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WONEN

AAN HET

WATER

BIJ U

THUIS.

De eerste compacte LoungePool die eenvoudig
van uw eigen terras een leefruimte aan het water
maakt – uw eigen privé waterterras. „AquaLiving“ is
hier het motto. Ontbreekt bij u thuis het gevoel van
wonen aan water, dan kunt u dit snel veranderen
met: C-SIDE, het creatieve concept van RivieraPool.

Geen zwembad, geen
whirlpool. Maar een Pool...
...die de onweerstaanbare aantrekkingskracht van
water in uw tuin
Voor L
de een
P brengt.
O O
S is een waterobject iets om naar te kijken en te ontspannen, een

loungegedeelte aan het water. En voor de ander:

iving
een AquaLounge, een Chillout-Zone om in te „dui-aqua l
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ken“ – om af te koelen of om op te warmen - te drij-
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O L Som te genieten
ven en te ontspannen
van water.
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HEERLIJK

KOEL

WATER

IN EEN HETE

ZOMER.

Zo wordt een zomerse zondag een vakantiedag
voor

de

hele

familie.

Een

zwoele

zomer-

avond aan uw eigen „Lago“ is de ideale plek
voor een heerlijk glas wijn – als dan ook nog
de

poolverlichting

het

water

reflecteert,

ont-

staat er een ultieme ambiance in de gehele tuin.

Deze elegante MiniPools zijn verkrijgbaar in de

waar planten het water op een biologische wijze zui-

compacte afmetingen 2,1 x 2,1 m of 2,1 x 3,7 m en

veren. De techniek bevindt zich in een kleine schacht,

voorzien van een uitgekiende techniek. Een skimmer-

die eenvoudig naast het bassin verdiept in de bodem

filter met een grote opvangkorf zuigt het vuil van het

wordt ingebouwd. Via het opklapbare afdekpaneel

oppervlak en houdt het water schoon. Of houdt u het

is de techniek te bereiken. De inbouwdelen van deze

liever natuurlijk? Dan hebben wij voor u een bio-filter

MiniPool worden vooraf in de fabriek geïnstalleerd.
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AFMETINGEN
210 cm x 210 cm x 80 cm

INHOUD

ca. 1.900 liter

GEWICHT
ca. 150 kg
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P O O L S
AFMETINGEN 370 cm x 210 cm x 80 cm

INHOUD

ca. 3.700 liter

GEWICHT
ca. 230 kg
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D E D ESIGNER
De „designer“ zal de MiniPool in een stijlvol terras

rechthoekige

met overkapping inbouwen. Donkere „granicite“

wuivende siergrassen laat deze Pool zich tot een

oppervlakken van natuursteen of chique mozaïeken

prachtige loungezone ombouwen waar men op de

van Ezarri of Sicis reflecteren het licht. De „SlimLine“-in-

elegante meubelen kan relaxen. Met een chique

bouwdelen zijn vlak ingebouwd en bieden de gebrui-

staande lamp en subtiele verlichting ontstaat een luxe

ker de juiste vermenging van lucht en water. De bouw-

outdoor woonkamer waar men ´s avonds heerlijk kan

vorm is rechtlijnig, systematisch, gereduceerd en puur

ontspannen tot in de late uurtjes.

architectonisch.
Met „Ambi-Light“ weerspiegelen fascinerende lichtnuances op de verlichte gevel en omheining van het
huis. Samen met elementen zoals donkerkleurige,

vloerdelen,

kiezeloppervlakken

en

CSIDEPOOLS.DE

D E N ATUURLIJKE

zal de C-SIDE geheel organisch inrichten. Veel planten

bij de standaard, met hout verwarmde, hottubs die het

rondom het water, warme kleuren, eerder rustiek met

water enkel via een thermo-circulatie verwarmen. Het

veel hout en voldoende plaats voor een verwarmend

gebruik in alle 4 jaargetijden is hierdoor geen onbe-

vuur voor ´s avonds – zo zou een natuurlijke C-SIDE

reikbare luxe meer. Gun uzelf, na al het gedane werk

er eigenlijk uit horen te zien. Uiteraard met een bio-

in de tuin, een heerlijk verfrissend voetbad of een lek-

logische waterfiltratie, of misschien zelfs met een op

ker warm massagebad – dat verdient u toch gewoon?

