PREMIUM POOL COATING

UW ZWEMBAD WEER
ALS NIEUW
—
Uw zwembad is een kostbaar bezit, daarom is het ongewenst
wanneer deze in de loop der jaren lichtelijk verkleurt, beschadigt of

WAAROM STARLINE
PREMIUM POOL COATING?
—
VOLDOET AAN EIGENTIJDSE SMAAK

vaal wordt. Starline heeft voor u dé perfecte en langdurige oplossing:

5 JAAR GARANTIE

STARLINE PREMIUM POOL COATING

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Onze experts brengen twee lagen duurzame en hoogwaardige
kleurcoating op uw bad aan, deze coating is gemaakt van speciaal
ontwikkeld en gepatenteerd kunststof. Dankzij de Premium Pool
Coating metamorfose krijgt u weer het gevoel van een splinternieuw
zwembad.

DUURZAAM EN SOLIDE

Indien u een speciale kleur wenst, kunt u ook bij uw nieuwe zwembad
gebruik maken van de Pool Coating service. Door middel van de
ontwikkeling van unieke kleuren zal uw zwembad altijd optimaal
op uw wensen aansluiten. Binnen één week is uw zwembad weer
geschikt voor gebruik. De verlengde levensduur en vijf jaar garantie
van de Starline Premium Pool Coating zorgen ervoor dat u blijvend
van uw Starline zwembad kan genieten.

RUIME KLEURKEUZE
KORTE REALISATIETIJD
VERLENGT DE LEVENSDUUR
UV- EN ZUURBESTENDIG

STANDAARDKLEUREN

PREMIUMKLEUREN

Blue lagoon

Blue Mist

French Grey

Grey Reef

Ice Bay

Kona Coast

Mediterranean
Blue

Midnight Blue

Perle Noir

Sandy Beach

Black Absinthe

Pacific Blue

Blue Granite

Sahara Sand

Cabo Verde

Sandstone

Giallo Versilia

Santorini

Marrakesh

HOE WERKT HET?
—

STAP 1.
VOORBEREIDING
—

STAP 2.
AANBRENGEN EPOXY HARSLAAG
EN COATING
—

STAP 3.
CONTROLEREN EN VULLEN
—

Uw zwembad wordt in een aantal stappen voorzien van de

Het zwembad wordt leeggepompt en gereinigd. Om

De zwembadkuip is nu klaar voor bewerking. Het team van

De specialisten controleren of de kleurcoating overal

Starline Premium Pool Coating. De stappen zijn in het kort

beschadigingen aan de inbouwdelen en het Roldeck te voor-

specialisten brengt een Epoxy harslaag aan, dit versterkt de

uitgelegd, zodat u een duidelijk beeld krijgt van het gehele

komen, worden deze tijdelijk verwijderd. Ook worden de randen

hechting van de coating. Over een periode van twee dagen

proces.

en randstenen afgeplakt om beschadiging en verkleuring tegen

worden twee lagen kleurcoating aangebracht.

te gaan. De binnenzijde van het zwembad wordt geschuurd,
zodat de coating perfect kan hechten aan de zwembadkuip.

egaal en met dezelfde kwaliteit is aangebracht, waarna
de inbouwdelen en het Roldeck teruggeplaatst worden.
Uiteindelijk kan uw nieuwe en eigentijdse zwembad weer
gevuld worden met water, voor optimaal zwemplezier.

SERVICE

SHOWROOM
—

COMPLETE NAZORG VAN A TOT Z
—

Wilt u graag meer informatie of een zwembad met de Starline Pool Coating bezichtigen?

Bij Starline streven wij naar 100% tevredenheidsgarantie. Onze specialisten gebruiken hun

U bent van harte welkom in onze showroom in Valkenswaard, waar onze specialisten u

ervaring, kennis en persoonlijke toewijding om u te laten genieten van uw Starline zwembad.

vrijblijvend advies zullen geven. Onze stijlvolle binnen- en buitenshowroom zijn van alle

Het spreekt bij Starline voor zich dat wij, én onze Starline dealers u de beste service voor,

faciliteiten voorzien om inspiratie op te kunnen doen op het gebied van zwembaden en

tijdens en na uw aankoop bieden. Ook voor het zomer- en winterklaar maken kunt u bij de

spa’s. Wij zien u heel graag verschijnen!

Starline dealer terecht. Kijk even op onze website voor een Starline dealer in uw regio.

De Vest 50b
5555 XP Valkenswaard
T. +31(0) 40 - 201 3333
W. www.starlinepool.com
M. info@starlinepool.com
Tot ziens bij Starline!

