een gesloten zwembadafdekking in geval er kinderen
of huisdieren op terechtkomen. De sta-rand onder, langs de gehele bad wand geven u de
mogelijkheid om een rustmoment in te lassen tijdens het zwemmen.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Carré Line

Tijdloos rechthoekig design

Veiligheidsrand en sta-rand

Carré 80+

Carré 90+

Carré 100+

Lengte : 8 meter
Breedte : 4 meter
Diepte : 1,5 meter

Lengte : 9 meter
Breedte : 4 meter
Diepte : 1,5 meter

Lengte : 10 meter
Breedte : 4 meter
Diepte : 1,5 meter

Brede inlooptrap

Inlooptrap over de volledige breedte geeft

De veiligheidsrand bovenaan de badwand zorgt

Praktische inlooptrap over de volledige

dit bad een klassieke look.

voor extra ondersteuning wanneer een gesloten

breedte inclusief startblok met mogelijkheid

zwembadafdekking wordt belast. De sta-rand

voor een Jetstream.

Afmetingen

langs de wanden geven u de mogelijkheid om
een rustmoment in te lassen.

X

CARRÉ LINE
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Sta-rand

Veiligheidsrand

Inlooptrap

Roldeck ® integratie

Waterdichtheid Vinylester

Carré 80+

8 x 4 x 1,5 m

Geïntegreerd

Levenslange garantie

Carré 90+

9 x 4 x 1,5 m

Geïntegreerd

Levenslange garantie

Carré 100+

10 x 4 x 1,5 m

Geïntegreerd

Levenslange garantie

: niet aanwezig

: wel aanwezig
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ROMANA LINE
Klassieke schoonheid

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 Roldecknis achter het bad voor een onzichtbare
afwerking van een Roldecksysteem. 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. Voor kinderen ideaal om op te spelen.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Romana Line

Elegant mediterraans design

Veiligheidsrand en sta-rand

Romana 80+

Romana 90+

Romana 100+

Lengte : 8 meter
Breedte : 4 meter
Diepte : 1,5 meter

Lengte : 9 meter
Breedte : 4 meter
Diepte : 1,5 meter

Lengte : 10 meter
Breedte : 4 meter
Diepte : 1,5 meter

Gebogen inlooptrap

De halfronde inlooptrap geeft dit bad

De veiligheidsrand bovenaan de badwand zorgt

Halfronde inlooptrap over de volledige breedte

een mediterrane look.

voor extra ondersteuning wanneer een gesloten

inclusief startblok met mogelijkheid voor een

zwembadafdekking wordt belast. De sta-rand

Jetstream.

Afmetingen

langs de wanden geven u de mogelijkheid om
een rustmoment in te lassen.

X

ROMANA LINE
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Sta-rand

Veiligheidsrand

Inlooptrap

Roldeck ® integratie

Waterdichtheid Vinylester

Romana 80+

8 x 4 x 1,5 m

Geïntegreerd

Levenslange garantie

Romana 90+

9 x 4 x 1,5 m

Geïntegreerd

Levenslange garantie

Romana 100+

10 x 4 x 1,5 m

Geïntegreerd

Levenslange garantie

: niet aanwezig

: wel aanwezig
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ERGONOMIC LINE
Compact & Praktisch

De zwembaden van de Ergonomic Line zijn geschikt voor de compacte tuin. Ergonomic
baden zijn verkrijgbaar in twee modellen. Een rechthoekig model met of zonder hoektrap
en verschillende dieptes of een rechthoekig model met een halvemaan trap.
Ergonomic baden zijn standaard uitgerust met een Roldecknis achter het bad voor het
inbouwen van een Roldecksysteem. Daarnaast bevindt zich direct onder de waterspiegel
een veiligheidsrand. Deze zorgt voor extra ondersteuning bij een gesloten zwembadafdekking wanneer deze van bovenaf wordt belast. Sta-randen langs de wanden bieden
de mogelijkheid om even te pauzeren tijdens het zwemmen. Al met al een veelzijdig
zwembad.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Ergonomic Line

Ruimte optimaal benutten

Een volwaardige zwembadbeleving.

