
SWIM-IN-BOX

DE EENVOUDIGSTE EN SNELSTE OPLOSSING VOOR EEN

ESTHETISCH EN DUURZAAM ZWEMBAD.

HET "KANT-EN-KLAAR" CONTAINERZWEMBAD 
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De koele remedie voor hittegolven

Door de klimaatverandering worden de seizoenen warmer, nemen de

hittegolven in België toe en bereikt de thermometer steeds hogere records. Het

is heet, erg heet, te heet. 
 

Om deze extreme en steeds langere temperatuurstijgingen te kunnen

weerstaan, , wordt een zwembad bijna een noodzaak. 

Maar traditionele zwembaden zijn duur, tijdrovend om te installeren en vereisen

veel werken. Bovendien heeft hun bouw aanzienlijke gevolgen voor het milieu. 

Zuiniger, eleganter, milieuvriendelijker, uw containerzwembad wordt in enkele

weken geproduceerd in onze lokale atelier en kan bovengronds worden

geïnstalleerd in slechts twee uur.  

Het containerbad is verkrijgbaar in lengtes van zes, negen of twaalf meter en

past zich aan de beschikbare ruimte aan zonder dat u uw tuin hoeft op te

offeren.

De snelste oplossing om thuis een zwembad te installeren...

De oplossing ? Het containerbad !

Heb geen last van hittegolven, geniet ervan !  
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Een tweede leven voor ongebruikte containers

Zeecontainers staan bekend om hun extreme stevigheid. Ze zijn slijtvast, bestand

tegen enorme belastingen en gaan tientallen jaren mee. De zwembaden die wij

ombouwen, hebben hun leven als transportmiddel beëindigd, maar behouden hun

unieke sterkte dankzij hun frame van een speciaal, bijna onverwoestbaar staal :

CORTEN-staal. 

Na een carrière van reizen over de hele wereld, bieden wij hen een pensioen

gewijd aan plezier en ontspanning : wij maken gebruik van hun onwrikbare soliditeit

en kwaliteit om ze om te vormen tot resistente zwembaden.

In tegenstelling tot een traditioneel zwembad vereist de installatie geen lange en

dure werkzaamheden: het zwembad wordt eenvoudig geïnstalleerd op een 

 drainagegrind (ballast). Wanneer u uw opties kiest, wordt u onmiddellijk op de

hoogte gebracht van de productiekosten. De uiteindelijke prijs van het zwembad is

"all-inclusive" en er zijn geen onaangename verrassingen. 

Bovendien is voor deze zwembaden geen bouwvergunning vereist, wat tijd en geld

bespaart. 

Luxe wordt in recordtijd in uw huis gebracht
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Echte besparingen in vergelijking met romp

of betonnen zwembaden! 
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Eenvoud voorop

Het zwembad bedekt met innovatieve PVC-honingraatpanelen : ze zijn UV- en

chloorbestendig, 100% waterdicht en sterk isolerend.

De technische ruimte met alles wat u nodig hebt om uw water te filteren :

pomp, zandfilter, elektriciteitskast, skimmer,...

Een roestvrij stalen ladder om gemakkelijk in en uit het zwembad te komen.

De basismodule (6 m, 9 m of 12 m * 2,5 m, tussen 1,20 en 1,50 m diep) bevat alles

wat u nodig hebt om er onmiddellijk na de installatie van te genieten : 

Zeecontainers zijn gestandaardiseerd, maar u kunt er unieke zwembaden van

maken dankzij de oneindige mogelijkheden van transformatie. U kunt de binnen- en

buitenkleuren aanpassen aan uw smaak en het zwembad aanvullen met uw

favoriete opties. 

Waarom geen tegenstroom zwemset of een massagestraal? Wilt u een exotisch

terras? Een houten trap? Een zout filter? Een thermische verwarming? Een

borstwering? Een raam om naar de zwemmers te kijken? 

Het zwembad wordt geleverd met alle opties van uw keuze. Het enige wat u hoeft

te doen is het vullen en er meteen van genieten.

Exclusief in Europa : wij bouwen zwembaden van negen meter ! 

De plezier opties
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Een prachtig design dat uw leefomgeving verbetert 

Het container zwembad is een ECHT zwembad, waar u tientallen jaren plezier van zult

hebben. Het is origineel en totaal verschillend van traditionele ingegraven zwembaden in

zijn ontwerp en flexibiliteit van transformatie. 

U kunt de buitenkant aankleden met een keuze aan kleuren, bekleding en zelfs een

versterkt plexiglas raam. De materialen voor de trappen en de stoepranden zijn gekozen

om hun elegantie. 

Het containerzwembad maakt deel uit van een wereldwijde beweging van hergebruik,

zoals blijkt uit de vele verlaten industriële gebouwen die tot lofts zijn getransformeerd. 

