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Starline werkt vanuit de  passie om uw zwem- en  wellnessgenot te 
 vergroten. Om dat te bereiken  ontwikkelen, ontwerpen, produce-
ren en  distribueren we sinds 1973 Monoblock®  privé-zwembaden, 
 Roldeck®  zwembadafdekkingen en diverse  producten voor de zwem-
badtechniek. Voor het  vervaardigen van onze  producten maken wij 
enkel gebruik van componenten van A-merken en gecertificeerde
 leveranciers. Omdat we de productie in eigen beheer hebben, 
 kunnen we de  kwaliteit borgen en u een  optimale garantie bieden. 
 Hierdoor kunt u zorgeloos genieten van  hoogwaardige producten 
van  topkwaliteit.

| 5 | | 4 | 

STARLINE 
MONOBLOCK®
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ONZE MISSIE
Wij bieden u een breed  scala van  inspirerende  wellness 
 producten en  diensten die u het  gevoel van  beleving, 
luxe, plezier,  ontspanning en ontzorging geven.

| 6 | | 7 | 
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EIGEN SERVICEDIENST
Starline heeft samen met haar dealers een uitgebreide 
servicedienst.Wijzijnusnelenefficiëntvandienstzodatu
altijd kunt genieten van uw zwembad. 

KWALITEIT UIT DE BENELUX
Starline produceert haar producten in eigen beheer volgens 
de hoogste standaard.

WIJSHEID MET DE JAREN
Met bijna 50 jaar ervaring is Starline de enige en meest 
ervarenfabrikantinNederlandenBelgië.

ALLEEN HOOGWAARDIGE MATERIALEN
Starline maakt gebruik van de meest hoogwaardige 
 grondstoffen die lange testperiodes hebben doorstaan.

GEÏNTEGREERDE AFDEKKING 
Het Roldeck® is volledig afgestemd op uw  zwembad  
doordat dit in eigen huis wordt  geproduceerd.

WAAROM VOOR 
STARLINE KIEZEN
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ENERGIEZUINIG
De volledige isolatie van een Starline zwembad in 
 combinatie met een Roldeck® afdekking zorgt voor een lager 
 energieverbruik.

COMPLEET ZWEMBAD
Starline levert een compleet product waarbij alle inbouwdelen 
door onze professionals worden ingebouwd naar uw wens.

VOLLEDIGE TECHNISCHE INSTALLATIE
Starline levert de volledige technische installatie 
vanfiltertotbesturing.

OMVANGRIJK DEALERNETWERK
Onsgekwalificeerddealernetwerkisverspreidover
heel Europa.

OPEN EN EERLIJK 
Starlinedealersbiedenheldereengespecificeerdeoffertes
aan met transparante garantievoorwaarden.
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GENIET 
MET BIJZONDERE MENSEN 
VAN  BIJZONDERE MOMENTEN 
IN UW EIGEN TUIN

| 12 | 
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NOVA

DE 
STARLINE 
COLLECTIE

P16

ESSENTIAL XCITE P34

CITY P52
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ESSENTIAL

URBAN ACTIVEECONOMY

P40

P58 P64

INFINITY

CLASSIC

DYNAMICP22 P28

P46
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Voor de Nova line is het concept ‘zwembad’ 
teruggebracht tot de essentie. Het  resultaat; 
strakke, minimalistische lijnen en hoeken. 
Deze zwembadlijn wordt gekenmerkt door 
een prachtige hoge waterlijn onder de 
randstenen. Nova zwembaden ademen een 
pure eenvoud uit. Een zwembadlijn van een 
absoluut natuurlijke schoonheid.

NOVA
LINE
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DE STRAKKE  hoge waterlijn 
WORDT MOGELIJK GEMAAKT 
DOOR HET INNOVATIEVE 
SKIMMERSYSTEEM

NOVA LINE | INSPIRING WHITE | 18 | 
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COMFORTABEL  genieten  
IN UW SFEERVOLLE TUIN 

NOVA LINE | INSPIRING WHITE

| 18 | 



KLEUREN
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MODELLEN

INLOOPTRAP LINKS INLOOPTRAP 
LINKS & RECHTS

BREDE INLOOPTRAP INLOOPTRAP LANGE 
ZIJDE (LINKS OF RECHTS)

INSPIRING WHITE SOOTHING BLUE RELAXING BLUE

HOGE WATERLIJN

STRAK DESIGN

INLOOPTRAP RECHTS

* Een Nova zwembad met een lengte van 6 meter en een 
diepte van 1,50 meter is alleen verkrijgbaar met een brede 
inlooptrap.

