
     De
  stroming
maakt het verschil...



Er zijn veel tegenstroom-zweminstallaties, maar HydroStar
is uniek: de hoogwaardige, onderhoudsvrije en waterdichte
turbinetechnologie zorgt voor een ongekend zwemgevoel.
U zult enthousiast zijn over HydroStar.

LIVE 
ERVAREN!

... het natuurlijke... het natuurlijke

zwemgevoelzwemgevoel



De turbine-zweminstallatie
voor elke behoefte ...

PRESTATIEZWEMMEN
Optimale zwemtraining

De brede en uiterst krachtige stroming van  

HydroStar heeft uitwerking op het hele lichaam.

Zo wordt sportzwemmen en lange afstand zwem-

men ook in kleinere zwembaden mogelijk. Hierbij 

biedt HydroStar de mogelijkheid om eindeloos  

natuurlijk en gelijkmatig te zwemmen, ook voor  

veeleisende professionele sporters.

WELLNESS
Fitness en recreatie

Met de geluids- en trillingsarme HydroStar geniet

u van een buitengewone zwembeleving. Of het

nu gaat om fitnesstraining of recreatief zwemmen,

de zachte maar toch krachtige stroming draagt

u op heel natuurlijke wijze en zonder spatwater –

bijna net zoals in een rivier. Pure fitness en recreatie.

GEZONDHEIDSTRAINING
Traploos regelbare capaciteit

Gewoon thuis of in wellness-, kuur- en sporthotels:

HydroStar biedt een gezonde mogelijkheid voor  

training, therapie, regeneratie en versterking. Door 

de traploze regeling m.b.v. afstandsbediening of 

piëzo toetsen kan de capaciteit optimaal aan de 

behoeftes van de gebruiker aangepast worden.

PLEZIER
Voor het hele gezin

Als massage, training of gewoon om plezier

te beleven in het water – dankzij de traploze

stromingsregeling van onze plaatsbesparende

HydroStar komt het hele gezin aan zijn trekken:

wedstrijdzwemmers, zwemliefhebbers en kleine 

piraten op een stormachtige zee.



HydroStar
De turbine-zweminstallatie

HydroStar is voor permanent gebruik onder

water ontworpen. De motor wordt door het

zwembadwater doorstroomd waardoor deze

voor de koeling en de smering zorgt en de mo-

tor absoluut onderhoudsvrij maakt. Alle delen

bestaan uit hoogwaardig roestvrij staal of PVC.

De installatie is traploos regelbaar.

De robuuste en duurzame constructie van de

HydroStar garandeert jarenlang zwemplezier.

De productie van de turbine-zweminstallatie

in onze fabriek garandeert u een top-product 

dankzij onze tientallen jaren ervaring in produc-

tie en kwaliteit.

ENERGIE-EFFICIËNTIE
Een investering die zich loont

Dankzij het duidelijk lagere stroomverbruik

vergeleken met pompsystemen van dezelfde

sterkte bespaart u met HydroStar bijvoorbeeld

bij een 8 uur durende werking 19,2 kilowattuur.

Bij een stroomprijs van 0,28 €/kWh is

dit 5,38 € per dag! 

optimale zwemtraining

natuurlijke tegenstroming

geen spatwater

gemakkelijk in te bouwen

energie-efficiënte werking

geen lawaai, geen trillingen

Het kernstuk van de
turbine-zweminstallatie:
de “HydroStar turbine”

Perfecte techniek
HydroStar overtreft
alle eisen

HydroStar installatie met twee turbines –
knowhow en kwaliteit uit Duitsland

            Met
gepatenteerde
Turbine

technologie



KENNISNETWERK 
Steeds up to date

De firma Binder is lid van het Bundesverband

Schwimmbad und Wellness e.V. Daardoor zijn wij

bij alle vragen over de planning, bouw, werking en

renovatie van zwembaden steeds op de hoogte

van de nieuwste stand van zaken en ontwikkelen

alle producten volgens de laatste bevindingen.