Wij zijn al tien jaar gespecialiseerd in  gerecycleerde containers. We hebben ze gebruikt

om klaslokalen te maken voor scholen, kantoren, mobiele bars, showrooms, ... 

De mogelijkheden van deze structuren zijn oneindig. Zij danken hun succes aan hun

modulariteit, hun stevigheid, de verscheidenheid aan mogelijkheden, het gemak van

montage/demontage om ze van de ene plaats naar de andere te verplaatsen.

Heeft u andere wensen, originele verzoeken? 

We houden van uitdagingen, kom dus met uw eigen!

Industrieel en trendy
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Aangepast aan uw omgeving

Het containerzwembad past zich aan de configuratie van uw huis en uw terrein

aan. Het natuurlijke evenwicht dat tot stand is gebracht, wordt er niet door

verstoord. In tegenstelling tot een traditioneel zwembad vereist de installatie geen

diepe funderingen, metselwerk, meerdere vrachtwagenbewegingen, ... 

De stoepranden zijn gemaakt van behandeld hout voor een betere

weerstand tegen water, weer en zon. De stalen buitenkant van de

container is gecoat met een anticorrosieverf om een lange

levensduur te garanderen. 

Het zwembad kan gemakkelijk worden vervoerd, aangezien er een

wereldwijd containervervoersysteem bestaat. Verhuizen? Neem uw

zwembad mee. Wilt u het niet meer gebruiken? Verkoop het. U

vermijdt de negatieve milieu-impact van de bouw van nieuwe

betonnen zwembaden. 

Het containerbad wordt naar wens ingericht : we kunnen een strand of

terras toevoegen... om er planten, zitjes en parasols te plaatsen.

Gebouwd om lang mee te gaan
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Wist u dat ? Traditionele zwembadliners slijten na verloop van

tijd. Dit is niet het geval met onze PVC bekleding, die een UV-

bestendigheid van meer dan 50 jaar heeft !



nl.rubicksboxes.com/swim-in-box | hello@rubicksboxes.be

Tien redenen om voor onze container pool te kiezen
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Het zwembad wordt in onze werkplaatsen gemaakt. Dan,

de transporteur zet het af op de gekozen plaats, op een

grindbed of in het daarvoor bestemde gat. Dit heeft

niets te maken met de voorbereidende werkzaamheden

voor de bouw van een traditioneel zwembad, noch met

de duur van deze werken en de schade die zij in uw tuin

aanrichten.

1. Simpel

Het duurt slechts enkele weken om het zwembad aan uw

wensen aan te passen in onze atelier. U wordt niet

gestoord gedurende deze tijd. Zodra wij uw zwembad

geleverd hebben, duurt het slechts enkele uren om het te

installeren en te vullen. Even later kunt u uw eerste duik

nemen...

2. Snel

Onze containers zijn gemaakt van zelfroestend staal (de

natuurlijke roest beschermt hen) en bestand tegen de

meest extreme omstandigheden. Ze zijn verstevigd om

hun drukbestendigheid te verhogen en gecoat met een

beschermende verf. De PVC bekleding, uniek in België, is

aan de binnenwanden gelast. Door hun structuur en

samenstelling zijn ze bestand tegen dynamische

belastingen, UV en chemische stoffen.

3. Duurzaam

In plaats van nieuwe containers te laten produceren,

recycleren wij zeecontainers om milieuvriendelijke

zwembaden te fabriceren. Onze bekleding is

recycleerbaar en we beperken het gebruik van beton,

een zeer vervuilend materiaal. 

4. Milieuvriendelijk

Elk zwembad is uitgerust van een technische ruimte met

een compleet filtratiesysteem: skimmer, pomp, zand- of

patroonfilter, elektriciteitskast. U hoeft zelf niets te

installeren.

5. Compleet

Een verstevigde plexiglas raam, een onderwaterstaand

vlak, een buitenbekleding, een tegenstroom zwemset,

een ingegraven, half ingegraven of bovengronds

zwembad... Bied ons uitdagingen, onze specialiteit is ze

aan te gaan en uw dromen waar te maken!

8. Aanpasbaar

Kies voor een korte kringloop kortsluiting, kies voor

nabijheid. Onze zwembaden worden in België gemaakt,

in een atelier in Waals-Brabant. Wij zullen ook dicht bij u

zijn om aan uw behoeften te voldoen.

6. Lokaal

Naast het ontbreken van kostbare werken en een vanaf

het begin vastgestelde prijs, naast een grotere

levensduur dan liners en rompen, vermijdt u ook de

vergunningsaanvraag en de wachttijd voor acceptatie

of... administratieve weigering.

7. Economisch

Zonder zo ver te gaan om in een containerhuis te 

 wonen (maar waarom niet?), een zeer trendy concept

vanwege zijn elegantie en economische kosten, kunt u

beginnen met te genieten van de hyper-moderne en

trendy uitstraling van een container zwembad. 