LENGTE: 6 M* | 8 M | 10 M | 12 M
BREEDTE: 3 M | 4 M
DIEPTE: 1,50 M* | 1,55 M

AFMETINGEN

URBAN DESIGN
INLOOPTRAP
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De skimmer is 
subtiel weg-
gewerkt in de 
wand

NOVA LINE | INSPIRING WHITE

STUNNING GREY AMAZING GRAPHITEELEGANT GREYEXCITING GREY
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DeexclusievezwembadenuitdeInfinitylinecreëreneen
zeer ruimtelijk effect door de  gelijkvloerse, overlopende 
 waterlijn. Het  spiegelende wateroppervlak lijkt door de 
hoogte te versmelten met de  omgeving. Het water loopt 
over de rand en  verdwijnt  vervolgens  geruisloos in een 
subtiele opening in de randtegels.

INFINITY 
LINE

| 22 | 
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HET  spiegeleffect  ZORGT 

VOOR EEN EXCLUSIEVE UITSTRALING 
EN EEN OASE VAN RUST
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IN   harmonie  MET DE OMGEVING

INFINITY LINE | INSPIRING WHITE| 24 | | 25 | 
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MODELLEN

INLOOPTRAP LINKS INLOOPTRAP 
LINKS & RECHTS

BREDE INLOOPTRAP

KLEUREN

INLOOPTRAP LANGE ZIJDE 
(LINKS OF RECHTS)

INSPIRING WHITE SOOTHING BLUE RELAXING BLUE

INLOOPTRAP RECHTS

LOUNGEPLATEAU NET ONDER DE WATERLIJN

UITGEBREIDE KEUZE AAN TRAPPEN

LENGTE.: 8 M | 10 M | 12 M
BREEDTE: 4,1 M 
DIEPTE: 1,6 M

AFMETINGEN

URBAN DESIGN 
INLOOPTRAP
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Het water looptover de rand en verdwijnt  vervolgens  geruisloosin een  opening in de   randtegels

STUNNING GREY AMAZING GRAPHITEELEGANT GREYEXCITING GREY

INFINITY LINE | INSPIRING WHTE
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DYNAMIC
LINE
KenmerkendvoorhetDynamiczwembadzijnde diverse
entree opties. Echt bijzonder is de royale rechthoekige
 inlooptrap met lounge plateau net onder de waterspiegel. 
Een heerlijke plek om te  zonnebaden terwijl u deels in het 
water zit. 

| 29 | 
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TOVER ELKE RUIMTE OM

TOT EEN unieke plek

DYNAMIC LINE | INSPIRING WHITE | 30 | 
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| 31 | 

Relax  OP 
HET LUXE LOUNGEPLATEAU

| 30 | DYNAMIC LINE | INSPIRING WHITE



MODELLEN

INLOOPTRAP LINKS INLOOPTRAP 
LINKS & RECHTS

LOUNGETRAP BREDE LOUNGETRAP

KLEUREN

INSPIRING WHITE SOOTHING BLUE RELAXING BLUE

RUIME KEUZE AAN TRAPPEN

GROOT FAMILIEBAD

INLOOPTRAP RECHTS
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LENGTE: 11 M
BREEDTE: 4 M
DIEPTE: 1,50 M

AFMETINGEN



STUNNING GREY AMAZING GRAPHITEELEGANT GREYEXCITING GREY

| 33 | | 32 | 

Voorzien van 
veiligheids  
en starand

-

DYNAMIC LINE | INSPIRING WHITE
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ESSENTIAL
XCITE LINE
Het karakter van de Essential Xcite gaat hand in hand 
met ieder  tuindesign. Deze zwembadlijn beschikt over 
een trap over de  gehele breedte van het zwembad. In 
het midden van de trap is er ruimte  voorzien om een 
 optionele jetstream te plaatsen. Geniet eveneens van 
een loungeplateau waarop u kunt uitrusten en genieten 
van de zon.
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ERVAAR HET  pure  BUITENLEVEN
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BRON VAN PLEZIER EN  ontspanning 

ESSENTIAL XCITE LINE | INSPIRING WHITE



LENGTE: 8,75 M | 9,75 M | 10,75 M
BREEDTE: 4 M
DIEPTE: 1,50 M

AFMETINGEN
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MODELLEN

ESSENTIAL XCITE 80+ ESSENTIAL XCITE 90+ ESSENTIAL XCITE 100+

Ontspan op het 
loungeplateau net 

onder de waterlijn

KLEUREN

INSPIRING WHITE SOOTHING BLUE RELAXING BLUE

HOGE WATERLIJN

VOORZIEN VAN VEILIGHEIDS- EN STARAND
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STUNNING GREY AMAZING GRAPHITEELEGANT GREYEXCITING GREY
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ESSENTIAL
LINE
Essential line baden kenmerken zich door de  ruime 
 inlooptrap over de  volledige  breedte van het bad. Deze 
 brede trap maakt het  betreden van het  zwembad erg 
 aangenaam. Het  ontwerp ervan is tijdloos. 

