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rechtstreeks van de fabrikant
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Wil jij zelf je zwembad aanleggen of de bouw van je zwembad coördineren? Dan zit 
je goed bij OPUS Zwembaden. Van zwembaddroom tot eerste duik in het water: we 
coachen je door het hele bouwproces. Je bespaart zo heel wat kosten, maar boet 
niet in aan kwaliteit. Samen gaan we voor een succesvol eindresultaat!

Je behoudt de controle over alle werkzaamheden. Of je nu zelf de handen uit de 
mouwen steekt of taken door een professional laat uitvoeren. OPUS Zwembaden 
begeleidt je ter plaatse bij alle bouwfases: van de plaatsing van je kwaliteitsvolle 
polypropyleenzwembad en filtersysteem tot de afdekking en verwarming.

Droom, creëer, geniet!





Bij OPUS Zwembaden kiezen we resoluut voor kwaliteit en transparantie. Zowel in de mate-
riaalkeuze als in de begeleiding. Alleen zo geniet jij als klant van gemoedsrust. 

 Bekijk alle materialen in de toonzaal in Zonhoven.
 Bezoek onze productiehal en ontdek hoe jouw polypropyleenzwembad gemaakt wordt.
 Krijg begeleiding op maat én ter plaatse.
 Werk in jouw tempo, zowel praktisch als financieel.
 Ontvang een voorgemonteerde filter- en pompinstallatie.
 Reken op gespecialiseerde partners.
 Gebruik hoogstaande producten van bekende fabrikanten.
 Profiteer van een goede prijs-kwaliteitverhouding.

“Iets technisch kwaliteitsvol én mooi creëren,  
dat is hoe we mensen écht blij maken”

Zwembaden door en voor families

Een hecht team voelt soms aan als familie. Maar in het geval van OPUS Zwembaden is dat ook 
echt zo: Katrien, Michel en zoon Laurens stellen alles in het werk om jou optimaal te begeleid-
en naar je eigen zwemparadijs. Want die momenten thuis aan het water zijn onbetaalbaar.

Waarom OPUS Zwembaden?



Polypropyleen is een thermoplastisch polymeer en een multi-inzet-
bare grondstof. Na verhitting kan het elke vorm aannemen. Je vindt 
het terug in auto-onderdelen, flessen, bloempotjes, boten, medische 
apparatuur … Het materiaal heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding 
en is enorm sterk.

Daarom kiezen wij voor polypropyleenzwembaden:

 uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

 eindeloze kleurmogelijkheden

 uv-bestendig en dus geen verkleuring

 osmosevrij en dus heel onderhoudsvriendelijk

 milieuvriendelijk (99% recycleerbaar)

 gladde bodem, dus zacht voor de voeten

Waarom polypropyleen?



OPUS Zwembaden zorgt voor jouw ideale zwembadformaat.

In de breedte kun je kiezen uit verschillende afmetingen die variëren tussen 2,70 en 3,90 
meter.

Hoe lang je zwembad is, kies je ook helemaal zelf. Dat kan van 7 tot 13 meter.

Twijfel je over je keuze of wil je een polypropyleenzwembad op maat? Neem dan gerust 
contact met ons op voor advies.

Het aanbod 



Van filterinstallatie tot verwarming: voor alle toebehoren kun je bij ons 
terecht. We gidsen je door het aanbod en gaan samen voor kwaliteit.

We vinden het belangrijk dat je weet wat je in huis haalt en kiezen voor 
betrouwbare merken. Zo kun jij zorgeloos genieten, ook van een sterke 
naservice.

Bewuste materiaalkeuze



Onze aanpak

Alle stappen naar jouw zwembad 

Grond- en
kraanwerken

Chapewerken

Technische ruimte 
voorbereiden

Verwarming 
voorzien

Boordsteen 
leggen

Leidingen
aansluiten

Waterbehandeling

Afdekking
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Wij produceren alles zelf. In tegenstelling tot vele andere bedrijven hebben wij alles zelf 
in de hand. Dit garandeert een maatwerk product van de gekende belgische kwaliteit.