9. Trendy

Het vervoer van containers wordt perfect beheerst

(wereldwijd). Laat uw zwembad niet achter als u

verhuist! Laat het vervoeren en installeren op uw nieuwe

eigendom, zonder dat u een nieuw hoeft te bouwen.

10. Verplaatsbaar



nl.rubicksboxes.com/swim-in-box | hello@rubicksboxes.be

Onze prijzen 2022

Alle prijzen in deze catalogus zijn in euro, inclusief BTW, met uitzondering van

ontwerp- of drukfouten. Offertes zijn 14 dagen geldig en zullen dan worden

aangepast aan de schommelingen van de kosten van de onderdelen. Niet

contractuele foto's.
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Modellen en basisprijzen
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Uitgesneden container, stalen versterkingsranden. 

Afmetingen : 580X230 cm. 

Waterlijn op 120 cm (tot 150 cm op aanvraag). 

Rechte muren. Witte of zandkleurige PVC bekleding.

Filtering systeem : zand- of patroonfilterpomp. 

Roestvrij stalen ladder in het zwembad.

Dit model past perfect in de 

meeste beperkte ruimtes. 

Met een lengte van zes meter kunt u zwemmen en

afkoelen bij het steeds warmer weer. Met toevoeging

van een tegenstroompomp, kunt u zelfs trainen en

sporten. 

Swim-In-Box 20ft

6 x 2,4 m

19.099 €

Uitgesneden container, stalen versterkingsranden. 

Afmetingen : 890X230 cm. 

Waterlijn op 120 cm (tot 150 cm op aanvraag). 

Rechte muren. Witte of zandkleurige PVC bekleding.

Filtering systeem : zand- of patroonfilterpomp. 

Roestvrij stalen ladder in het zwembad.

Dit model, uniek in Europa, biedt u 

drie meter extra plezier. 

Drie meter die het verschil maken. Met of zonder

tegenstroompomp, kunt u van de geringste zonnestraal

profiteren om een verkwikkende duik te nemen, de ideale

oplossing voor de stress van alledag.

Swim-In-Box 30ft

9 x 2,4 m

25.499 €

Uitgesneden container, stalen versterkingsranden. 

Afmetingen : 1185X230 cm. 

Waterlijn op 120 cm (tot 150 cm op aanvraag). 

Rechte muren. Witte of zandkleurige PVC bekleding.

Filtering systeem : zand- of patroonfilterpomp. 

Roestvrij stalen ladder in het zwembad.

Het langste container zwembad 

op de markt. 

Twaalf meter lang, wat wilt u nog meer? Sportief

zwemmen ligt binnen uw bereik. Zwem het ene rondje na

het andere en geniet van een moment van welzijn en

sport in uw tuin. 

Swim-In-Box 40ft

 12 x 2,4 m

29.599 €



Opties voor alle modellen

Ladder en trap

Noppenfolie zomerzeil

Met deze behandeling kunt u het zwembadwater

desinfecteren zonder chemicaliën toe te voegen. Het

zout wordt in zijn elektrolysecel omgezet in een

ontsmettingsmiddel. Organisch materiaal wordt geoxi-

deerd en micro-organismen worden vernietigd. Het

apparaat regelt ook de PH van het water. Weinig zout

verbruik, geen water te verversen, geen geurtjes, geen

zorgen !

Vanaf 2.050 €

Waterzuivering

Dit apparaat heeft een doseerpomp met lokale Wi-Fi-

verbinding (die op afstand kan worden bediend via een

gratis smartphone-app). Het regelt automatisch chloor

en PH. Het is uitgerust met een overdosis- of einde

product alarm. 

Vanaf 1.799  €

Oproller voor zwembadafdekking
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Verlichting

Dekzeil

Interne trap : 1.755 €
Ondiepe waterzone : 1.391€

Led spot : vanaf 605 €

GeoBubble technologie. Het dekzeil beperkt de

algengroei, bespaart op behandelingsproducten en

vermindert het energieverbruik met meer dan 50%. 

Vanaf 599 €

Stavenafdekking

Dit dekzeil is voorzien van een gepatenteerd "easy"

ratelsysteem, waarmee het ook kan worden gespannen

en opgehangen. Kwaliteitsafwerking met zoom.

Vanaf 1.980 €

Sterilisatie door elektrolyse Chloorcontrole

Manuele oprolsysteem

geschikt voor afdekzeil.
 

