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Mattimmo Pools is een Belgische installateur van monoblock zwembaden in 
Polyester-Vinylester materiaal. Ze zijn te verkrijgen in ‘Evolutie kit’, deze 
zijn niet-geplaatste zwembaden of in een ‘zwemklaar kit’, waar ze volle-
dige geplaatst worden door ons. U hoeft zich verder geen zorgen te maken,  
Mattimmo Pools maakt uw droom waar. 

Elk jaar plaatsen we meer dan 200 zwembaden in Wallonië en Vlaande-
ren, dit maakt ons de grootste zwembadplaatser van België. Ontdek de ver-
schillende modellen en kleuren in onze Showroom en magazijn te Piètrebais  
(Waals-Brabant). 

Ons team plaatst uw zwembad in slechts drie dagen (verspreid over een week). 
Dankzij de reeds ontelbare geplaatste zwembaden, kan u rekenen op uiterst 
gekwalificeerde arbeidskracht en ongeëvenaarde ervaring in België.  
U kan op uw beide oren slapen, uw zwembadproject is in goede handen.

Opgericht in 2008, Mattimmo Pools plaatst en produceert al 10 jaar zwem-
baden. In 2017 hebben twee ondernemers die actief zijn in de zwembads-
ector het management van het bedrijf overgenomen en het een nieuw leven 
ingeblazen. De productie van de kuipen, voorheen handmatig, is nu volledig 
geautomatiseerd, wat bijdraagt tot verbetering, op vlak van kwaliteit en con-
sistentie alsook op klanttevredenheid.

Er is versterking op de dienst na verkoop en ook werd er een nieuwe 
dienst opgericht, Mattimmo Services, om de gelukkige eigenaars van een  
Mattimmo Pools zwembad te begeleiden en snel bij te kunnen staan, jaar na 
jaar, na jaar.

De vreugde die onze klanten ervaren, bij elke duik in hun Mattimmo  Pools 
zwembad beamen onze werkethiek, aarzel niet om referenties te vragen.

Ontdek hier verder onze producten en diensten, twijfel niet om contact op 
te nemen met een vertegenwoordiger, zodoende kan u een offerte op maat 
verkrijgen bij uw thuis. 

Wij kijken alvast uit naar het vervullen van uw droom.

Het Mattimmo Pools Team

Kwaliteit en  
ervaring
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De zwembaden van 
Mattimmo Pools

Al onze modellen zijn verkrijgbaar in 2 verschillende categorieën:

In de categorie Classic wordt het zwembad geleverd zonder rolluik en 
dient men deze te combineren met een veiligheidsafdekking of een 
noppenafdekking.

De categorie Prestige, bevat een automatische solar rolluik, die 
geïntegreerd is onder houten vlonders. 

Na het kiezen van de categorie, kan u ook kiezen voor de 
plaatsingsmogelijkheden: 

Evolutie Kit: u zal het zwembad zelf plaatsen en kan eventueel beroep 
doen op onze technische adviseurs. (500€ voor een dagopleiding) 

Zwemklaar Kit: Het technisch team van Mattimmo Pools plaatst uw 
zwembad van A tot Z, totdat deze klaar is voor u om er in te duiken. 

Evolutie kit

 + Een polyester-Vinylester kuip (20 jaar 
garantie) met geïnstalleerd water collector 
onder de trap

 + Een complete set met leidingbuizen voor 
een afstand tot 20 meter

 + Een by-pass warmtepomp

 + Een filtratieset met zandfilter

 + Een filterpomp

 + Een bekabelde electriciteitskast met 
transfo voor 1 lamp

 + Een onderhoudskit met: een thermometer, 
een stofzuigbezem, een wandborstel, een 
schepnetje, een wateranalyse-instrument, 
een drijvende buis en een telescopisch 
verlengstuk

Zwemklaar kit

 + Een polyester-vinylester kuip  
(20 jaar garantie)

 + Plaatsing van de Evolutie Kit

 + Grondwerk

 + Aansluiting

 + Ingebruikstelling

 + Een gedetailleerde uitleg over de werking 
van uw installatie

De kleuren
Onze zwembaden zijn verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. Zand biedt 
het water turquoise accenten. Lichtgrijs, onze meest veelzijdige kleur, geeft 
het zwembadwater een meer natuurlijke blauwe tint, en donkergrijs zorgt 
voor een helderblauw die soberder uitkomt.

