ADVERTORIAL

Moderne tuin:
strak, sfeervol
en luxe
Bij deze onder architectuur gebouwde villa in Venray maakten
wij van Stoop Tuinen en Aqua Projects/Compass Pools een moderne tuin met een luxe zwembad. Strakke lijnen, mooie materialen met weelderige siergrassen en meerstammige bomen
geven een strak, maar warm effect.
FOTO’S KOEN STIJNEN
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ODERNE
ARCHITECTUUR,
OOK IN DE TUIN
Deze duurzame villa is
minimaal vormgegeven met gestuukte
gevels in combinatie met warme
materialen zoals hout en metselwerk.
In de tuin zijn deze vormen en combinatie van materialen doorgezet. Zo
is het poolhouse in lijn met de villa
vormgegeven. De grijze keramische
tegels liggen zowel in de leefkeuken
als op het eetterras. In de details gaat
dat zelfs door in de zwembadrand en
de rand van de vijver.
VIJVER EN ZWEMBAD
In de achtertuin is de vijver een
blikvanger van formaat. Vanuit de living
kijk je prachtig over de waterspiegel
en zie je het water stromen uit de
zwarte goot. Het water sluit naadloos
aan op de grote glazen pui, magnifiek
vanuit het interieur! Het luxe zwembad
is gerealiseerd door Aqua Projects/
Compass Pools. Op de korte zijde
van het bad ligt een grote hardhouten
vlonder in hetzelfde hout als de
gevelbekleding. Een deel van dit
terras is overdekt en geschikt om
heerlijk te loungen. De vlonder steekt
onder de overkapping uit en gaat over
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in een zonneterras met ligbedden, waar
je lekker kunt relaxen na een heerlijke
duik in het zwembad.
ZWEMMEN IN DRINKWATER
Het zwembad is aangesloten op de
energievriendelijke bronverwarming
van het huis en is volledig afgestemd
op kwaliteit en duurzaamheid. Het
water is kristalhelder en gezond
door het DAISY waterbehandelingssysteem en heeft het laagst mogelijke
chloorverbruik waardoor men zwemt in
drinkwater kwaliteit.
WARMTE EN SFEER
Het zwembad is een betonnen kuip
bezet met glasmozaïek en is geheel
naar wens gerealiseerd. In materialen
en beplanting is steeds gestreefd
naar voldoende warmte en sfeer;
hout in combinatie met stukwerk,
strakke architectonische lijnen
van het zwembad gecombineerd
met speels mozaïek, een strakke
passende vlakverdeling aangekleed
met weelderige beplanting. Dit
totaalconcept is maatwerk en goed
in balans.
WWW.STOOPTUINEN.NL
WWW.COMPASSPOOLS.NL
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HET ZWEMBAD IS
AANGESLOTEN OP DE
ENERGIEVRIENDELIJKE
BRONVERWARMING
VAN HET HUIS
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