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We kiezen de beste materialen!
De Full Epoxy Vinylester constructie garandeert uw zwembad voor generaties lang.

Uw zwembad wordt volledig gewapend met Kevlar® - , Carbon - en Basalt vezels voor 
een ongekende stevigheid: het Composite ArmourTM

Nuplex industries verzorgt een kleurecht en antibacterieel interieur van uw zwembad.

De Core mat® nano-isolatie zorgt voor een warm zwembad binnen budget.

Innovatie voor uw comfort!
De zelfreinigende rolluikbak bespaart u een vervelende klus en beperkt het gebruik van 
chemicaliën in uw zwembad.

Strakke lijnen en een hoge waterstand maken van dit zwembad uw mooiste bezit.

Leisure Pools geeft een levenslange garantie! 
Leisure Pools biedt levenslange garantie op de structuur van het zwembad evenals 
op schade door osmose. Bovenop de bouwkundige garantie, gegeven door de bouw 
partner, geeft leisure Pools international een gepersonaliseerde, levenslange product 
garantie.

De kwaliteitscontrole gebeurt in ons eigen labo, dat is onze garantie voor uw 
zekerheid. Dupont Kevlar® is een geregistreerd handelsmerk van DuPontTM 

Waarom kiezen voor Leisure Pools?
Why to choose for Leisure Pools?

We use the best materials!
The Full Vinyl Ester Resin construction guarantees your swimming pool for generations.

Your swimming pool will be fully reinforced with Kevlar®, Carbon and Basalt fibers to obtain
an unprecedented robustness: The Composite ArmourTM.
Nuplex Industries provides a colorfast and antibacterial interior for your swimming pool.

The Core mat® nano insulation ensures a warm swimming pool within budget.

Innovation for your comfort!
The self-cleaning roller shutter box saves you a tedious job and limits the use of chemicals in your 
pool.

Because we apply the latest technology, your roller shutter will remain clean for up to 99%.

Composite ArmourTM = Lifetime Warranty!
Leisure Pools offers a lifetime warranty on the structure of the swimming pool as well as on
damage due to osmosis. Leisure Pools International offers, in addition of the legal building 
warranty, a life time product warranty.

Quality control is done in our own lab, that is our guarantee for your certainty. 
Dupont Kevlar® is a registered trademark of DuPontTM.

Global Brand... Local ServiceOver ons
Leisure Pools is een wereldspeler in productie van vezelversterkte composiet zwemba-
den, met productie faciliteiten in De Verenigde Staten en Australië.

Hieruit vertrekt een netwerk van 400 DEALERS, verspreid over de VS, Canada, 
Australie, Europa, Nieuw Zeeland, Nieuw-Caledonië en het Midden-Oosten.

Zowel bij het management als bij de dealers, horen vele leden al decennia lang bij 
het familiebedrijf.
Wil u contact met een Leisure Pools dealer in uw omgeving?
Ga online voor een gratis offerte of voor een informatiepakket: www.leisurepools.be.

Wij waarderen uw tijd en interesse in Leisure Pools en kijken ernaar uit u te 
helpen om uw optimale lifestyle van ontspanning te creëren.

About us
As one of the world’s largest composite swimming pool manufacturers, we have deve-
loped a stylish and innovative range of swimming pools, in a variety of designs and sizes, 
with a multitude of features and benefits, so that we can provide you with the ideal Lei-
sure Pools swimming pool for your home. We use state of the art production processes 
and superior raw materials, backed by in-house research and impressive stringent quality 
controls, to ensure that the quality of every Leisure Pools swimming pool is the very best on 
the world market.

Leisure Pools is a global player in the production of fiber-reinforced composite swimming 
pools, with production facilities in the United States and Australia.

From this a network of 400 DEALERS, spread across the US, Canada, Australia, Europe, New 
Zealand, New Caledonia and the Middle East.

Wereldmerk... Lokale service Global brand ... Local service



Full Epoxy Vinylester
Het beste zwembad ter wereld! 
Zuiver Epoxy Vinyl Ester garandeert de langste levensduur van uw monoblok zwembad. Het versterkte lami-
naat voorkomt dat het water in de wand dringt en schade veroorzaakt (Osmose).
De nano isolatiemat  wordt eveneens ingebed in zuiver epoxy hars.

Een zwembad aanleggen is een grote investering, daarom bouwt Leisure Pools zwembaden zonder compro-
mis. Leisure Pools kiest dus voor Full Epoxy Vinyl Ester, versterkt met zijn Composite ArmourTM

We hebben te maken met steeds extremere temperaturen en de nood om onze zwembaden hierop aan te 
passen. Om die reden past Leisure Pools de kwaliteit van haar zwembaden aan om ze geschikt te maken aan 
langere blootstelling aan hogere temperaturen.