hout gestookt vuur? Een vuurschaal voorzien van een
warmtewisselaar van RVS zorgt ervoor dat het verwarmde water weer terug in het bassin komt. Deze
manier van verwarmen gaat aanzienlijk sneller dan

D E G ENIETER
De „ genieter“ en „my private C-SIDE“ vormen een

combinaties van gegrilde vis en knoflook met daarbij

overheerlijk team vanwege het samensmelten van

een frisse witte wijn. Volop genieten aan en in het

water, vuur en outdoor-cooking. Vooral omdat het

water met uitzicht op het vuur. Zo kan een ontspannen

water het middelpunt is en omringd wordt door de

avond langzaam ten einde lopen. De C-SIDE Pool kan

zit- en liggedeeltes, geurende oleander en lavendel,

daarna eenvoudig met de „Lounge2cover“ gesloten

kruiden zoals rozemarijn en tijm die in de plantenper-

worden. Het water blijft warm, alles blijft schoon en

ken wachten om verwerkt te worden in de mediterra-

ziet er opgeruimd uit. Kortom, een perfecte start om

ne keuken. Gezelligheid staat op het menu, heerlijke

de volgende dag opnieuw te genieten van uw eigen
privé „Bagno“. Elk atrium met een C-SIDE Pool wordt
al snel een highlight van het huis, zelfs bij kleine
woonoppervlakken. Begin met combineren - gun uzelf
deze levensdroom – this is living…

Welk tuintype bent U?

D E A CTIEVE

Voor de „actieve“ zal de C-SIDE een fitnessruimte zijn,

vermoeide spieren gemasseerd en geactiveerd worden.

maar dan voor in de tuin. Dankzij de stabiele bouwwijze

In combinatie met een tuindouche en een buitensauna is

van het bassin, het isolatiebeton en een luchtwarmtepomp

outdoor-living in de zomer én winter een belevenis.

wordt alles goed en snel verwarmd. Hierdoor is het voor
de sportieveling goed vertoeven in deze wellness-oase.
Gewoon perfect na een lange fietstour of een eind joggen. Ook ideaal voor „vroege vogels“ omdat het heerlijke
verwarmde water voorzien is van veel zuurstof waardoor

CSIDEPOOLS.DE

C-SIDE

IS ZO VEELZIJDIG ALS UZELF!

Creëer uw eigen persoonlijke Outdoor-Lifestyle.
Wij hebben voor u een aantal ontwerpen voorbereid. Het basisrecept voor uw eigen “Way of life”.
Zo eenvoudig en snel kan geen enkel tuinontwerp
zich ontwikkelen in een wellness concept. Denk
met ons mee en maak een plan met uw tuinplattegrond en onze maatgevende MiniPools. Denk aan
alles wat u graag in uw nieuwe wellness- en relaxruimte wilt hebben: Een terras met overkapping,
een paviljoen of een poolhouse? Hoe ziet uw lounge eruit? Met P
wie O
wilt uOeigenlijk
L Sgenieten? Hoe
groot en hoe „chill“ moet deze „Chillout-Lounge“
zijn? Waar worden de drankjes gekoeld en waar

P O O L S

aqua
staat de BBQ? Laat uw gedachten eens in de vrije
loop en ontdek uw eigen creativiteit. Wij wensen

living

aqua living
aqua living aqua Living
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u er in ieder geval
veel O
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DE UITRUSTING
Maak een keuze uit twee verschillende sfeerverlichtingen,

Geen probleem: een elektrische verwarming of een kleine

heerlijk ontspannende massagejets die normaal gespro-

energiezuinige warmtepomp staat tot uw beschikking. De

ken alleen bij whirlpools ingebouwd worden. Of waarom

meer dan 40 jaar ervaring van het merk RivieraPool vindt

niet de vier bruisbronjets die voor een levendige waterbe-

u in elk detail terug. Gedegen kwaliteit en functionaliteit

weging zorgen? En wat als u het water wil verwarmen?

die u ook in de vormgeving van een C-SIDE Pool terugziet.

