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Waarom kiezen voor 
Mattimmo Pools

Mattimmo Pools is een Belgische installateur van 
polyester-vinylester monoblok zwembaden. Wij bieden 
onze klanten enerzijds niet-geplaatste zwembaden 
aan ‘in kit’, en anderzijds geplaatste  ‘zwemklaar’  
zwembaden aan. Wij maken uw droom waar. 

Elk jaar plaatsen we meer dan 450 zwembaden in 
Wallonië en Vlaanderen, dit maakt ons de grootste 
zwembadplaatser van België. Ontdek de verschillende 
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). U kan rekenen op uiterst 
gekwalificeerde arbeidskracht en ongeëvenaarde 
ervaring in België. Wees gerust, uw zwembadproject is 
in goedehanden.

Opgericht in 2008, Mattimmo Pools plaatst en 
produceert al meer dan 10 jaar zwembaden. In 2017 
hebben twee ondernemers die actief zijn in de 
zwembadsector het management van het bedrijf 
overgenomen en het een nieuw leven ingeblazen. 
De productie van de kuipen, voorheen handmatig, 
is nu volledig geautomatiseerd, wat bij draagt tot 
verbetering, op vlak van kwaliteit en consistentie alsook 
op klanttevredenheid.

Onze dienst na verkoop krijgt versterking en om u nog 
beter van dienst te kunnen zijn, hebben we Mattimmo 
Services opgericht. Een dienst gericht naar eigenaars 
van een Mattimmo Pools zwembad, u krijgt begeleiding 
gedurende de hele levensduur van uw zwembad. 

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. Wij kijken alvast uit naar het vervullen van uw 
droom.

Het Mattimmo Pools Team
Bali_Prestige
Donkergrijs

Mattimmo Pools is een Belgische installateur van 
polyester-vinylester monoblok zwembaden. Wij bieden 
onze klanten enerzijds niet-geplaatste zwembaden aan 
'in kit', en anderzijds geplaatste  'zwemklaar'  zwembaden 
aan. Wij maken uw droom waar. 

Elk jaar plaatsen we meer dan 450 zwembaden in 
Wallonië en
Vlaanderen, dit maakt ons de grootste zwembadplaatser 
van België. Ontdek de verschillende 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). U kan rekenen op
uiterst gekwalificeerde arbeidskracht en ongeëvenaarde 
ervaring in
België. Wees gerust, uw zwembadproject is in goede
handen.

Opgericht in 2008, Mattimmo Pools plaatst en produceert 
al meer dan 10 jaar zwembaden. In 2017 hebben twee 
ondernemers die actief zijn in de zwembadsector het 
management van het bedrijf overgenomen en het een 
nieuw leven ingeblazen. De productie van de kuipen, 
voorheen handmatig, is nu volledig geautomatiseerd, 
wat bij draagt tot verbetering, op vlak van kwaliteit en 
consistentie alsook op klanttevredenheid.

Onze dienst na verkoop krijgt versterking en om u nog 
beter van dienst te kunnen zijn, hebben we Mattimmo 
Services opgericht. Een dienst gericht naar eigenaars 
van een Mattimmo Pools zwembad, u krijgt begeleiding 
gedurende de hele levensduur van uw zwembad. 

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. Wij kijken 
alvast uit naar het vervullen van uw droom.

Het Mattimmo Pools Team
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De zwembaden van 
Mattimmo Pools

Al onze modellen zijn verkrijgbaar in twee verschillende categorieën en twee 
verschillende plaatsingsmogelijkheden: 

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  solar rolluik uit polycarbonaat, die
geïntegreerd is onder houten vlonders. 

Na het kiezen van de categorie, kiest u hoe u de plaatsing wenst: 
Evolutie Kit: u plaatst het zwembad zelf en doet eventueel beroep
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.

De kleuren

Zand Lichtgrijs Donkergrijs

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. 
Eveneens bieden we terrastegels aan, 
die perfect bij uw boordstenen passen.