AquaguardTM 
Kleurechtheid van uw zwembad?

Extreme UV-omstandigheden in het land van herkomst - Australië - hebben de 
ingenieurs van Leisure Pools in samenwerking met Nuplex industries gebracht 
tot kleurechte zwembaden in zowel het lichte als het donkere kleurenpalet.

Leisure Pools garandeert:

• Uitstekende bescherming tegen UV en verkleuring
• Extreme chemische resistentie voor een duurzaam zwembad
• Antibacteriële coating van de wanden (Smart Range)
• Krasvast oppervlak
• Watergedragen epoxy coating, kwaliteit en milieu gaan hand in hand

De kleuren kunnen afwijken van de realiteit 
The colors shown may differ from the real colors

SMART Range

The best swimming pool in the world!
Vinyl Ester Resin is a high performance resin that not only provides improved strength properties, but also inhi-
bits water penetration into the laminate, more commonly referred as osmosis.
By constructing all layers after the gelcoat color with Vinyl Ester Resin, Leisure Pools is able to offer a Lifetime 
Structural Osmosis Warranty.
The nano insulation mat is also embedded in pure epoxy resin.

With changing weather conditions, we are exposed to greater extremes of weather. Leisure Pools has recogni-
zed this and with the use of the Composite ArmourTM Core of Strength (a blend of DuPontTM Kevlar®, Carbon Fi-
ber and Basalt Fiber), we are providing additional flexural and tensile strength properties that better withstand 
these ground movement changes.
Creating a swimming pool is a major investment, which is why Leisure Pools builds swimming pools without any 
compromise.

Coupled with great designs, we use state of the art production processes and superior raw materials, backed 
by in-house research and impressive stringent quality controls, to ensure that the quality of every Leisure Pools 
swimming pool is the very best on the world market.

A range of sustainable colors,
at the cutting edge of technology!

Extreme UV conditions in the country of origin – Australia- necessitated the en-
gineers from Leisure Pools, in collaboration with Nuplex industries, to produce 
colorfast swimming pools in both the light and the dark color palette.

Leisure Pools guarantees:

• Exceptional resistance to fading and UV
• Extreme chemical resistance for a sustainable swimming pool
• Antibacterial coating of the walls (Smart Range)
• Scratch-proof surface
• Waterborne epoxy coating, produces up to 50% less VOC emissions than
 standard gelcoats, making them better for the environment

Silver Grey Ebony BlueShimmer White Graphite Grey

Standaard kleurenpalet (andere kleuren op aanvraag)

Standard color palette (other colors on request)



Dit geïsoleerde zwembad schittert door zijn strakke lijnen en minimalistisch 
design.

Het onderwaterstrand - tevens de eerste ruime trede - is tegelijk ook de be-
huizing van het automatisch solar lamellendek.
De rolluiknis kan voorzien worden van een zelf-reiniging zodat het onder-
houd van uw zwembad tot een absoluut minimum wordt beperkt, samen 
met de antibacteriële wand zijn dit de basis voorwaarden voor een in per-
ceptie chloorvrij zwemmen.
Dankzij de hoge waterstand - tot net onder de randstenen - integreert het 
zwembad als een spiegel in de tuin.
Verkleuring van de skimmer-rand door de inwerking van zonnestralen wordt 
hiermee eveneens vermeden.

Elk Linear model wordt voorzien van de nodige veiligheid-starand en tevens 
van een anti-kantelrand voor het lamellen-dek.

LINEAR

 LENGTE / LENGTH BREEDTE / WIDTH DIEPTE / DEPTH

 7.00m 3.30m 1.50m
 8.00m 3.30m 1.50m
 9.00m 3.30m 1.50m

The Linear is a sharp rectangular pool with a flat bottom designed to suit 
growing demand to maximize garden space, without compromise to qua-
lity of features. All safety and comfort elements of the Cube model are also 
present.
The Linear includes Leisure Pools’ unique Patent Ultra High Water Level and 
Concealed Skimmer System. Every Linear model is provided with the neces-
sary safety standing edge and also with an anti-tip edge for the slatted deck.
The relaxing splash deck provides an area to laze and take in the sun, as well 
as being perfect for children to splash and play with parents close by.

Available in three size options, the opportunities of Leisure Pools’ Linear are 
endless.



Dit geïsoleerde zwembad schittert door zijn strakke lijnen en minimalistisch 
design.

