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Bingkar
De slimme technische ruimte voor zwembaden

Het plaatsen van een zwembad komt met een hele hoop technieken (pomp, filter, verwarming, …). 
Vaak wordt echter over het hoofd gezien dat deze elementen best in een vorstvrije en geïsoleerde 
ruimte staan. De “Bingkar” combineert de functionele technische ruimte met esthetiek en smart 
design.
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Vorstvrij & stil

Muuropbouw = 15,5 cm, (incl. 9 cm rotswol- 
isolatie). Dit maakt de Bingkar één van de
best geïsoleerde opties voor een technische 
ruimte.

Dit zorgt voor een vorstvrije (en bovendien 
geluiddichte) omgeving, die de levensduur
van je technieken significant verlengt.

Duurzaam

Bouwkwaliteit op tuinformaat, daar staat
Gardeos om bekend.

Met een tienjarige garantie op de opbouw
ben je zeker dat je nog jaren geniet.

Ook zijn we duurzaam in missie, dankzij
een maximaal gebruik van hernieuwbare
grondstoffen (zoals hout) en een sociaal
verantwoorde productie.

Smart Design

Een technische ruimte lijkt op het eerste 
gezicht een noodzakelijk kwaad: verloren 
ruimte in je tuin.

Maar door slim ontwerp maken we toch 
optimaal gebruik van de ruimte. 
Zo voorziet de Bingkar ook de nodige opberg- en 
omkleedruimte en is hij uitgerust met een 
handige buitendouche.
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Bingkar

De authentieke “Bingkarre”
In 1783 wordt het Oostendse stadsbestuur opgeschrikt door een ongewone aanvraag.  
De geïmmigreerde Britse zeekapitein William Hesketh dient namelijk een aanvraag in voor de  
eerste strandkar, ook wel „bingkarre” genoemd in het Ostênds dialect. In de jaren die volgen  
worden vele kleurige bingkarren met paard tot aan de kustlijn gerold. In de volgende eeuwen 
evolueren de strandcabines verder, van een rolbare tot een vaste houten variant.

Inspiratie voor innovatie in 2021
In 2021 inspireerde een bezoek aan de Oostendse dijk de oprichters van Gardeos. In navolging  
van de oeroude Vlaamse traditie van de strandcabines, ontwikkelen ze een toegankelijke  
huiselijke variant: de Bingkar. De Bingkar is een gezellige invulling aan de nood aan een  
technische ruimte voor zwembaden. Dicht bij t’zeetje zijn is niet langer nodig!

De Bingkarre doorheen de jaren

Hedendaagse foto (Oostends stadsarchief)Eerste strandcabine

Postkaart (Oostends stadsarchief) De eerste Bingkar (Gardeos)
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De slimme technische ruimte voor zwembaden
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1. Toegang tot omkleedruimte en technische ruimte via schuifdeur
2. Geïsoleerde technische ruimte met water- en elektriciteitsaansluiting.
3. Verlichte opberg- en omkleedruimte
4. Afwerking in thermowood, Rockpanel, marmerlook (optioneel) en aluminium randen
5. Verwarmde buitendouche (meegeleverde boiler) in omsloten uitsparing
6. Eenvoudig geplaatst op iedere ondergrond door partner
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Bingkar Large

• Afwerking aluminium, Rockpanel,  
thermowood blokprofiel  
(optioneel marmerlook) 

• Verwarmde buitendouche met uitsparing 

• Nettoruimte 3,8m2

Bingkar Medium

• Afwerking aluminium, Rockpanel,  
thermowood blokprofiel  
(optioneel marmerlook) 

• Verwarmde buitendouche met uitsparing 

• Nettoruimte 2,7m2

Bingkar Lean

• Afwerking aluminium, Rockpanel,  
thermowood blokprofiel 

• Nettoruimte 2,3m2
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