AAN

ALLES GEDACHT

IN UW C-SIDE POOL ZIJN ALLE BENODIGDE ONDERDELEN VOORAF GEÏNSTALLEERD. FILTRATIE,
VERLICHTING, TOEBEHOREN EN DE VOORAF GEÏNSTALLEERDE TECHNIEKSCHACHT.

GEÏNTEGREERDE SKIMMER

CARTOUCHEFILTER

MASSAGEFUNCTIE

SLIM LINE MASSAGEJETS

INBOUWDELEN VAN RVS

VEILIGHEIDSOVERLOOP

GRANIETEN RANDSTEEN

LEIDINGWERK
VOORAF

GEEN HIJSKRAAN
NODIG

TECHNIEKSCHACHT

AMBIANCE
LED-VERLICHTING
Een gezellige zomeravond aan uw Pool, de voeten
in het water, genieten van het reflecterende water
dat zorgt voor een fascinerende en bijzondere sfeer
in uw tuin. Hiervoor zijn twee soorten sfeerverlichtingen beschikbaar. De „White-Light“ voor een stralend
wit licht en de „Ambi-Light“ waarmee u ontelbare
kleuren in uw Pool tovert. De RGB- kleuren kunnen
via een afstandsbediening gewisseld worden.

BRUISBRONJETS
Waterreflecties ontstaan door bewegend water.
Daarom hebben wij in de C-SIDE Pools een nieuw
soort inlaten verwerkt. De bruisbronjets stromen niet
alleen in de Pool maar ook tegen het wateroppervlak. Hierdoor wordt de lichtstraal onderbroken en
uw tuin wordt met prachtige lichteffecten gevuld.
Geluidsarm en vervangen hiermee de vaak „storende“ beeklopen en bronnen.

CSIDEPOOLS.DE

FUNCTIONEEL
WATERVAL
Een waterval van RVS brengt het water in beweging
en is uitermate geschikt voor een heerlijke massage.
Een weldaad voor uw nek en schouders. En vanwege de afwerking extreem weerbestendig. Echt een
stijlvolle en functionele toevoeging aan uw Pool.

BIOLOGISCH GEFILTERD WATER
Natuurlijk water – geheel zonder chloor of andere
middelen? Ook dat is mogelijk met uw C-SIDE Pool.
De beplante bio-filterschacht bouwt in een korte tijd
een microbiologie op die het water kristalhelder
reinigt. Deze wordt constant met zuurstofrijk water
en speciale voedingsstoffen verzorgd om de waterkwaliteit in stand te houden. Met deze optie kunt u
uw water biologisch filteren, geheel zonder chemicaliën.

AMBIENTE

MASSAGEFUNCTIE
WATER, WARMTE, MASSAGESYSTEMEN
De drijvende werking van water zorgt ervoor dat

De massagejets worden doelgericht op de gespan-

ons lichaam maar een tiende weegt van het eigen-

nen spieren gericht en maken deze weer los. Het

lijke gewicht. Het lichaam drijft, de gewrichten wor-

weefsel ontspant zich. Een luchtbruissysteem zorgt

den ontlast, de doorbloeding wordt gestimuleerd.

voor kleine golfbewegingen van de huid. De doorbloeding van de huid wordt in een korte tijd meer

Warmte brengt de doorbloeding goed op gang.

dan verdubbeld. Zuurstof dringt via de poriën in

Dit is essentieel want ons bloed heeft de belangrijke

de huid. Hierdoor wordt het zuurstofgehalte in het

taak zuurstof, voedingsstoffen en genezende stoffen

lichaam aanzienlijk verbeterd.

aan onze lichaamscellen over te dragen.