Hawaii 7 prestige 
Lichtgrijs

Onze zwembaden zijn verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. Zandkleur biedt 
het water turquoise accenten. Lichtgrijs, onze meest veelzijdige kleur, geeft het 
zwembadwater een meer natuurlijke blauwe tint, en donkergrijs zorgt voor een 
intens sober blauwe toon.

Rechte neus

Afgeronde neus
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De zwembaden

Fiji

Fiji 61

Lengte 6,00m Breedte 3,00m

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

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

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

Bahia

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

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

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

Hawaii

Hawaii 7
Lengte 7,00m Breedte 4,00m

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

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

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

Al onze zwembaden hebben een diepte van 1,5m. De 
vermelde afmetingen zijn buitenmaten. De technische 
tekeningen zijn online beschikbaar via www.mattimmo.be

Maldives

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

Vanaf
€17 950

Vanaf
€13 950

Vanaf
€15 950

Vanaf
€14 950

Vanaf
€14 950

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

Bali 12 Prestige 
Donkergrijs

Maldives 10 Prestige 
Lichtgrijs

Hawii 9 Prestige 
Lichtgrijs

Bahia 10 Prestige 
Donkergrijs

Fiji 8 Prestige Zand
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Prijslijst

Classic
zonder automatisch rolluik

Prestige
inclusief automatisch rolluik

Opties

Evolutie kit Zwemklaar Evolutie kit Zwemklaar Boordstenen* PU schuim Afvoer van 
grond

Fiji 6 13.950 € 18.950 € 19.950 € 24.950 € 2.200 € 900€ 1.600 €

Fiji 8 15.950 € 20.950 € 21.950 € 26.950 € 2.400 € 950€ 2.400 €

Bali 7 14.950 € 19.950 € 20.950€ 25.950 € 2.300 € 940€ 2.000 €

Bali 12 19.950 € 25.950 € 26.950 € 32.950 € 2.700 € 880€ 4.000 €

Bahia 8 15.950 € 21.950 € 22.950 € 29.950 € 2.400 € 950€ 2.400 €

Bahia 9 16.950 € 22.950 € 23.950 € 30.950 € 2.600 € 975€ 2.800 €

Bahia 10 17.950 € 23.950 € 24.950 € 31.950 € 2.800 € 995€ 3.200 €

Hawaii 7 14.950 € 20.950 € 21.950 € 28.950 € 2.300 € 940€ 2.000 €

Hawaii 8 15.950 € 21.950 € 22.950 € 29.950 € 2.400 € 950€ 2.400 €

Hawaii 9 16.950 € 22.950 € 23.950 € 30.950 € 2.600 € 975€ 2.800 €

Hawaii 12 20.950 € 27.950 € 28.950 € 34.950 € 3.000 € 995€ 4.000 €

Maldives 10 17.950 € 23.950 € 24.950 € 31.950 € 2.800 € 995€ 3.200 €

Opties voor alle 
modellen

Extra spot
450 €

Automatische pH & Chloorregelaar
2.450 €

Zoutelektrolyse
2.750 €

Blue Connect
400 €

Tegenstroom systeem
4.000 €

Robotstofzuiger bodem en wanden
1.050 €

Afvoer van grond
minder dan 5km : 350€ forfait

Kraanwerk
offerte op maat na werfbezoek
5.000 €

Warmtepomp 12 kW Full Inverter
3.850 €

Warmtepomp 19.5 kW Full Inverter
5.350 €

Bijkomend terras
185 €/m2

Permanente drainage
990 €

Vlonders in exotisch hout 
(enkel voor Prestige)
450 €

Winterkit
185 €

ICE Guard Digital 
450 €

Bali 12 Prestige
Donkergrijs

*Boordstenen met 40cm breedte
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WaluSeasons Noppen

WaluSeasons Opaque

WaluSeasons Slat protect

WaluCover Starlight Moka

ROLLPOWER gemotoriseerd, in optie

Prijs: 822€

Fiji 8 Prestige
Lichtgrijs

De voordelen van een solar 
rolluik uit polycarbonaat

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

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

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

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

 + Met uitzondering van de Fĳi, zĳn al onze modellen uitgerust met een 
veiligheidsrand in het zwembad, het rolluik berust hierop bij een valpartij.