De boordstenen
Wij stellen boordstenen voor in graniet (blauw/

lichtgrijs) met een rechte of afgeronde neus. Ze 

zijn gevlamd en geborsteld, met een anti-slip 

voor extra veiligheid rondom het zwembad. Even-

eens bieden we terrasplaten aan, die perfect bij 

uw boordstenen passen. 



Onze zwembaden

Prijzenlijst

Opties voor alle modellen

Al onze zwembaden hebben een diepte van 1,5m. De weergegeven afmetingen zijn steeds de buitenmaten van de modellen.  
Technische tekeningen zijn te downloaden via www.mattimmo.be

Alle prijzen zijn exclusief BTW

CLASSIC 
zonder automatische rolluik

PRESTIGE 
met automatische rolluik

Opties

Evolutie kit Zwemklaar Evolutie kit Zwemklaar
Warmte-

pomp
Boordste-

nen
PU  

schuim

Fiji 6 11 950 € 16 750 € 17 950 € 21 950 € 2 950 € 1 850 € 880 €

Fiji 8 13 075 € 18 125 € 19 200 € 24 250 € 2 950 € 2 000 € 920 €

Tahiti 7 12 550 € 17 350 € 18 550 € 22 950 € 2 950 € 1 950 € 920 €

Tahiti 12 16 950 € 23 950 € 22 950 € 29 950 € 3 900 € 2 300 € 995 €

Bahia 8 13 700 € 18 800 € 19 950 € 25 950 € 2 950 € 2 000 € 940 €

Bahia 9 14 450 € 20 150 € 20 450 € 27 450 € 3 900 € 2 150 € 960 €

Bahia 10 15 200 € 21 500 € 22 500 € 28 500 € 3 900 € 2 200 € 975 €

Hawaii 7 12 950 € 18 050 € 18 950 € 23 450 € 2 950 € 1 900 € 920 €

Hawaii 8 13 700 € 19 400 € 19 950 € 25 950 € 2 950 € 2 000 € 940 €

Hawaii 9 14 450 € 20 750 € 20 450 € 27 450 € 3 900 € 2 150 € 960 €

Hawaii 12 18 500 € 25 500 € 25 950 € 31 950 € 3 900 € 2 500 € 995 €

Maldives 10 15 200 € 21 500 € 21 500 € 27 950 € 3 900 € 2 400 € 975 €

Extra Spot  
350 €

Tegenstroom systeem  
3 000 €

Automatische pH & Chloorregelaar 
2 450 €

Zoutelectrolysis 
2 750 €

Automatische robot 
990 €

Afvoer van grond 
300 € / camion van 10 m³ 
Minder dan 5km: forfait van 350€

Kraanwerk 
via offerte na een werfbezoek 
(3 000 € — 4.000 €) 