| 40 | 
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CREËER EEN UNIEKE PLEK 
VOOR  ONVERGETELIJKE 

buitenmomenten
ESSENTIAL LINE | INSPIRING WHITE
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HARMONIEUS SAMENSPEL 

TUSSEN  sfeer  EN  esthetiek

ESSENTIAL LINE | INSPIRING WHITE



MODELLEN

ESSENTIAL 80+ ESSENTIAL 90+ ESSENTIAL 100+

KLEUREN

INSPIRING WHITE SOOTHING BLUE RELAXING BLUE

ROYALE INLOOPTRAP

VOORZIEN VAN VEILIGHEIDS- EN STARAND
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Voorzien van veilig-
heids en starand-

LENGTE: 8 M | 9 M | 10 M
BREEDTE: 4 M
DIEPTE: 1,50 M

AFMETINGEN



STUNNING GREY AMAZING GRAPHITEELEGANT GREYEXCITING GREY

ESSENTIAL LINE | INSPIRING WHITE
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De afdekking 
wordt onzicht
baar opgerold 
in de roldeck-
nis onder het 
terras

-
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CLASSIC 
LINE

De klassieke schoonheid, ofwel het zwembad uit de  Classic 
line, is uitgerust met een halvemaan  inlooptrap. In de 
 bovenste traptrede kan  optioneel een jetstream  geplaatst 
worden.

| 47 | 
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Landelijke BELEVING 
CLASSIC LINE | INSPIRING WHITE | 48 | | 49 | 
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MAXIMAAL  ontspannen

CLASSIC LINE | INSPIRING WHITE

CLASSIC LINE | INSPIRING WHITE| 48 | | 49 | 



MODELLEN

CLASSIC 80+ CLASSIC 90+ CLASSIC 100+

KLEUREN

INSPIRING WHITE SOOTHING BLUE RELAXING BLUE

LENGTE: 8,3 M | 9,3 M | 10,3 M
BREEDTE: 4 M
DIEPTE: 1,50 M

AFMETINGEN
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OPTIONELE JETSTREAM

VOORZIEN VAN VEILIGHEIDS-EN STARAND

CLASSIC LINE | SOOTHING BLUE



STUNNING GREY AMAZING GRAPHITEELEGANT GREYEXCITING GREY
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Klassieke 
uitstraling 
met ronde 
inlooptrap
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CITY 
LINE
DezwembadenuitdeCitylinezijn
 geschikt voor de compacte tuin. 
Dit  model is  verkrijgbaar in twee 
 uitvoeringen met  verschillende 
 dieptes. Het  rechthoekige  model 
met een hoektrap of het model 
met een ronde inlooptrap. De 
   veiligheids- en  starand  zorgen voor 
een  optimale en  veilige zwembad-
beleving.
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ERVAAR IEDERE DAG 
OPNIEUW EEN UNIEK  

vakantiegevoel 

CITY LINE | INSPIRING WHITE | 55 | | 54 | 
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Geniet  VAN GEZONDE BUITENLUCHT,

WARME ZON, DE GEUR VAN PLANTEN EN HET 

 GELUID VAN HET WATER

CITY LINE | INSPIRING WHITE| 55 | | 54 | 



MODELLEN

CITY 70 L CITY 77*

KLEUREN

INSPIRING WHITE SOOTHING BLUE RELAXING BLUE

COMPACTE AFMETINGEN

GEÏNTEGREERDE LAMELLENAFDEKKING

CITY 70 R

LENGTE: 7 M | 7,7 M* 
BREEDTE: 3,5 M
DIEPTE: 1,40 M* | 1,50 M

AFMETINGEN
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STUNNING GREY AMAZING GRAPHITEELEGANT GREYEXCITING GREY

CITY LINE | INSPIRING WHITE

| 57 | | 56 | 

Voorzien van 
een veiligheids  
en starand

-
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ECONOMY 
Het Economy bad verbaast iedereen door de
symbiose van kwaliteit en esthetiek. Het bad is
 voorzien van een ronde hoektrap zodat u de  overige 
 ruimte maximaal kunt benutten om te zwemmen. 