Het onderwaterstrand - tevens de eerste ruime trede - is tegelijk ook de be-
huizing van het automatisch solar lamellendek.
De rolluiknis kan voorzien worden van een zelf-reiniging zodat het onder-
houd van uw zwembad tot een absoluut minimum wordt beperkt, samen 
met de antibacteriële wand zijn dit de beginvoorwaarden voor een in per-
ceptie chloorvrij zwemmen.
Dankzij de hoge waterstand - tot net onder de randstenen - integreert het 
zwembad als een spiegel in de tuin.
Verkleuring van de skimmer-rand door de inwerking van zonnestralen wordt 
hiermee eveneens vermeden.

Elk Cube model wordt voorzien van de nodige veiligheid-starand en tevens 
van een anti-kantelrand voor het lamellen-dek.

CUBE

 LENGTE / LENGTH BREEDTE /WIDTH DIEPTE / DEPTH

 9.00m 4.00m 1.50m
 10.50m 4.00m 1.50m
 12.00m 4.00m 1.50m

This insulated pool with its clean lines and its minimal design shines like a diamond 
in your garden. The Cube offers plenty of room for exercise, relaxation or fun and 
games with the family. The submerged bench -also a very wide first step- incorpo-
rates a concealed cover box, housing the automated roller cover. The roller cover 
housing can be fitted with a self-cleaning system, so that the maintenance of 
your swimming pool is reduced to the absolute minimum. Together with the anti-
bacterial wall, we have the conditions for swimming, in principle, without chlorine.
Thanks to the high waterline - up to just below the coping stones - the swimming 
pool blends harmoniously, like a mirror, into the landscape of your garden. Discolo-
ration of the edge of the skimmer due to the effect of the sun’s rays is also avoided.

Each Cube model is supplied with the necessary safety edge and the safety bar-
rier of the roller shutter guarantees you the pleasure of swimming safely.



Dit geïsoleerde zwembad met hellende bodem schittert door zijn strakke lij-
nen en minimalistisch design.

Het onderwaterstrand - tevens de eerste ruime trede - is tegelijk ook de be-
huizing van het automatisch solar lamellendek.
De rolluiknis kan voorzien worden van een zelf-reiniging zodat het onder-
houd van uw zwembad tot een absoluut minimum wordt beperkt, samen 
met de antibacteriële wand zijn dit de beginvoorwaarden voor een in per-
ceptie chloorvrij zwemmen.
Dankzij de hoge waterstand - tot net onder de randstenen - integreert het 
zwembad als een spiegel in de tuin.
Verkleuring van de skimmer-rand door de inwerking van zonnestralen wordt 
hiermee eveneens vermeden.

Elk Definitive model wordt voorzien van de nodige veiligheid-starand en te-
vens van een anti-kantelrand voor het lamellen-dek.

DEFINITIVE

 LENGTE / LENGTH BREEDTE / WIDTH ONDIEPE GEDEELTE / SHALLOW END DIEPE GEDEELTE / DEEP END

 9.00m 4.00m 1.20m 1.70m 
 10.50m 4.00m 1.20m 1.75m
 12.00m 4.00m 1.20m 1.80m

This model is as beautiful as the Cube and with the same dimensions, but it 
has a shallow end and a deep end, while the Cube has a flat bottom.
All safety and comfort elements of the Cube model are also present.
The Definitive includes the unique patent Ultra High Water level from Leisure 
Pools, the hidden skimmer system and the self-cleaning roller shutter.

Every Definitive model is provided with the necessary safety standing edge 
and also with an anti-tip edge for the slatted deck.
The bench offers a place to laze and enjoy the sun and is perfect for children 
to splash and play with parents in the area.



REFLECTION
Dit geïsoleerde zwembad heeft een aflopende bodem en kan worden 
gekozen met of zonder rolluiknis uit één geheel voor de behuizing van de 
rolluik-lamellen.

Indien gekozen wordt voor een Reflection model met geïntegreerde rolluik-
nis bouwen wij het lamellendek onzichtbaar onder de hard-houten vlon-
ders.

Anders blijft de keuze over om een van onze opbouw modellen te installe-
ren.

De Reflection kenmerkt zich door een zit-of ligbank over de volledige lengte 
van uw zwembad.
Er is langs beide kopse kanten een makkelijke instap voorzien naar het 
zwembad.

