
PRODUCTBLAD - ISOLATIEWAND

Variopool is trots op de wereldwijde innovatie in wereld van zwembaden! Een beweegbare bodem met een geïntegreerd 
isolatiewand die verschillende temperaturen mogelijk maakt! In zwembad de Waterlinie te Culemborg heeft het team van Variopool 
dit als eerste in de wereld mogelijk gemaakt. Een soortgelijke installatie ook gedaan in een splinternieuw zwembad in Klaipeda 
(Litouwen)

Voor ons team was dit een mooie uitdaging die we natuurlijk graag zijn aangegaan. Verschillende temperaturen in één bad is niet 
iets wat je elke week tegenkomt. Het zwembad in Culemborg is overigens gebouwd volgens het 2521 concept. En nu, door de 
installatie van de isolatiewand, kunnen we twee temperaturen behalen in hetzelfde bad. We noemen dit de 2-TEMP oplossing.

Zodra de isolatiewand omhoog geklapt staat wordt in één van de baden de watertemperatuur verhoogd. Dit is bijvoorbeeld erg 
prettig voor hele kleine kinderen en senioren. Het is een prachtig project geworden en zijn we ervan overtuigd dat we dit in de 
toekomst nog vele keren zullen mogen uitvoeren.

PRODUCT BESCHRIJVING

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRODUCTBLAD - ISOLATIEWAND VOOR 2-TEMP OPLOSSING

Materiaal frame Roestvrij Staal 316L frame constructie (gebeitst en gepassiveerd)
Materiaal afwerking Polypropyleen panelen 20mm dikte
Kleur afwerking Standaard wit (RAL9010) antislip
Minimum/maximum gebruiker diepte -0.6 - 1.2mtr. onder waterniveau en alleen in combinatie met 

geintegreerd waterinlaatsysteem in de beweegbare bodem
Aandrijfsysteem Drijvende / handmatige constructie met vergrendelingssysteem

Onze installateurs hebben in de Noorse plaats Flesberg een isolatiewand 2.0 opgeleverd. Het gaat hier om de installatie van een 
beweegbare zwembadbodem met klep in formaat 25 x 5.5 meter. Het bijzondere van dit project is, en daarom noemen we het ook 
‘isolatiewand 2.0’, is dat de wand in de beweegbare bodem verwerkt is.  

Dit is uniek en een vinding van de engineers van Variopool. We hebben soortgelijk project ook in Culemborg gerealiseerd, maar 
door de integratie van de isolatiewand in de beweegbare bodem is het een nieuw hoofdstuk in engineering geworden. 

Iets waar we allemaal trots op zijn!
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Hieronder staan enkele referenties waar Variopool een isolatiewand heeft geleverd en geïnstalleerd. Heeft u 
vragen over deze of andere referenties van Variopool, neem dan contact met ons op. U kunt ons iedere werkdag 
bereiken via +31 (0)226 333 000 of via info@variopool.nl. 

Het zwembad in Culemborg als eerste met de isolatiewand oplossing

Twee temperaturen, één bad, uniek! Overzicht