| 59 | 
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KLEUREN

INSPIRING WHITE SOOTHING BLUE RELAXING BLUE

MODEL

ECONOMY

GEÏNTEGREERDE HOEKTRAP

VOORZIEN VAN EEN VEILIGHEIDS- EN STARAND

COMPACTE AFMETINGEN

LENGTE: 7 M  
BREEDTE: 3,5 M
DIEPTE: 1,4 M

AFMETINGEN
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ROLDECK® EASY COVER BASIC| 61 | | 60 | 
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URBAN 
ACTIVE

Starline biedt dé oplossing om even aan 

het drukke stadsleven te  ontsnappen met 

een nieuw  zwembad; de Urban  Active. 

Compact en functioneel, zo  omschrijft 

men deze zwembadlijn het best. Het 

zwembad past met haar  compacte 

 afmetingen in iedere (stads)tuin.

| 62 | | 63 | 
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EEN KLEIN BAD WAARIN U   
grootse momenten  BELEEFT

URBAN ACTIVE | INSPIRING WHITE| 64 | | 65 | 



KLEUREN

MODEL

INSPIRING WHITE SOOTHING BLUE RELAXING BLUE

LUXE VAN EEN GROOT BAD IN 
EEN KLEINE UITVOERING 

DESIGNTRAP MET LOUNGEMOGELIJKHEDEN

OPTIONEEL: ENDLESS SWIMMING

URBAN ACTIVE 

LENGTE: 4,5 M  
BREEDTE: 2,5 M
DIEPTE: 1,35 M

AFMETINGEN
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STUNNING GREYELEGANT GREYEXCITING GREY
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VEILIGHEID 

Een automatische zwembadafdekking van Roldeck® biedt 
 verschillende voordelen. Een Roldeck® in combinatie met een 
veiligheidsrand verhoogt de veiligheid voor u en uw familie. 
Doordat de afdekking op de veiligheidsrand rust, gaat deze 
niet onder water wanneer er druk op wordt uitgeoefend. Dat 
betekent een nog veiligere omgeving voor uw kind en huisdier. 
We adviseren om altijd toezicht te houden. 

ENERGIEBESPARING

Met een zwembadafdekking van Roldeck® bespaart u  energie. 
De afdekking heeft een  isolerende werking en beperkt verlies 
van warmte tot 60% door  verdamping van het water tegen te 
gaan. Het Roldeck® zorgt dat er  minder vuil in het  zwembad 
 belandt en beperkt algvorming doordat de  afdekking licht 
tegenhoudt. 

Uw Starline zwembad is uitgerust met een geïntegreerde  
 Roldecknis. Dit zorgt voor een  onzichtbare afwerking van de 
nis. Na het openen van het zwembad is de afdekking volledig 
aan het zicht onttrokken.

ROLDECK®
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VEILIG VOOR KIND EN HUISDIER 

ENERGIEBESPAREND

HOGE ISOLERENDE WERKING

DUURZAAM

PVC LAMELLEN

EIGENSCHAPPEN

KLEUREN

CRÈMEGRIJSWIT

TRANSPARANT BLAUW SOLARTRANSPARANT BLAUWBLAUW
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POLYCARBONAAT  LAMELLEN

De solar lamellen geven de warmte, 
 opgenomen door de zon, af aan het 
 zwemwater.

ENERGIEBESPAREND

HOGE ISOLERENDE WERKING

BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN 
EN UV-STRALING

BETER BESTAND TEGEN HAGEL EN 
STORM

EIGENSCHAPPEN

KLEUREN

PC 60 CRYSTAL CLEARSOLAR ECLIPSE® TRANSPARANT

SOLAR ECLIPSE® BLAUWSOLAR ECLIPSE®  
ALUMINIUM LOOK

De Solar Eclipse® beperkt algvorming door 
het blokkeren van de lichtinval. 
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WATERBEHANDELING

SPRANKELEND ZWEMBADWATER 

Om te kunnen blijven genieten van  sprankelend 
 zwembadwater is het belangrijk dat het  zwembad 
op de juiste manier wordt  onderhouden en dat het 
water op een correcte manier wordt  behandeld.

ZWEMBADTECHNIEK

Starline beschikt over een uitgebreid  assortiment 
aan zwembadtechnieken, filterinstallaties en
 automatische zwembadreinigers. Vrijwel alle 
systemen van Starline worden in eigen beheer
 geproduceerd en met de  grootste zorg  ontwikkeld 
en getest. De  apparatuur is volledig op  elkaar 
 afgestemd en optimaal geschikt voor elk  Starline 
zwembad. 