Eigen productie, dat is onze kracht





Ontdek alle mogelijkheden en krijg advies op maat. 

We verwelkomen je graag in onze toonzaal en productiehal na afspraak, zodat je een 
polypropyleenzwembad met alle technieken en toebehoren kunt bekijken en al je vragen 
kunt stellen.

Bezoek onze toonzaal





Een zwemparadijs in je tuin dat je zelf mee gecreëerd hebt? Wat een droom! Het kriebelt. 
De goesting is er. Maar misschien heb je nog een laatste duwtje in de rug nodig om de stap 
te wagen? Ontdek 8 redenen waarom zelf een zwembad bouwen écht een goed idee is: 

1. Budgetbewust doe-het-zelven

Onderschat jezelf niet: wat je zelf doet, doe je vaak beter én goedkoper, zeker als je goed 
begeleid wordt. Met het geld dat je uitspaart aan installateurs die alles van a tot z install-
eren of coördineren, kun je vast en zeker leukere dingen doen. Zoals een poolparty organ-
iseren of een trendy zwemoutfit kopen. 

2. In jouw (financiële) tempo

Omdat je zelf de touwtjes in handen hebt, bepaal jij de planning. Zowel praktisch als 
financieel. Je kunt elke fase starten wanneer jij dat wilt en dus de kosten spreiden. Je bent 
bovendien niet afhankelijk van externen die het bouwproces eventueel vertragen.

3. Doordachte keuzes

Geen overhaaste beslissingen maar weloverwogen keuzes, dat is fijn werken. Je zegt niet 
te snel ‘ja’ tegen een verkoper in een hectische zwembadmarkt, maar denkt rustig na over 
de kosten en bekijkt alle mogelijkheden. Zodra het zwembad geplaatst is, bepaal je bijvoor-
beeld helemaal zelf of je nu al een afdekking voorziet of nog even spaart. 

8 redenen 
om zelf een zwembad te bouwen



8 redenen 
om zelf een zwembad te bouwen 4. Jouw visie

Zwemmen staat voor veel mensen gelijk aan vrijheid. In je tuin kunnen zwemmen, versterkt dat 
gevoel alleen maar. Bouw je je zwembad ook nog eens zelf? Dan zijn er helemaal geen beperkin-
gen meer. Als een echte werfleider zorg jij ervoor dat alles volgens plan verloopt. Daardoor is de 
kans groot dat het uiteindelijke resultaat ook echt is wat jij voor ogen had. No surprises there.

5. All-in-one

Onze aanpak bevat alle stappenplannen en materialen om zelf een hoogwaardig zwembad te 
bouwen. Verwarming, afdekking, automatische chloordosering … Aan alles wordt gedacht en we 
gieten het totaalplaatje in een transparante offerte.

6. Weet wat je in huis haalt

Jammer genoeg is de communicatie in de zwembadsector niet altijd even transparant als het 
water. Het merk van de filter, de technische fiche van de verwarming, de specificaties van de 
afdekking … Het is niet altijd duidelijk wat het precies inhoudt. Wanneer je zelf je zwembad 
bouwt met OPUS Zwembaden, weet je exact wat je in huis haalt. 

7. Hard werken, hard genieten

Van je eerste zwembaddroom naar de eerste duik: heel het gezin is betrokken bij de bouw van je 
zwembad. Samen denken jullie na over het geheel en werken jullie aan je eigen zwemparadijs. 
Wauw! Teamwork makes the dream work.

8. Zo fier als een gieter

Kun je je het al voorstellen? Je legt de laatste hand aan je eigen zwembad en neemt die eerste, 
welverdiende plons. Onbeschrijflijk. Dit heb jij gerealiseerd. Jouw vakmanschap, jouw daad-
kracht, jouw zelfgebouwde zwembad.
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