SOORTEN JETS
MICROJETS
VOOR SHIATSU (VINGER)DRUKMASSAGE

Microjets hebben de doorsnede van een vinger en
bieden zodoende een krachtige drukpuntmassage.
Ze zijn gericht op de spieren van de schouders en
de nek. Micro-massagejets werken doelgericht op
het schoudergedeelte. Zodra u zich iets dieper in het
water laat glijden kunnen ook de spieren in de nek
en op het achterhoofd gemasseerd worden, vooral
de pijnlijke spieraanhechtingen.

TURBOJETS
VOOR EEN KRACHTIGE EN DIEPE MASSAGE

Turbojets zijn grote, krachtige jets die op de grote
en stevige spieren van de onderrug zijn gericht en
geven een diepe massage. De beide Turbojets zijn
gericht op het gebied rond de lenden en dienen
voor een stevige kneedmassage op de rompspieren naast de lendenwervels, de ischiaszenuw en
de heupen. Deze stevige, gerichte massage is in
staat verharde spieren los te kneden, bij artrose
verklevingen in het bindweefsel en gewrichten aan
te pakken en afvalstoffen te mobiliseren.

KLEUREN
GRANICITE STEENGRIJS
De bassinkleur granicite steengrijs maakt indruk vanwege de echte natuurstenen uitstraling. Samen met
randstenen van natuursteen rondom het zwembad
lijkt het net alsof alles uit één geheel is gemaakt.
Inbouwdelen van RVS vormen een toegevoegde
waarde. Met deze kleur heeft u al snel een mediterrane sfeer. Een zwembad in granicite steengrijs
krijgt bij zonlicht een heldere en frisse uitstraling
vanwege het krachtige blauwe water, geheel passend bij een mediterrane ambiance.

PAPYRUS
Door de kleur papyrus verdwijnt het bassinoppervlak naar de achtergrond en is tevens zeer onderhoudsvriendelijk. Het water straalt een felle kleur
blauw uit. De RVS inbouwdelen vindt men op een
bescheiden en waardige manier terug. Rondom het
bassin past een rand variërend van een grijstint tot
aan een zandtint. Papyrus heeft onbegrensde mogelijkheden en is uitermate geschikt als buitenbad.

CSIDEPOOLS.DE

GLASMOZAïEK
Mozaïek behoort tot de meest hoogwaardige en
bestendige oppervlakken in de zwembadbouw. De
glasmozaïekdeeltjes hebben ieder een andere kleur
en weerspiegelen zodoende volledig verschillende
licht- en kleurnuances. Ongeacht van welke hoek
men de Pool inkijkt. Er zijn oneindig veel verschillende kleurnuances en hierdoor kunt u bewust de ambiance van uw zwembad en omgeving vormgeven.

DIAMOND

CUARZO

EBANO

CAPRICORN

CORAL

JADE

SCORPIO

COBRE

AFDEKKINGEN
WANNEER UW C-SIDE POOL AFDEKKEN?
Bescherming, schoonhouden en veiligheid – een
poolafdekking vervult al deze aspecten. Houdt het
water schoon, gaat verdamping tegen, houdt de
warmte vast en verhindert algengroei.

ROLAFDEKKING

DAYBED

Voor bescherming tegen bladeren en vuil is een

Zodra u uw Pool wilt verwarmen en een kind-

rolafdekking een ideale oplossing. Ook kan

vriendelijke afdekking belangrijk vindt, en waarop u

worden voorkomen dat bijv. een kind of huisdier in

ook nog eens kunt ontspannen, dan is een Daybed

het water terecht komt zodra over een gesloten Pool

perfect voor u. De panelen kunnen eenvoudig over

wordt gelopen.

het zwembad gelegd worden, houden de warmte
vast en beschermen tegen verdamping.