FILTERINSTALLATIE

Het zwemwater helder, schoon en gezond  
houden is essentieel. Om het onderhoud aan uw 
zwembad te vereenvoudigen en te genieten van 
warm zwembadwater zou u  minimaal moet- 
enbeschikkenoverdevolgendefilterinstallatie:

  Circulatiepomp

  Filter

  Filtervulling

  Manuele terugspoelklep 

  Watercontrol

  Poolcontrol inclusief niveauregelaar

 Mechanische flowmeter

 Starline warmtepomp

Maak het onderhoud aan uw zwembad nog 
efficiënterdoordefilterinstallatieuittebreiden
met verschillende mogelijkheden op pagina 78 
en 79. 

Informeer bij uw Starline dealer over een 
filterinstallatieopmaat.

| 73 | 
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ESSENTIAL

Een absolute must voor een goede waterbehandeling. Door middel van de Starline watercontrol wordt het 
water te allen tijde gedesinfecteerd en de poolcontrol zorgt voor de aansturing van de gehele installatie. De 
Starline warmtepomp houdt het water van het zwembad constant op de gewenste temperatuur. 

1

2

6

5

3

1. StarlineHighcapacitycirculatiepomp
2. Starlinelaagbedfilter
3. Filtermedia zand 
4. Handbediende 6-wegklep
5. Flowvis mechanische flowmeter 50 of 63 mm

6. Starline Poolcontrol incl. niveauregeling
7. Starline Watercontrol
8. Starline warmtepomp
9. Roldeck besturing

8
4

79
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COMFORT

Alle voordelen van de Essential, maar daarnaast ook energiezuiniger door gebruik van een frequentie- 
geregelde pomp. De comfort installatie werkt extra desinfecterend door de unieke eigenschappen van de  
Starline UV desinfectie. De vorstbeveiligingssensor zorgt ervoor dat het Monoblock® vorstvrij blijft. 

1. StarlineHighcapacityfrequentiepomp
2. Starline Plus+ Filter
3. Filtermedia Vitrosphere glasparels
4. Handbediende 6-wegklep
5. Flowvis mechanische flowmeter 50 of 63 mm
6. Starline Poolcontrol incl. niveauregeling

7. Starline UV-desinfectie 
8. Starline Watercontrol of 

Watercontrol Touch
9. Starline vorstbeveiligingssensor
10. Starline warmtepomp
11. Roldeck besturing

6 8

4

1

2

10

7

3

5

9

11
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REMOTE COMFORT

Compleetontzorgdworden?Danisdezeconfiguratiedeidealeoplossing!NaastdevoordelenvandeComfort
isdezefilterinstallatieuitgebreidmeteenautomatische6-wegklepenintelligentbesturingssysteemomalle
facetten op afstand te kunnen monitoren en beheren. Via uw smartphone, tablet of pc beschikt u ook over de 
bedieningvaneninzageinuwfilterinstallatie.

1. StarlineHighcapacityfrequentiepomp
2. Starline Plus+ Filter
3. Filtermedia Vitrosphere glasparels
4. Automatische 6-wegklep Aquastar 

(electrisch) of Besgo (pneumatisch)
5. Flowvis mechanische flowmeter 50 of 63 mm

6. Starline UV-desinfectie 
7. Starline Poolmanager
8. Starline vorstbeveiligingssensor
9. Starline warmtepomp
10. Roldeck besturing

6

7

4

1

2

9
5

3

8

710
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PURE REMOTE COMFORT

Compleet ontzorgd worden én zwemmen in water van drinkwaterkwaliteit? Pure remote comfort biedt de 
completewellness ervaring door gebruik temaken van het remote comfort systeem, uitgebreidmet  het 
zoutelektrolysesysteem,Starlinepurewater,dénieuwsteinnovatieopgebiedvanwaterdesinfectie.

1. StarlineHighcapacityfrequentiepomp
2. Starline Plus+ Filter
3. Filtermedia Vitrosphere glasparels
4. Automatische 6-wegklep Aquastar (elec-

trisch) of Besgo (pneumatisch)

5. Starline Poolmanager
6. Starline Pure Water desinfectie 
7. Starline vorstbeveiligingssensor
8. Starline warmtepomp
9. Roldeck besturing