Opbouw rolluik beschikbaar voor kleine modellen en 
bescheiden budgetten.

De zwembadafdekkingen

De Classic zwembaden van Mattimmo 
Pools hebben geen automatisch rolluik. 
Daarom is het aangeraden om deze te 
bedekken
met een noppenafdekking 
(kostenbesparende oplossing) of met
een veiligheidsafdekking (veilige 
oplossing). De zwembaden die bedekt zijn 
met een noppenafdekking of met een
automatisch 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 winterzeil 
is overbodig indien u al reeds over een 
veiligheidsafdekking beschikt.

Prijslijst afdekkingen

Noppen-
afdekking

Veiligheids-
afdekking

Winterzeil Bescherming 
voor rolluik

Fiji 6 600€ 1.400 € 700€ 700€

Fiji 8 650€ 1.500 € 750€ 750€

Bali 7 700€ 1.450 € 800€ 800€

Bali 12 1 050€ 2.350 € 950€ 950€

Bahia 8 800€ 1.695 € 850€ 850€

Bahia 9 850€ 1.795 € 900€ 900€

Bahia 10 900€ 2.050 € 950€ 950€

Hawaii 7 750€ 1.595 € 800€ 800€

Hawaii 8 800€ 1.695 € 850€ 850€

Hawaii 9 850€ 1.795 € 900€ 900€

Hawaii 12 1 095€ 2.350 € 990€ 990€

Maldives 10 950€ 2.050 € 950€ 950€
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Accessoires

De plaatsing van uw zwembad is 
inbegrepen wanneer u kiest voor een 
zwemklaar kit.
We starten met een werfbezoek, 
waar we de nodige inschattingen en 
berekeningen doen, daarna kiest u een 
datum voor de plaatsing en wij nemen 
hierna alles voor onze rekening. Al de 
grondwerken van begin tot de opstart 
van uw zwembad. 
En als kers op de taart, kan u in slechts 
enkele dagen tijd genieten van een 
verfrissende duik in uw  een eigen 
zwembad!

De plaatsing

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, bestendig, optimale prestaties 
tijdens continue stroom, eenvoudig en efficiënte 
backwash, gebruiksvriendelijk voor het vullen en 
ledigen van het zand.

Filterpomp
Een grote capaciteit voor voofiltering, zeer 
bestendig en duurzaam, gesloten motor met 
bescherming.

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

Warmtepomp Mattimmo Pools
Zeer stil, met ABS behuizing, schock en UV-bestendig, 
titanium warmtewisselaar, gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel.

Al onze zwembaden worden geïnstalleerd met kwaliteitsproducten en genieten 
van 2 jaar garantie. De filterinstallatie kan geplaatst worden in een aparte ruimte, 
tuinhuis, garage of zelfs in de grond.  Onze dienst na verkoop is beschikbaar 6 
dagen op 7.

Youtube kanaal
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Kom en ontdek onze mooiste realisaties. Het is maar een stap 
tussen droom en werkelijkheid. Durf de stap te zetten en duik 
in minder dan 1 week tijd, in uw eigen geluk.

ZWEMBADPROJECTEN 
SINDS 2018

Maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte

Contact

info@mattimmo.be

bezoek onze website:

www.mattimmo.be

Magazijn + Showroom
Chaussée de Namur 32,
1315 - Pietrebais

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

Vertegenwoordiging per regio:

Vlaanderen
0487/99.44.46

Brussel - Waals-Brabant - Henegouwen
0495/59.69.80

Namen - Luik  - Luxembourg
0493/85.89.86

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

ANTWERPEN

LIMBURG

LUIKHENEGOUWEN

BRUSSEL 
& VLAAMS-BRABANT

NAMEN

LUXEMBURG