Veiligheidsrand en sta-rand

Ergonomic 70+

Ergonomic 77+

Lengte : 7 meter
Breedte : 3,5 meter
Diepte : 1,5 meter

Lengte : 7,7 meter
Breedte : 3,5 meter
Diepte : 1,4 meter

Diverse trappen mogelijk

De veiligheidsrand bovenaan de badwand zorgt

Diverse trappen mogelijk. Bijvoorbeeld een

voor extra ondersteuning wanneer een gesloten

hoektrap links- of rechtsonder.

Afmetingen

zwembadafdekking wordt belast. De sta-rand
langs de wanden geven u de mogelijkheid om

Sta-rand

Veiligheidsrand

Inlooptrap

ERGONOMIC LINE
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Waterdichtheid Vinylester

Ergonomic 70+

7 x 3,5 x 1,5 m

Diverse uitvoeringen

Levenslange garantie

Ergonomic 77+

7,7 x 3,5 x 1,4 m

Diverse uitvoeringen

Levenslange garantie

een rustmoment in te lassen.
X

Roldeck® integratie

: niet aanwezig

: wel aanwezig

33

STARLINE ROLDECK
Een veelzijdig systeem

Een Starline Roldeck systeem is een uiterst betrouwbaar automatische zwembadafdekking.
Het heeft als functie het onderhoud aan het zwembad te verminderen, het verhoogt
de veiligheid en bespaart energie. Met het uitgebreide assortiment Starline lamellen past
een afdekking altijd bij uw zwembad. Uw bad ziet er altijd indrukwekkend uit, of het
Roldeck nu geopend of gesloten is.
• Veilig
• Energiebesparend tot 60%!
• Schoner zwembad, minder onderhoud aan uw zwembad
• Duurzame kwaliteit
• Eenvoudige bediening
• Geschikt voor vrijwel alle zwembaden
• Een breed gamma aan Roldeck ® lamellen
• Vele mogelijke inbouw- of opbouwafwerkingen
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DE UITSTRALING

INBOUW OF OPBOUW

Het brede gamma Starline Roldeck lamellen

De installatie van de Starline afdekking kan op

biedt door de diverse uitvoeringen en kleuropties

twee manieren worden uitgevoerd: Inbouw of

veel mogelijkheden. Zo is er altijd een lamel die

opbouw. Bij inbouw wordt het dek onzichtbaar

voldoet aan uw wensen voor een mooi afgedekt

opgerold in een Roldecknis onder het terras of

zwembad.

onder de inlooptrap.

Kiest u bijvoorbeeld voor de blauwe of kleurloze

U heeft een bestaand zwembad en wilt graag

transparante lamellen, dan kunt u ‘s avonds

een Roldeck afdekking? Dan zijn er diverse oprol-

genieten van het bijzondere doorschijnende

mogelijkheden boven de grond.

effect wanneer de onderwaterverlichting brandt.
Als u voor de solar lamellen kiest, kiest u voor
gratis zwembadverwarming. Deze lamellen geven
de warmte, opgenomen door de zon, af aan het
zwemwater. Bij de eerste zonnestralen wordt
zodoende het zwemwater al opgewarmd.

Starline Roldeck

Starline Roldeck
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POLYCARBONAAT LAMELLEN
PCR 60

Modern & Duurzaam

PVC LAMELLEN
Een scala aan mogelijkheden

PVC 50 Kleur

Deze lamel heeft een breedte van 60 mm en een
dikte van 14 mm. De lamel is verkrijgbaar in een
solar- of kleurloos transparante uitvoering. De solar
variant is optioneel verkrijgbaar met een alu-look
coating voor een eigentijds metallic effect.