6

5

4

1

2

6

8

3

7

659



STARLINE SHC ZWEMBADPOMP

  Hoge pompcapaciteit

  Zorgt voor een goede watercirculatie

 Grotevoorfilter

STARLINE LAAGBED FILTER

  Filtert vuildeeltjes 

 Voorzienvanefficiëntvisgraatkaarsensystem

  Uitstekende doorstroming

FILTERMEDIUM

  Kwartszand

  Korrelgrootte 0,4 – 0,8 mm

 Uitstekendefiltratie

MANUELE TERUGSPOELKLEP

  Eenvoudige bediening voor terugspoelproces 
 vanhetfilter

  Naspoelfunctie

  Voorzien van controle zichtglas 

| 79 | | 78 | 

ESSENTIAL



WATERCONTROL
  

 Altijd een stabiele pH-waarde

  Desinfectie gegarandeerd met een laag verbruik van chloor

  Bedrijfszeker 

MECHANISCHE FLOWMETER

 Geeft direct gekalibreerde flow weer

 Snel en accuraat 

 Lange levensduur

POOLCONTROL

 Regeltdefiltertijden en bewaakt het waterniveau

  Meet, regelt en registreert de watertemperatuur 

  Schakelt de pomp (ook bij het sluiten van de   afdekking)

| 79 | | 78 | 
| 79 | 

WARMTEPOMP  
  

 Verlenging van het zwemseizoen

  Zéér energiezuining en geluidsarm

  Zorgeloos genieten van warm water
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OPTIONEEL 

FREQUENTIEGEREGELDE POMP 

   Energiezuinig

   Beterefiltratie

   Laag geluidsniveau

STARLINE PLUS FILTER

 Hoogfilterbed

 Beterefiltratievanfijnevuildeeltjes

 Voorzienvanefficiëntvisgraatkaarsensysteem

VITROSPHERE GLASPARELS
  
  Kristalhelderwaterdooruniekefiltereigenschappen

  Onbegrensde levensduur

  Geringere behoefte aan desinfectiematerialen

VORSTBEVEILIGINGSSENSOR  
  
 Houdt uw zwembad vorstvrij

  Schakelt circulatiepomp in indien nodig

  Schakelt ook verwarming in indien nodig



WATERCONTROL TOUCH
  
 Volledige automatische desinfectie
  Beheer op afstand
  7” touchscreen

POOLMANAGER*

 Complete zwembadbesturing 
 Beheer op afstand
 10” touchscreen
 *Verwachte introductie in het derde kwartaal van 2021. 
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UV DESINFECTIE

  Breektbacteriënafdiechloorbestendigzijn
  Minder verbruik van chloor
  Extra desinfectie tegen een geringe prijs 
 (voor gezonder zwemwater)

STARLINE PURE WATER

  Volledig geautomatiseerd 
 Geenchloorluchtengeengebruikvanchemicaliën:
 zwemmen in water van drinkwaterkwaliteit
  Zeer onderhoudsvriendelijk en lage verbruiks- en onderhoudskosten

Bekijk de 2de besturingskast in 
het schema p. 77.

AUTOMATISCHE TERUGSPOELKLEP 

  Ontzorgt
 Geenrisicoopvuilverzadiginginhetfilter
 Optimalefiltratie
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ZWEMMEN IN WATER 
VAN DRINKWATERKWALITEIT

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

Geenchloorluchtengeengebruikvanchemicaliën

Zeer onderhoudsvriendelijk en lage verbruiks- en onderhoudskosten

Geen oog- of huidirritaties

Water voelt extreem zacht aan

Geen zout in het zwembadwater

Starline Pure Water is de nieuwste innovatie op het gebied van waterdesinfectie. Starline Pure Water  
desinfecteerthetwaterviademembraam-elektrolysetechniek.

Het toestel beschikt over een ingebouwde tank voor de opslag van ongeveer 85 kg zout. Deze grote tank 
heeftalsvoordeeldaterslechtssporadischzoutinhettoestelmoetwordenbijgevuld.Hetelektrolyseproces 
gebruiktenkelpuurzout.Hierdoorbelandenergeenreststoffenvanchloorenanderechemicaliëninuwbad.
Dat zorgt ervoor dat u in water van drinkwaterkwaliteit zwemt.

Dit systeem werkt volledig geautomatiseerd zodat u te alle tijden geniet van helder, schoon en gezond 
zwemwater.
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Verleng uw zwemseizoen met een Starline warmtepomp
 
Een Starline warmtepomp zorgt het hele jaar door voor een aangename temperatuur van het water. Door 
defullinvertertechniekisdezepompzeerefficiëntenenergiezuinig.Zogenietuvanlangezwemzomers,
ook wanneer de zon het laat afweten. 

