JE ZWEMBAD WEER BESTAND

TEGEN DUIZENDEN
BOMMETJES

ONZE EXPERTS ADVISEREN
EN BEGELEIDEN U GRAAG
ONTDEK ONZE UNIEKE
NYLO ZWEMBADCOATINGS
OOK VOOR VLOEREN,
DOUCHERUIMTES EN
KLEEDKAMERS

Diepgaand advies van de zwembadspecialist van Nederland

Een vloeiend proces met een duurzaam resultaat

Onze ervaring in het coaten van baden gaat terug tot de

NelfKoopmans gaat verder dan inspecteren en adviseren.

jaren 70 van de vorige eeuw. Deze halve eeuw ervaring

Het coaten van een zwembad is specialistisch vakwerk.

neemt de NelfKoopmans adviseur mee bij de inspectie

Daarom werken wij samen met gekwalificeerde applicateurs,

van je zwembad. Onze expertise vertaalt zich uiteindelijk

die wij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

in een waterdicht advies voor je specifieke situatie.

begeleiden. Zo zorgen we voor de perfecte

In het advies geven we aan hoe het onderhoud

onderhoudsbeurt van je zwembad.

uitgevoerd moet worden en welke producten
hierbij gebruikt dienen te worden.

DE BESTE
KEUZE VOOR
BINNEN- EN BUITENBAD
Voor je zwembad kies je natuurlijk niet voor één pot nat. Bezoekers moeten immers
onbezorgd kunnen genieten van het bad en alle faciliteiten. Dat veiligheid en
hygiëne daarbij essentieel zijn, staat als een paal boven water. Natuurlijk moet het
er ook aantrekkelijk uitzien. En dat alles voor een zo lang mogelijke periode.
NelfKoopmans snapt je wensen en behoeften als geen ander en staat voor je klaar.

Met deze aanpak geeft NelfKoopmans als enige
verffabrikant in Nederland 5 jaar garantie op
de aangebrachte coating.

ALS HET OM VEILIGHEID GAAT,
KUN JE GEEN UITGLIJDERS GEBRUIKEN
Optimale veiligheid en hygiëne zit in de details. Neem bijvoorbeeld de antisliprand rondom het bad. Die moet
ruw genoeg zijn om niet uit te glijden, maar mag geen afbreuk doen aan het loopcomfort of letsel
veroorzaken. Vuil en huidvet resten mogen zich niet makkelijk hechten en de oppervlaktes moeten
gemakkelijk te reinigen zijn. Met onze NYLO zwembadcoatings hoef je je over dergelijke

VOOR ELK TYPE BAD DE JUISTE OPLOSSING
Buitenbaden

Binnenbaden

Het onderhoud van buitenbaden vindt buiten het seizoen plaats.

Binnenbaden zijn het hele jaar open en worden zodoende extra belast.

Daarom zijn onze NYLO coatings zo ontwikkeld dat ze ook bij lage

Met NYLO coatings zorg je voor een zeer duurzame bescherming, die

temperaturen en hoge luchtvochtigheid verwerkt kunnen worden.

zorgt voor een lange onderhoudscyclus waardoor inkomstenderving

Met de coatings wordt als het ware een ‘bad in een bad’ gecreëerd.

word beperkt. We hebben ook coatings die op tegels aangebracht

De toplaag zorgt voor een langdurige UV-bescherming en kleurbehoud.

kunnen worden.

vraagstukken geen zorgen te maken. Onze producten voldoen aan de NEN 7909
regelgeving en de zeer strenge eisen van de FDA.
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Privébaden

Bufferkelders

Ook voor privé zwembaden heeft NelfKoomans de perfecte oplossing:

Ruwe betonnen oppervlaktes van overloopgoten en bufferkelders

Nelfamar HB Coating. Deze coating hoeft niet door een gekwalificeerde

zijn extra gevoelig vervuiling, afzettingen en bezinksel en hebben een

vakman aangebracht te worden. Het producteigen oplosmiddel zorgt

verhoogde kans op bacterievorming en legionella. Met NYLO EP Protect

dat de nieuwe toplaag zich optimaal hecht aan de oude onderlaag.

ontstaat een zeer gladde afwerking met een hoge oppervlaktedichtheid,

Schuren tussen de lagen is dus niet nodig en dat scheelt een hoop

die vuilaanhechting bijna onmogelijk maakt. In plaats van maandelijks hoeft

werk, tijd en stof.

de bufferkelder dan slechts 1 tot 2 keer per jaar schoongemaakt te worden.
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ONZE ZWEMBAD
SPECIALS!