DE STROMING
Met de kracht van de natuur

Bij onze gepatenteerde turbine-zweminstallatie

HydroStar zijn wij uitgegaan van de kracht van

de natuur. De installatie produceert een brede

waterstraal die een puntbelasting van hoofd of 

schouders gerichte belasting vermijdt en  

daardoor ook een intensieve zwemtraining  

aangenaam maakt.De brede en gelijkmatige  

boven- en onderstroming heeft uitwerking op  

het hele lichaam.

 

    L
ID VAN HET

Ons streven
Steeds het beste product

40 JAAR INNOVATIEVE KRACHT
Voor uw zwembad 

Met de naam Siegfried Binder sta ik als specialist

voor aandrijf- en productietechniek sinds 40 jaar

innovatie en expertise. Het streven van ons

familiebedrijf was altijd het beste product te

ontwikkelen en aan elke klant de optimale

oplossing te bieden.

Hoogwaardige is voor ons een megatrend. Met de

turbine-zweminstallatie HydroStar zijn wij hier

perfect in geslaagd, daar ben ik van overtuigd.

Laat u door uw vakhandelaar individueel over de

inbouwmogelijkheden in uw zwembad adviseren en

samen vinden wij de juiste HydroStar variant voor u.

Siegfried Binder en zijn dochters
Frances Seifert (l.) en Sibylle Binder 
(r.) met HydroStar, de turbine-  
zweminstallatie van de toekomst

* Dit geldt voor de standaard uitvoering
 met één turbine

HydroStar heeft een volumestfoming
van 160 m3/h*



INbOuW
Zo gemakkelijk!

De inbouw van de HydroStar turbine-zweminstallatie

is duidelijk gemakkelijker dan pompinstallaties en is

in enkele uren gerealiseerd. Voor de inbouw is maar

weinig ruimte vereist, gecompliceerde afdichtingen

of een drogeruimte zijn niet nodig. De stroomaans-

luiting vindt plaats op de gebruikelijke 230 V.

WERKING
Zo geluidsarm!

Zelfs bij langdurig gebruik is de HydroStar

probleemloos en overtuigt door zijn storingsvrije,

trillingsarme loop. De installatie wordt heel

comfortabel m.b.v. piëzo toetsen vanuit het

zwembad bediend of via een afstandsbediening.

Bij problemen staat Binder met individuele service

ter plaatse voor u klaar.

VARIANTEN
Zo flexibel!

HydroStar overtuigt ook door flexibiliteit. Een

naderhand aangebrachte installatie kan gewoon aan 

de rand van het zwembad gehangen worden, kan 

de turbine-installatie kan in alle soorten zwembaden 

(staal, aluminium, beton, kunststof) ingebouwd wor-

den, en in het vrije water of onder de zwembadtrap

geïntegreerd worden. In een installatie zijn tot drie

turbines mogelijk. Binder realiseert ook individuele

inbouwoplossingen.

Door vakmensen aanbevolen
Zwembadbouwers gaan  
voor HydroStar

1. Vaste inbouw
2. Een variant voor
 inbouw naderhand
3. Inbouw in een trap
4. Inbouw samen met
 een zwembadafdekking

Fester Einbau

Fester Einbau
Treppe

Nachträglicher Einbau
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bINDER GMbH & CO. KG
Reichardstraße 16
31789 Hameln

Fon  +49 5151 96266-0
Fax  +49 5151 96266-49
Mail  info@binder24.com

www.binder24.com

De turbine-zweminstallatie

Heeft uw belangstelling gewekt?

Neem dan contact op met uw vakhandelaar

            Met
gepatenteerde
Turbine

technologie

Wilsonstraat 96
2860 Sint-Katelijne-Waver

015/31 49 89

info@water-technics
www.water-technics.be
www.zwemturbine.be