Bediening in een handomdraai

Met het zeer gebruiksvriendelijke bedieningspaneel regelt u in een paar handelingen de gewenste     
vertrek- en retourtemperatuur van het zwembadwater. Daarnaast regelt  u met de gratis app de 
 zwembadtemperatuur op afstand. 

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

Zorgeloos genieten van warm water

Verlenging van het zwemseizoen

Zéér energiezuinig en geluidsarm

VERWARMING
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INBOUWDELEN
Uw zwembad kan naar wens worden gepersonaliseerd en 
 uitgebreid.  Zwembadaccessoires zorgen voor extra diversiteit aan 
 g eb ruiksmogelijkheden. Kies voor ronde of vierkante inbouwdelen in 
hoogwaardig kunststof of RVS/Inox uitvoering.
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VERLICHTING 
Verlichting geeft uw zwembad in de 
avond een uniek  karakter. Het zorgt 
voor extra  gezelligheid en sfeer 
 tijdens  warme  zomeravonden. 
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SKIMMERS 

Skimmers bevinden zich aan de 

bovenzijde van de zwembadwand 

en voeren water en vuil aan de 

oppervlakte weg. In de skimmer 
zit een mandje om het grove vuil, 
zoals bladeren op te vangen en 
te voorkomen dat het in de pomp 
 terecht komt.

INSPUITERS 

Inspuiters zorgen, in combinatie 
met een zwembadpomp, voor 
de circulatie van het water. De 
 inspuiters worden op  verschillende 
 posities in uw zwembad  geplaatst. 
Dit zorgt voor een optimale 
 watercirculatie.
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STARLINE ENDLESS SWIMMING  
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JETSTREAM
Vergroot uw zwemgenot door een jetstream in uw zwembad te plaatsen. De pomp leidt het water door de jet 
encreërtzoeentegenstroom.Hierdoorkuntueindeloostegendestroominzwemmen.Ideaalomtezwem-
men op recreatief niveau en als attractie voor de kinderen.

STARLINE XSTREAM
De Starline Xstream biedt de recreatieve en professionele zwemmer een volledig nieuwe zwem- 
ervaring. U kunt de stroming naar wens instellen op zes  verschillende niveau’s. Op een lager 
niveau kan de  tegenstroming perfect dienen om te ontspannen of als  vrijetijdsbesteding voor kinderen. Op 
een hoger niveau kunt u uw zwemtraining uitvoeren gericht op uithoudingsvermogen. Perfect dus voor een  
stevige work-out.

EVA STREAM
De EVA streammaakt van uw zwembad een professioneel trainingsbad, home-fitness en unieke water- 
attractie. De krachtige stroming is ideaal voor een intensieve conditietraining of een ontspannen sessie 
aquajogging. Zwemmen in de EVA stream verbetert uw gezondheid en is een must voor iedere sportieve 
zwembadbezitter.

EVA EVEYE HD ONDERWATERCAMERA
MetdeEVAEveyeonderwatercameralegtualleleukeonderwatermomentenvastopbeeld.Daarnaastisde
camera geschikt als trainingstool om uw zwemtechniek te verbeteren of voor ouders die een oogje in het zeil 
willenhoudenterwijlhunkinderenaanhetzwemmenzijn.Letop!Ditsysteemisgeendrenkelingendetectie-
systeem,maarkanweldienenalsextratoezicht.
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Capaciteit 160 m³/uur - 2,5 m/sec 

215 m³/uur - 3,2 m/sec 

275 m³/uur - 3,2 m/sec 

320 m³/uur - 2,5 m/sec 

430 m³/uur - 3,2 m/sec

225 m³/uur - 5,5 m/sec

350 m³/uur 8,5 m/sec

450 m³/uur 5,5 m/sec 

Inbouwdelen Nis: RVS 316  

 

Aanzuigrooster: RVS 316

Nis:Polypropyleen

(optioneel  RVS 316) 

Aanzuigrooster: ABS antraciet 

of wit (optioneel RVS 316)
Standaard bediening Piëzo Piëzo

Trainingsprogramma’s Optioneel beschikbaar via App Optioneel beschikbaar via EVA 

controller

LED RGB verlichting 
in de nis

Optioneel beschikbaar /

EVA STREAMSTARLINE XSTREAM
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ENERGIEBESPARING
Bij Starline zorgen we dat het energieverbruik 
van uw zwembad zo laag mogelijk blijft. Goed 
vooruwportemonneeenvoorhetmilieu!
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ENERGIEBESPARING

MONOBLOCK® ZWEMBAD
De wanden van een Starline Monoblock® bevatten een 
 isolerende laag waardoor het zwembadwater langer 
warm blijft. 