Bijkomend terras 
155€/m2

Drainage van grondwater 
990 €

Warmtepomp full inverter 
+1 500 €

Winterkit 
150 € — 175 €

Fiji

Fiji 6(1) 
Lengte 6,00 m Breedte 3,00 m 

Fiji 8  
Lengte 7,00 m Breedte 3,00 m

1  Model Fiji 6 is niet beschikbaar met een onderwater rolluik, 
maar alleen met een rolluik in opbouwkast.

Bahia
Bahia 8  
Lengte 8,00 m Breedte 4,00 m 

Bahia 9  
Lengte 9,00 m Breedte 4,00 m 

Bahia 10  
Lengte 10,00 m Breedte 4,00 m

Tahiti

Tahiti 7  
Lengte 7,00 m Breedte 3,40 m 

Tahiti 12  
Lengte 12,00 m Breedte 3,40 m 

va
naf

€ 11 950

va
naf

€ 12 550

va
naf

€ 13 700

va
naf

€ 12 950 Hawaii
Hawaii 7  
Lengte 7,00 m Breedte 4,00 m

Hawaii 8  
Lengte 8,00 m Breedte 4,00 m 

Hawaii 9  
Lengte 9,00 m Breedte 4,00 m 

Hawaii 12  
Lengte 12,00 m Breedte 4,00 m

Maldives

Maldives 10  
Lengte 10,00 m Breedte 4,00 m 

va
naf

€ 15 200



NOPPENAFDEKKING VEILIGHEIDSAFDEKKING WINTERZEIL

Fiji 6 500 € 1 300 € 600 €

Fiji 8 550 € 1 400 € 650 €

Tahiti 7 600 € 1 350 € 650 €

Tahiti 12 950 € 2 250 € 850 €

Bahia 8 700 € 1 595 € 700 €

Bahia 9 750 € 1 695 € 800 €

Bahia 10 800 € 1 950 € 850 €

Hawaii 7 650 € 1 495 € 700 €

Hawaii 8 700 € 1 595 € 750 €

Hawaii 9 750 € 1 695 € 800 €

Hawaii 12 995 € 2 250 € 900 €

Maldives 10 850 € 1 950 € 850 €

De voordelen van een solar 
rolluik uit polycarbonaat

De Prestige zwembaden van Mattimmo Pools beschikken over een automa-
tische solar rolluik uit polycarbonaat die veel voordelen biedt:

+  Een hogere mechanische weerstand tegen spanningen en deformaties inge-
volge van kenmerkende schommelingen in temperatuur, dit in tegenstelling tot
traditionele PVC lamellen.

+  Een maximale weerstand tegen extreme weersomstandigheden zoals hagel en
vorst.

+  Een ‘zonnevanger-effect’ die kostbare graden wint en opgelsagen warmte lan-
ger bijhoudt gedurende de dag.

Met uitzondering van de Fiji, zijn al onze modellen uitgerust met een veiligheidsrand 
in het zwembad, dit als versterking voor het rolluik indien er een kind in zou vallen. 

De zwembadafdekkingen
De Classic zwembaden van Mattimmo 
Pools hebben geen automatische rol-
luik, wij raden aan om ze te bedekken 
met een noppenafdekking of met 
een veiligheidsafdekking. 

De zwembaden die bedekt zijn met 
een noppenafdekking of met een 
automatische rolluik, dienen bij het 
overwinteren gebruik te maken van 
een winterzeil. Schaf deze aan op 
hetzelfde moment als uw zwembad 
of vóór de winterperiode. De winter-
zeil is overbodig indien u al reeds over 
een veiligheidsafdekking beschikt. 

Prijzen zwembadafdekkingen

Alle prijzen zijn exclusief BTW
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Mattimmo Pools is lid van de Confederatie Bouw, van de 

Groepering van Algemene Aannemers van “Zwembadbouwers” 

en van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 

Bouwbedrijf (WTCB).

Zandfilter
Innovatief ontwerp, zeer bestendig, optimale 
prestatie tijdens continue stroom, eenvoudig en 
efficiënte backwash, gebruiksvriendelijk, vlotte  
vulling en lediging van het zand.

Pompe de filtration
Een grote capaciteit voor voorfiltering,  
zeer bestendig en duurzaam, gesloten  

motor die het geluid beperkt.

Ingegraven technische  
ruimte Ramses
Voor alles soorten zwembaden, één van de kleinste 
technische ruimtes beschikbaar op de markt. 

Mattimmo Pools warmtepomp
Zeer stil, met ABS behuizing, shock en  

UV-bestendig, titanium warmtewisselaar, 
gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.

Al onze zwembaden worden geïnstalleerd met kwaliteitsproducten van 2 jaar  
garantie. 

De filterinstallatie kan geplaatst worden in een aparte ruimte, tuinhuis, garage of zelfs 
begraven dankzij het Ramses systeem.

De dienst na verkoop is beschikbaar 6 dagen op 7.

Accesoires en toebehoren

De plaatsing

De plaatsing van uw zwembad is inbregrepen in de 
Zwemklaar kit. 

Na een bezoek met registratie van de nodige inschat-
tingen en berekeningen, hoeft u enkel nog een afspraak 
te maken voor de plaatsing van uw Mattimmo  Pools 
zwembad. 

Grondwerken zoals het leggen van stabilisé, het voor-
bereiden en plaatsing van de kuip met daarna de aan-
sluiting en opstart. 

Als laatste stap, een heerlijke duik in uw eigen zwembad!



Maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte

Contacteer ons op 071/85.46.64 
of bezoek onze website :  

www.mattimmo.be/nl/contact

Magazijn + Showroom

Chaussée de namur 32,  
1315 - Pietrebais

Dienst na verkoop 

Tel/Fax : 071/85.46.64 
Email : service@mattimmo.be

Commerciële dienst

Tel/Fax : 071/85.46.64 
Email : info@mattimmo.be

071/85.46.64
www.mattimmo.be