Deze PVC lamellen hebben een breedte van
De hoogwaardige Polycarbonaat lamellen van Starline bevatten een ingebouwde

Deze hoogwaardige, slagvaste en isolerende PVC lamellen zijn verkrijgbaar in

UV-blocker en zijn bestand tegen extreme temperaturen en weersinvloeden.

maar liefst zes uitvoeringen; gekleurd, transparant in de kleur blauw en in een solar
uitvoering. Voor ieder wat wils!

50mm en zijn verkrijgbaar in vier lamelkleuren
naast de transparant varianten. Er is dus altijd
een kleur die past in de stijl van uw zwembad.

• Energiebesparend
• Hoge isolerende werking

• Energiebesparend

• Bestand tegen hoge temperaturen

• Hoge isolerende werking

• Bestand tegen UV-straling

• Verkrijgbaar in zes varianten

PVC 50 Transparant blauw

• Beter bestand tegen hagel en storm dan PVC lamellen

Deze blauwe transparante PVC lamellen van
50mm breed vormen ‘s avonds, in combinatie
met onderwaterverlichting, een sfeervol geheel.

PVC 50 Transparant blauw Solar
PCR 60 Transparant
blauw solar

PCR 60 Crystal Clear

PCR 60 Alu-look
solar

PVC 50 Wit

PVC 50 Crème

PVC 50 Blauw

PVC 50 Grijs

Deze PVC lamel van 50 mm breed geeft de warmte,
opgenomen door de zon, af aan het zwemwater.
Bij de eerste zonnestralen wordt zodoende het
zwemwater al opgewarmd.

PVC 50 Transparant
blauw

38

PVC 50 Transparant
blauw Solar
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ZWEMBAD INBOUWDELEN
& ACCESSOIRES
Haal nóg meer uit uw zwembad

Inspuiters
Het in de filterinstallatie gezuiverde en eventueel verwarmde water komt via de inspuiters
weer retour in het zwembad. Deze inspuiters zijn van richting verstelbaar en bevinden zich
meestal tegenover de skimmers voor een optimale doorstroming. Er zijn twee verschillende

Uw zwembad kan naar wens worden gepersonaliseerd en uitgebreid. Denk bijvoorbeeld

mogelijkheden; Kunststof of RVS. In een ronde of vierkante uitvoering.

aan een jetstream voor een krachtige zwemtraining of een waterval voor een levendig
element bij uw zwembad. Zwembadaccessoires zorgen voor extra diversiteit aan gebruiks-

Skimmers

mogelijkheden. Daarnaast kan men onderscheid maken in de inbouwdelen, in materialen

Skimmers bevinden zich aan de bovenzijde van de zwembadwand en voeren water en vuil

en afwerking ervan.

aan de oppervlakte weg. In de skimmer zit een mandje om het grove vuil, zoals bladeren,
op te vangen en te voorkomen dat het in de pomp terecht komt. Er zijn verschillende

Inbouwdelen

mogelijkheden; Kunststof of RVS.

Zwemwater kan maar op één manier het zwembad in en uit: via de inbouwdelen. In combinatie met de zwembadpomp zorgen ze voor de circulatie van het zwemwater. Inbouwdelen

Bodem- of wandafvoer

kunnen op verschillende hoogtes en locaties in uw zwembad worden geplaatst. Daardoor

Deze inbouwdelen bevinden zich onder in het zwembad. Naast de skimmers, die voor

hebben ze elk hun eigen toegevoegde waarde voor een optimale watercirculatie. Daarnaast

watercirculatie zorgen aan het wateroppervlak, zorgen de bodem- of wandafvoer voor een

zijn inbouwdelen mede bepalend voor de uitstraling van uw zwembad. De inbouwdelen van

goede doorstroming op een dieper niveau.

Starline zijn verkrijgbaar in een hoogwaardige kunststof- of RVS-uitvoering.
Lampen
De voordelen van Starline inbouwdelen

Onderwaterverlichting geeft elk zwembad allure, sfeer en uitstraling. Ook als er niet

• Optimale watercirculatie

gezwommen wordt zorgt verlichting voor een fraaie aanblik van het zwembad en bovenal

• Hoogwaardige producten

sfeer in uw tuin of zwemruimte. Er zijn twee verschillende mogelijkheden; traditionele

• Esthetische afwerking van uw bad

verlichting of LED verlichting in kunststof of RVS. In een ronde of vierkante uitvoering.
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ACCESSOIRES

ZWEMBADKLEUREN

Maak uw zwembad compleet

Geef uw zwembad kleur!