CSIDEPOOLS.DE

KWALITEIT
ONDERHOUDSVRIENDELIJK

het bassin voelbaar gladder. Omdat vuil, algen

Het huidvriendelijke oppervlak van uw C-SIDE Pool

of kalkafzettingen op het gladde oppervlak geen

is zeer onderhoudsvriendelijk. Vanwege het poriën-

kans krijgen is deze onderhouds- en huidvriendelijk.

vrije materiaal krijgen vuil, algen of kalkafzettingen

Krassen of beschadigingen kunnen, indien nodig,

geen kans. Van tijd tot tijd met een zachte doek

eenvoudig weggepolijst worden. Het glanzende,

onderhouden en u heeft jarenlang plezier. De glad-

gladde oppervlak zorgt ervoor dat de Pool er na

de wanden reduceren aanzienlijk het gebruik van

vele jaren nog steeds goed en nieuw uitziet.

reinigingsmiddelen.

SNEL GEBOUWD
ROBUUST EN DUURZAAM

Na het leveren door uw installateur wordt de Pool

Het binnenste gedeelte van een C-SIDE Pool be-

op een verdichte en gladde kiezellaag geplaatst en

staat uit 7 lagen. Elke laag heeft een bepaalde

met styroporbeton of zand rondom opgevuld. De

functie. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor

pompen zijn vooraf in de techniekschacht geïnstal-

de unieke eigenschappen van uw C-SIDE Pool.

leerd. De schacht wordt via enkele leidingen ver-

De eerste twee binnenste lagen zorgen voor een

bonden met de Pool en dient altijd onder het water-

kleurbestendige, onderhouds- en huidvriendelijke

niveau geïnstalleerd te worden. In een paar dagen

Pool. De eerste hoogdichte kleurlaag is UV-be-

is uw C-SIDE Pool klaar voor gebruik.

stendig en resistent tegen vele chemicaliën en cosmetica. Deze duurzame bestendigheid tegen uitbleken is het gevolg van jarenlange ervaring en strenge verwerkingsrichtlijnen. De tweede laag maakt

POOL

In

BOUW...

OOK

DAT GAAT EENVOUDIG...

VERHOOGDE INBOUW VAN 45 CM

GELIJKVLOERSE INBOUW

WAAROM C-SIDE?
•

STABIELE INBOUW MOGELIJK

•

GEEN RIOOLAANSLUITING NODIG

•

HALFVERZONKEN INBOUW MOGELIJK

•

GEEN WATERTOEVOER NODIG

•

DAKTERRASVERSIE MOGELIJK

•

ALLE INBOUWDELEN VOORAF GEÏNSTALLEERD

•

OPBOUW OP EGALE KIEZELLAAG

•

PREFAB POOL

•

GEEN BODEMPLATEN NODIG

•

DUURZAAM EPOXY-ACRYLAAT

TECHNIEK
Zodat u meer plezier dan werk aan uw Pool heeft,

dan ter plaatse alleen nog maar met de techniek-

wordt uw C-SIDE pool met de passende en vooraf

schacht verbonden worden.

geïnstalleerde techniek geleverd. De Pool hoeft

Tekst
WATERFILTRATIE

Voor kristalhelder water hoeft u niet veel te doen. De
vooraf geïnstalleerde skimmer filtert in twee stappen
het water. Bladeren en vuil blijven in de zeefkorf achter. Kleine en zwevende vuildeeltjes worden door de
filtercartouche gefilterd. Het multiblock in de voorfilter
zorgt voor een desinfectie van het water.
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A BRAND OF:

RIVIERAPOOL FERTIGSCHWIMMBAD GMBH
KLÖCKNERSTRASSE 2 · D-49744 GEESTE

TVS Fiber bvba
Vogelsancklaan 267 / 1
3520 Zonhoven
T. 0(032)11 – 79 42 84

TELEFOON: +49(0)5937- 66 - 600
E-MAIL: INFO@CSIDEPOOLS.DE
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