Lichtgewicht en

duurzaam aluminium

frame : 585 €



Opties per model

Technisch lokaal

Externe/Zwemlengte 6 m : 423,5 €
Geïntegreerd/Zwemlengte 5 m : 1.512,5 €
Geïntegreerd/Zwemlengte 6 m : 2.601,5 €
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Swim-In-Box 20ft Swim-In-Box 30ft Swim-In-Box 40ft

Interieur kleur

Standaard : wit, beige of lichtgrijs

Optie : houtskoolgrijs of zwart (op citaat)

Verwarming

Warmtepomp : vanaf 1.489 € 

Zonnepanelen : op verzoek

Stoepranden

Randen in autoclaaf hout : 879 € 

Randen in exotisch hout : 1.180 €

Buitenbekleding
Houten bekleding (half ingegraven) : 1.779 € 

Houten bekleding (bovengronds) : 3.559 € 

Afdekking

Bovengronds elektrisch rolluik : 4.919 € 

Noppenfolie zomerzeil : 599 € 

Stavenafdekking : 1.985 €

Technisch lokaal

Externe/Zwemlengte 9 m : 423,5 €
Geïntegreerd/Zwemlengte 8 m : 1.512,5 €
Geïntegreerd/Zwemlengte 9 m : 2.601,5 €

Interieur kleur

Verwarming

Warmtepomp : vanaf 2.179 € 

Zonnepanelen : op verzoek

Stoepranden

Randen in autoclaaf hout : 1.185 € 

Randen in exotisch hout : 1.599 €

Buitenbekleding
Houten bekleding (half ingegraven) : 2.409 € 

Houten bekleding (bovengronds) : 4.815 € 

Afdekking

Bovengronds elektrisch rolluik : 5.749 € 

Noppenfolie zomerzeil : 909 € 

Stavenafdekking : 2.975 €

Technisch lokaal

Externe/Zwemlengte 12 m : 423,5 €
Geïntegreerd/Zwemlengte 11 m : 1.512,5 €
Geïntegreerd/Zwemlengte 12 m : 2.601,5 €

Interieur kleur 

Verwarming

Warmtepomp : vanaf 3.086 € 

Zonnepanelen : op verzoek

Stoepranden

Randen in autoclaaf hout : 1.495 € 

Randen in exotisch hout : 2.020 €

Buitenbekleding

Houten bekleding (half ingegraven) : 3.039 € 

Houten bekleding (bovengronds) : 6.069 € 

Afdekking

Bovengronds elektrisch rolluik : 6.359 € 

Noppenfolie zomerzeil : 1.199 € 

Stavenafdekking : 3.965 €

Standaard : wit, beige of lichtgrijs

Optie : houtskoolgrijs of zwart (op citaat)

Standaard : wit, beige of lichtgrijs

Optie : houtskoolgrijs of zwart (op citaat)



Heeft u extra ruimte nodig om uw boeien op te bergen of

om iets te drinken aan het water?
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Rubick's BOXES biedt ook oplossingen voor poolhouses... 
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Met zijn industriële stijl of met een houten bekleding past

het container poolhouse perfect bij uw zwembad. Dit

esthetische en veelzijdige concept biedt het ideale

oppervlak om de hele familie te ontvangen voor een

drankje! 

Zeecontainer

Een kubus in mijn tuin

Een extra leefruimte... in uw tuin

Een op maat gemaakt arrangement, alles in eenvoud.

Als u op zoek bent naar een design en modulaire oplossing, voldoet de Cube

aan uw behoeften : een onafhankelijke ruimte, geïsoleerd, elektrificeerbaar en

gemakkelijk te installeren, die een veelheid van indelingen mogelijk biedt. Het is

aan u om de ideale afmetingen en afwerkingen te kiezen: erkerramen,

schuifdeuren, panelen in roestvrij staal, ...

Bovendien is voor deze constructies geen bouwvergunning nodig!  



NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN

Verantwoordelijke uitgever : Rubick's BOXES, Avenue Reine Astrid 92/2, B-1310 La Hulpe

Het concept
Het containerbad is een modern en innovatief

concept. Het is een elegante, ecologische,

modulaire, robuuste en duurzame oplossing. 

Hij kan worden aangepast aan kleine en

grote ruimten en kan zelfs worden verplaatst.

nl.rubicksboxes.com/swim-in-box

In tien jaar tijd heeft onze dienstverlener een

ongeëvenaarde expertise verworven in het

ombouwen van containers tot permanente of

tijdelijke, vaste of mobiele elementen:

kantoren, schoollokalen, toonzalen,

cafetaria's en bars, showrooms en ...

zwembaden.

De montage gebeurt in de werkplaats, en de

container wordt binnen enkele uren ter

plaatse geïnstalleerd. 

10 jaar ervaring

Tél : +32 (0)2 415 91 85

Mail :  hello@rubicksboxes.be

Site web :  nl.rubicksboxes.com

Contacteer ons

De luxe van een zwembad is eindelijk

binnen uw bereik voor een gereduceerde

prijs. 