FREQUENTIEPOMP
De SHC frequentiepomp van Starline  beschikt over een 
slimme filtratie: de pomp schakelt na drie minuten (of
de door u  ingestelde tijd) automatisch terug naar een 
 lager toerental. Zo bespaart u extra energie. Wanneer het 
zwembad niet in gebruik is en afgedekt wordt, schakelt 
de pomp over naar het laagste voorgeprogrammeerde 
 toerental.

WARMTEPOMP
Een Starline warmtepomp genereert bijna zeven keer 
zoveel warmte dan de elektriciteit die de pomp nodig 
heeft om te functioneren. De warmtepomp is geluidsarm 
zodat u in alle rust geniet van uw zwembad.

ROLDECK®

Een Roldeck® afdekking maakt de isolatie van uw zwem-
bad compleet. De warmte kan niet ontsnappen aan het 
oppervlak en verdamping wordt tegengegaan. Kiest u 
voor een  solar zwembadafdekking dan wordt het water 
van uw  zwembad extra verwarmd. De lamellen geven de 
warmte  opgenomen door de zon af aan het zwemwater.

| 88 | 



| 91 | | 90 | 



| 91 | 

MATERIAAL EN CONSTRUCTIE

Starline vervaardigt composiet  Monoblock® 
 zwembaden van de hoogste kwaliteit. Om deze 
 kwaliteit te verzekeren maken wij enkel  gebruik van 
hoogwaardige grondstoffen die lange    testperiodes 
doorstaan hebben. 

De wanden en de bodem van een Monoblock® 
zwembad bestaan uit zeven verschillende lagen en 
zijn zo opgebouwd dat de wand ondoordringbaar 
is voor water. 

Voor een optimale isolatie van het zwembad wordt 
in de bodem een honeycomb premium skincore
(honingraatstructuur) en in de wanden een high 
densityisolationfoamverwerkt.

De fullforce composiet laag maakt het geheel 
ondoordringbaar voor  water. Daarom  bieden wij  
levenslange garantie op de  waterdichtheid van uw 
Starline Monoblock®  zwembad.

De gelcoat laag  bepaalt de kleur van uw zwembad. 
Deze laag is uitermate  geschikt voor  zwembaden 
omwille van de hoge UV  bestendigheid. 

Dit geheel aan hoogwaardige materialen 
 garandeert levenslang plezier en een degelijk 
zwembad van de hoogste kwaliteit.
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Met bijna 50 jaar ervaring, kennis en  persoonlijke 
toewijding produceren wij onze Monoblock® 
zwembaden. Het spreekt dan ook voor zich 
dat uw Starline dealer u de beste service voor, 
 tijdens en na uw aankoop biedt. 

SERVICE

SHOWROOM VALKENSWAARD

PRODUCTIEFACILITEIT PELT

PRODUCTIEFACILITEIT  PELT 
SIBERIËSTRAAT 20 - 3900 PELT

BELGIUM

SHOWROOM VALKENSWAARD 
DE VEST 50B - 5555 XP VALKENSWAARD

THE NETHERLANDS 

+31 (0) 40 201 33 33
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ALTIJD EEN DEALER 
BIJ U IN DE BUURT

Starline beschikt over een uitgebreid dealernetwerk 
 verspreid over  Europa. U bent altijd in goede  handen 
bij onze gekwalificeerde professionals. Vind uw
dichtstbijzijnde  dealer op onze website.
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DUURZAAMHEID

Bij de productie van uw Monoblock® zwembad  reduceren 
wij de CO2-uitstoot. Al onze Monoblock® zwembaden 
worden geproduceerd in Pelt (België). De energie die de
 zonnepanelen opwekken, wordt volledig gebruikt voor het 
productieproces, waardoor we onze ecologische  voetafdruk 
zo klein mogelijk houden. 
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OVER STARLINE 

Wilt u meer weten over een product uit deze brochure? Of wenst u een  
advies? Wij denken graag met u mee zodat u de beste  keuze maakt. 

Benieuwd naar hoe uw zwembad gemaakt wordt? Maak een afspraak en 
bezoekonzefabriekinBelgië!Ommeerinspiratieoptedoen,kuntuonze
binnen- en buitenshowroom bezoeken. Hier ontdekt u de meest recente 
zwembadenvanStarlineenwaantuzichalsnelinuwnieuwelevensstijl!

CONTACT 
STARLINE -  DE VEST 50B

5555 XP VALKENSWAARD

THE NETHERLANDS

+31 (0) 40 201 33 33

STARLINEPOOL.COM

INFO@STARLINEPOOL.COM
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