Jetstream

Starline zwembaden zijn verkrijgbaar in vijf originele

Met een jetstream kunt u eindeloos zwemmen

zwembadkleuren. Elke kleur geeft uw zwembad

tegen de stroom in, een ware waterattractie.

een sprankelende uitstraling die ademloos aansluit

Het verhoogt het zwemplezier en maakt uw

in uw omgeving:

zwembad uitnodigender.
Wit
Randstenen

Uitnodigend om in te zwemmen

Gezien de verschillende mogelijkheden adviseren
Licht grijs

wij u contact op te nemen met uw Starline dealer.

Zachte sprankeling
Buitendouche
Met een goede buitendouche voorkomt u niet

Telegrijs

alleen dat u bij het instappen vuil meeneemt het

Modern zwembadgevoel

zwembad in, ook kunt u zich na het zwemmen
Licht blauw

goed afspoelen.

Subtiel mediterraans
Trap
Geef uw zwembad meer allure met één van onze

Blauw

trappen.

Klassiek mediterraans zwembadgevoel
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WATERBEHANDELING
Altijd een passende oplossing

Om te kunnen blijven genieten van een sprankelend zwembad is het belangrijk dat het
zwembad op de juiste manier wordt onderhouden en dat het zwemwater op een correcte
manier wordt behandeld.
Starline beschikt over een uitgebreid assortiment aan zwembadtechniek en automatische
zwembadreinigers. Vrijwel alle systemen van Starline worden in eigen beheer en met
de grootste zorg ontwikkeld en getest. De apparatuur is volledig op elkaar afgestemd
en optimaal geschikt voor elk Starline zwembad. Er is dus altijd een passende oplossing
voor uw wellness project. Voor vrijblijvend advies kunt u terecht bij ons in de showroom in
Valkenswaard of bij een Starline dealer in uw regio.
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SERVICE

U kunt natuurlijk ook gewoon een kijkje komen
nemen en inspiratie opdoen in onze stijlvolle
binnen- en buitenshowroom. Hier ziet u de meest

Complete nazorg van A tot Z

actuele zwembaden van Starline en waant u
zich al in uw nieuwe levensstijl. Wij zien u graag
verschijnen op het onderstaand adres:

Met meer dan 40 jaar ervaring , kennis en persoonlijke toewijding produceren wij onze
Monoblock zwembaden. Het spreekt dan ook voor zich dat onze Starline dealers u de

De Vest 50b

beste service voor, tijdens en na uw aankoop kunnen bieden.

5555 XP Valkenswaard

Het hele jaar in topconditie

+31(0) 40 - 201 3333

Na uw aankoop wilt u natuurlijk zorgeloos blijven genieten van uw zwembad en wat dat

info@starlinepool.com

betreft zit u helemaal goed bij Starline. Gedurende het gehele jaar kunt u natuurlijk gebruik

www.starlinepool.com

maken van onze service, ook het zomer en winterklaar maken kan gedaan worden door uw
Starline zwembaden, zwembadafdekkingen en

Starline dealer. Kijk op ondergenoemde website voor een Starline dealer in uw regio.

apparatuur zijn via een gerenommeerd interShowroom

nationaal dealernetwerk te verkrijgen. Kijk op

Bent u op zoek naar een zwembad en wenst u hier meer over te weten? Wilt u meer weten

bovengenoemde website voor een Starline dealer

over een bepaald onderwerp dat besproken is in deze brochure? Maak een afspraak en

in uw regio.

kom naar onze showroom in Valkenswaard, waar onze specialisten u graag een geheel
vrijblijvend advies geven.
Tot ziens bij Starline!
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