 LENGTE / LENGTH BREEDTE / WIDTH ONDIEPE GEDEELTE / SHALLOW END DIEPE GEDEELTE / DEEP END

 8.00m 3.80m 1.30m 1.65m 
 9.00m 3.80m 1.30m 1.70m
 10.00m 3.80m 1.30m 1.80m

The Reflection is a stylish rectangular swimming pool with entry steps per-
fectly positioned at both ends of the pool with a full length bench seat to 
suit a variety of purposes, without compromising space for swimming. It is a 
perfect pool for entertaining. The bench allows hours of relaxing whilst the 
pool can still be used for end-to-end swimming.

This Reflection has a sloping bottom and can be chosen with or without an 
integrated roller cover system. If you choose a Reflection model with inte-
grated roller cover, we cover the system with a hard-wood decking.



PARADISE
Een betaalbaar geïsoleerd zwembad schitterend in haar eenvoud. Een mo-
dern design met functionele inlooptrap en strakke zitbank.

Dit zwembad boet op geen enkele wijze in op kwaliteit, noch op garanties.

Ook de Paradise wordt verstevigd met een harnas bestaande uit carbon- en 
Kevlarvezels, dit om een stevige structuur te garanderen.

Ook voor dit zwembad gebruiken wij zuivere epoxy-vinylester harsen, de beste 
basis voor de levenslange garantie.

De wereldwijde oplage maakt van dit populaire zwembad een haalbaar pro-
ject voor velen, ook voor toepassing in een kleine stadstuin.

Een opbouw rolluik maakt deze parel helemaal af.

 LENGTE / LENGTH BREEDTE / WIDTH DIEPTE / DEPTH

 5.00m 3.00m 1.50m
 6.00m 3.00m 1.50m
 7.00m 3.00m 1.50m
 8.00m 3.00m 1.50m

An affordable insulated pool that lives up to its simplicity. Modern design with 
functional stairs and an elegant sofa.

This pool does not compromise on quality or guarantees.

The Paradise is also reinforced with a harness composed of fibers
carbon and Kevlar, this to guarantee a solid structure. We also use pure Vinyl 
Ester epoxy resins for this pool, the best basis for lifetime warranty.

The worldwide circulation makes this popular pool a viable project for many, 
also for use in a small city garden.

An integrated roller shutter
completes this pearl.



TRANQUILITY
Een strak ontwerp met symmetrische inloop-trappen en zitbank.

Dit geïsoleerde zwembad met vlakke bodem is het nieuwste ontwerp van de 
Leisure Pools groep op maat gemaakt voor de lage landen.

Een veilige sta-rand en een antikantelrand voor het lamellendek maken dit 
zwembad veilig voor kind en huisdieren.

Aan de kopse zijde van het zwembad kan de TRANQUILITY worden voorzien 
van een 240 x 400 cm groot splash-deck, waar kleine kinderen onder ouderlijk 
toezicht immense pret zullen beleven. Tevens de ideale plek om languit te ge-
nieten van water en zon.

Het zwembad kan optioneel worden voorzien van een opbouw rolluiksysteem.

DIEPTE

1.50m

1.50m

1.50m

LENGTE

9.40m

10.40m

11.40m

BREEDTE

4.00m

4.00m

4.00m

 LENGTE / LENGTH (SPLASHDECK)* BREEDTE / WIDTH DIEPTE / DEPTH 

 7.00m +2,40m 4.00m 1.50m
 8.00m +2,40m 4.00m 1.50m
 9.00m +2,40m 4.00m 1.50m

The Tranquility is a versatile, practical and truly entertaining pool. Its rectangular 
design with flat bottom creates endless opportunities for your garden and lands-
caping ideas and designs. A key feature of the Tranquility is its conveniently 
placed bench located at the end of the pool between the entry steps. The 
bench acts as a relaxing rest area and swim out seat. The Tranquility can be 
provided at the end of the pool of a 240 x 400 cm splash deck, where small 
children, among parents’ supervision, will experience immense fun. It is also the 
ideal place for parents to relax of water and sun.

Ideal for a rest after a fun day swimming and playing, the Tranquility allows you 
the best of both worlds so sit back and enjoy all this pool has to offer.