WE ZORGEN DAT ÁLLES
ER WEER SPETTEREND
UITZIET!

NYLO Moistureshield
Voorbehandelen beton met hoog vochtigheidsgehalte

Een zwembad is natuurlijk veel meer dan een bassin gevuld met
water. NelfKoopmans heeft een brede range aan producten en

NYLO EP Inwasmortel WV

merken. We kunnen tijdens onze inspecties en in ons advies alle
gewenste onderdelen en faciliteiten meenemen. Zo kunnen we
je een compleet beeld schetsen van het totale onderhoud.
Dat is wel zo makkelijk.
We adviseren je ook graag over het onderhoud van:

• Kleedhokjes buiten en binnen
• Wachttoren badmeesters
• Speeltoestellen buiten en binnen
• Vloeren kleedruimtes
• Sanitaire ruimtes
• Horecavoorzieningen
• Gebouwen
• Glijbanen en trappen

PERIODIEK SAMENWERKEN
AAN EEN LANGE LEVENSDUUR

Voorbehandelen beton en tegels

NYLO EP Primer WV
Primeren beton en (geglazuurde) tegels

Wij zien onderhoud aan zwembaden niet als een project maar als
een proces. Onderhoud met beleid noemen we dat. Door afspraken

NYLO EP Multiprimer

te maken over periodieke inspecties hou je de conditie van het

Primeren beton en (geglazuurde) tegels

bad en alle faciliteiten scherp in de gaten. Graag bieden we je een
meerjarig onderhoudscontract aan, waarbij we de garantieperiode

NYLO Poolcoat

kunnen verdubbelen tot 10 jaar. Ideaal om onderhoudskosten te

Primeren en overgronden beton

spreiden en perfecte informatie voor je exploitatieplannen.
NYLO Poolfinish
NelfKoopmans werkt voor het coaten van het zwembad samen

UV beschermende toplaag beton

met gekwalificeerde applicateurs. Voor het onderhoud
van andere faciliteiten werken we graag samen met je

NYLO EP Protect

schildersbedrijf.

Overgronden en afwerken gladde toplaag beton en tegels

NYLO Antislipparels
Antislip toplaag

Nelfamar HB Coating
Primeren, overgronden en toplaag privé zwembaden beton

NYLO Covercoat
Behandelen RVS elementen in binnenbaden

DE BESTE START
VAN EEN NIEUW SEIZOEN
Sta jij al in de startblokken om het onderhoud aan je zwembad
aan te pakken? Neem dan contact op met NelfKoopmans.
Onze technische adviseurs staan met raad en daad voor je
klaar om net dat stapje extra te zetten.
Voordelen toepassen NYLO Coatings

• Waterdicht en naadloos (bad-in-bad systeem)
• Veilig en antislip

Over NelfKoopmans

• Extreem duurzaam: 5 jaar garantie

Het familiebedrijf NelfKoopmans is een verfproducent dat

• Stoot- en slijtvaste bescherming

is gebouwd op meer dan 200 jaar vakmanschap. Vanuit ons

• Zeer goed reinigbaar

vakmanschap denken we mee en denken we verder.

• Bestand tegen chloor en desinfecteermiddelen

Wat de uitdaging ook is, er is altijd een manier te vinden

• Ook verwerkbaar bij koud en vochtig weer

hoe iets wél kan of beter kan. Ook als het gaat om
het onderhoud en de aanleg van zwembaden.

Voordelen samenwerken met NelfKoopmans

• Een halve eeuw ervaring in het coaten van baden
• Gespecialiseerde technische adviseurs
• Onafhankelijke inspecties en advies
• Advies over onderhoud van alle faciliteiten
• Begeleiding bij uitvoering werkzaamheden
• Onderhoudscontracten met exploitatievoordeel
• Enige fabrikant die 5 jaar garantie geeft
KIJK OOK OP
WWW.NYLOCOATINGS.NL

Nieuweweg 5 | 9073 GN Marrum | 0518 - 41 80 00
info@nelfkoopmans.nl | www.nelfkoopmans.nl
Deze uiting wordt gedaan door NelfKoopmans. Indien deze leidt tot transacties
(leveringen, bestellingen etc.), zullen deze tot stand komen tussen enerzijds de werk bv
die de verfproducten, diensten etc. levert en/of factureert en anderzijds de partij die afneemt.