* Optie / Option



De modellen - The models

REFLECTION TRANQUILITY

CUBE

9,0 x 4,0
Roldek/
Roller cover

10,5 x 4,0
Roldek/
Roller cover

12,0 x 4,0
Roldek/
Roller cover

PARADISE

5,0 x 3,0 6,0 x 3,0 7,0 x 3,0 8,0 x 3,0

7,0 x 3,8 8,0 x 3,8 9,0 x 3,8 8,0 x 3,8
Roldek/
Roller cover

9,0 x 3,8
Roldek/
Roller cover

10,0 x 3,8
Roldek/
Roller cover

9,40 x 4,0 10,4 x 4,0 11,4 x 4,0

LINEAR

7,0 x 3,3
Roldek/
Roller cover

8 x 3,3
Roldek/
Roller cover

9,0 x 3,3
Roldek/
Roller cover

DEFINITIVE

9,0 x 4,0
Roldek/
Roller cover

10,5 x 4,0
Roldek/
Roller cover

12,0 x 4,0
Roldek/
Roller cover

Vlakke bodem / Flat bottom

Aflopende bodem / Slope bottom

Vlakke bodem / Flat bottom

Vlakke bodem / Flat bottom

7,00 x 4,0 8,00 x 4,0 9,00 x 4,0



Wij beloven ...
Dat uw droom werkelijkheid wordt!
Levenslang zwemplezier!
Bouwen met passie!
Service!
Klanten tevredenheid!
Stiptheid!
Laagste prijsgarantie bij gelijke kwaliteit!

Via onze webconfigurator 
kan u uw droomzwembad ontwer-
pen of via onze App reeds virtueel 

in uw tuin plaatsen

100% polyester-vrij,
Voor een onrotbare structuur !

100% epoxy-vinylester, 
Absolute zekerheid en 
een levenslange garantie !

Europees ontwerp,
Genieten in stijl !

Australische knowhow,
De top in de zwembad industrie !

Eigen bouw- en servicecentra,

Kevlar® - Carbon wapening,

Nano isolatie met dampscherm,
Garandeert heerlijk warm water !

Dupont Kevlar® is een geregistreerd handelsmerk van DuPontTM

     We promise ...
To make your dream come true!
Swimming fun for life!
Built with passion!
Service!
Customer satisfaction!
Punctuality!
Lowest price guarantee with equal quality!You can design your dream pool

via our web configurator or visualize
your swimming pool virtually
in your garden via our App.

tTM.

 

voor lokale service op uw wenken!

Kevlar® - Carbon reinforcement, for an indestructible pool!

European design
Enjoy in style!

Australian know-how,
The top of the market in the swimming pool industry!

Own construction and service centers,
for local customer service

Kevlar® - Carbon reinforcement,
for an indestructible pool!

Nano insulation with vapor barrier,
guarantees wonderfully warm water!

100% polyester free,
for an imperishable structure!

100% Vinyl Ester resin,
absolute certainty and a
lifetime warranty!







 Nieuwlandlaan 57
3200 Aarschot

info@leisurepools.be - +32 16 22 42 31

BENELUX FACTORY

Tiensesteenweg 298
3800 Sint-Truiden
België
Pro Partner

Roeselarestraat 15
8920 Langemark
België
Pro Partner

Duinrooslaan 8
8660 De Panne
België 
Pro Partner

AQuaServ

PRO PARTNERS

Stenenstap 5
2500 Lier
België
Pro Partner

Hooiweg 56
2222 Itegem
België 
Pro Partner

Heuvelstraat 13
3461 Bekkevoort
België 
Pro Partner

Mechelsesteenweg 378/1
2500 Lier
België
Pro Partner

Heistraat 152
9190 Stekene
België
Pro Partner

Sint-Jansbergsesteenweg 515
3001 Heverlee
België
Pro Partner

 Kluizenmeersen 12
9170 Sint-Gillis-Waas

NOORD

 Gouverneur Verwilghensingel 34
3500 Hasselt

LIMBURG

 Rue du Tilloi 9
6220 Heppignies

 Nijverheidsstraat 95
9890 Gavere (Dikkelvenne)

 Kleine weg 17
8770 Ingelmunster

Nederland
The Netherlands

België
Belgium

Luxemburg
Luxemburg 

IJweg 177a
1161EW Zwanenburg

 John F. Kennedylaan 73
5555 XC Valkenswaard

Wiedauwkaai 109
9000 Gent
België
Pro Partner

State of the Art, Outdoor Concepts
Industrielaan 4D
2950 Kapellen
België
Pro Partner



Leisure Pools Nederland 
John F. Kennedylaan 73 C • NL-5555 XC Valkenswaard

 info@leisurepools.nl
 www.leisurepools.nl

    Import
Leisure Pools Benelux NV 

Nieuwlandlaan 57 • B-3200 Aarschot 
info@leisurepools.be
www.leisurepools.be MANUFACTURING & IMPORT

Leisure Pools Benelux NV
Nieuwlandlaan 57 • B-3200 Aarschot

+32 16 22 42 31
info@leisurepools.be • www.leisurepools.be

SHOWROOM • BOUW - & SERVICECENTER

European Headquarters Aarschot Belgium Global Headquarters Leisure Island Knoxville, TN USA Australian Headquarters Yatala Queensland


