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sopra AG Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand-Nebel-Straße 3 · D-56070 Koblenz
Tel.: +49 (0)261 98308-0 · info@sopra.de 
www.sopra.de

P o o l  &  W e l l n e s s

Eintauchen. Harmonie der Sinne entdecken. Entspannung, 
Fitness, Wellness am eigenen Körper spüren. In Ihrem 

eigenen Pool. Das perfekt inszenierte Zusammenspiel 
an  spruchsvoller Architektur mit vollendeter Technik 
erleben Sie exklusiv beim sopra-Partner in Ihrer Region.

Innovative Technologien – 
nachhaltig, effizient und zukunftsorientiert.

SCHWIMMBÄDER UND 
WELLNESSANLAGEN FÜR 

HÖCHSTE ANSPRÜCHE.
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van de redactie

De ambtsoverdracht is geregeld:  

Hans-Werner Jochim (links) en  

Oliver Kasper (rechts).

 Toen acht zwembadbouwers in 1984 de sopra Groep  
oprichtten, was dat het begin van een ongeëvenaard succesverhaal. 
Ze konden indertijd zelf niet vermoeden hoe groot het succes van 
sopra als kwaliteitsmerk in Duitsland en de rest van Europa zou  
worden. Momenteel bestaat de groep uit 34 specialisten op het 
gebied van zwembadbouw, die allemaal al jarenlang succesvol zijn 
in hun eigen land en regio. Onder de naam sopra Groep verkopen 
ze hun eigen merkproducten waarmee ze een unieke propositie 
hebben en de concurrentie altijd voor blijven. sopra is immers veel 
meer dan een inkooporganisatie. Het is een merkvereniging van  
ambachtelijke bedrijven die samen in de markt opereren. Van een 
belangenvereniging is sopra in de loop der jaren leden uitgegroeid 
tot een naamloze vennootschap bestaande uit individuele bedrij-
ven die ook naar buiten toe gezamenlijk optreden, wat de groep 
een solide basis geeft. sopra staat al meer dan drie decennia voor  
kwaliteit en continuïteit. Juist die continuïteit is een belangrijk kenmerk 
van sopra AG. Terwijl veel andere bedrijven en groepen net zo snel weer verdwenen als ze 
gekomen waren, is sopra AG erin geslaagd zich door de jaren heen aan te passen aan de eisen 
vanuit de markt, mee te bewegen met ontwikkelingen en altijd de juiste koers te bepalen. Dat 
geldt ook voor het personeel. Zoals alles in het leven is ook een groep onderhevig aan de 
invloeden van de tijd. Mensen komen en gaan, maar het grote geheel blijft bestaan.

 In 2014, toen sopra zijn 30-jarige jubileum vierde, heeft zich al een belangrijke  
verandering voorgedaan: de Raad van Toezicht werd uitgebreid van drie naar zes leden. Dit 
geeft jongere sopra leden de mogelijkheid om meer verantwoordelijkheid te nemen en zorgt 
bovendien voor een naadloze overdracht van oudere op jongere leden. Nu we richting het  
einde van 2016 gaan, staan we voor een volgende belangrijke personele keuze: na 13 succesvolle 
jaren draagt Hans-Werner Jochim tegen het eind van het jaar zijn functie als directeur van 
sopra over. Gedurende zijn directeurschap zijn veel belangrijke beslissingen genomen die de 
basis van sopra AG enorm hebben versterkt. Zo was er de bouw van het sopra hoofdkantoor 
in Koblenz, de bouw van een groot magazijn in Koblenz en de gemeenschappelijke inkoop, 
die vele mogelijkheden biedt voor de hele groep, die elk sopra lid financiële en logistieke 
voordelen biedt en die sopra leveranciers meer planningszekerheid geeft. Ook talrijke  
marketingactiviteiten die de positie van sopra AG in de zwembadmarkt verder hebben versterkt 
kwamen op zijn conto.

 In deze herfstweken gaat de overdracht dus plaatsvinden. Zoals altijd bij sopra is zijn 
opvolger in de eigen sopra kring gevonden. Met Oliver Kasper komt er een gekwalificeerde en 
ervaren zwembadspecialist aan het roer van sopra. De vele zwembaden en wellnessruimten 
die hij als directeur en lid van sopra heeft aangelegd bewijzen dat hij het specialistische vak van 
zwembadbouw verstaat en een bedrijf kan leiden. Als het om de doelen voor de toekomst 
van sopra AG gaat, benadrukt Oliver Kasper vooral de continuïteit: „Het voornaamste is 
dat het uitstekende werk van Hans-Werner Jochim wordt voortgezet, dat de bestaande 
structuren verder worden uitgebouwd en dat de reeds in gang gezette koers wordt gevolgd.“  
Verder wil hij inzetten op uitbreiding van het bestaande assortiment met creatieve, innovatieve 
producten, zodat de sopra partners ook in de toekomst gunstig afsteken bij hun steeds fellere 
concurrenten. Zo wordt ervoor gezorgd dat de sopra leden altijd klaar zijn voor de toekomst.

Hartelijke groeten,
Hans-Werner Jochim
Directeur sopra AG

sopra - Klaar voor de toekomst
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SOPRA
WAAR IS?

343434
* 34 Europese partners realiseren uw individuele dromen op het 
gebied van zwembaden en wellness. Het adres van een sopra partner 
bij u in de buurt vindt u op bladzijde 8 t/m 10.

34
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Hensel GmbH
Dorfstrasse 15
D-03172 Guben
Tel. : 03561 / 3858 
Fax: 03561 / 3892
info@elementsofspa.de
www.elementsofspa.de

Kühling & Hauers
Schwimmbadtechnik GmbH
Am Ortfelde 32
D-30916 Isernhagen
Tel. : 0511 / 728510
Fax: 0511 / 7285111
info@kuehling-hauers.de
www.kuehling-hauers.de

GEYGER GbR POOLWELT 
Druckereistrasse 9
D-04159 Leipzig-Stahmeln 
Tel. : 0341 / 4680180
Fax: 0341 / 46801822
info@poolwelt.de
www.poolwelt.de

Frenz 
Schwimmbad- & Saunabau
GmbH & Co. KG
Goethestraße 1
D-32427 Minden
Tel. : 0571 / 828110
Fax: 0571 / 8281111
info@frenz-schwimmbadbau.de
www.frenz-schwimmbadbau.de

Hajo W. RÜFFER 
Schwimmbad- und 
Saunaanlagen GmbH
Elgersburger Straße 6
D-14193 Berlin-Schmargendorf 
Tel. : 030 / 8261086
Fax: 030 / 8263429
info@rueffer-pool.de
www.rueffer-pool.de

Hesselbach GmbH
Pools & Wellness
Freiheitstraße 69 - 73
D-42853 Remscheid
Tel. : 02191 / 464000
Fax: 02191 / 4640020
info@hesselbach-schwimmbadtechnik.de
www.hesselbach-schwimmbadtechnik.de

Neugeboren GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 16
D-22941 Bargteheide
Tel. : 04532 / 280690
Fax: 04532 / 3566
info@neugeboren.de
www.neugeboren.de 

Swim & Sweat  
Schwimmbad- und 
Saunatechnik
Schöttmannshof 2 
D-46539 Dinslaken
Tel. : 02064 / 9708888
Fax: 02064 / 9708887
info@swim-sweat.de
www.schwimmbadbau-nrw.de

Friedemann Minninger
Normannenweg 7
D-20537 Hamburg
Tel. : 040 / 225266
Fax: 040 / 258823
info@sopra-hamburg.de
www.sopra-hamburg.de

Pool & Wellness Wendel 
GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 62
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. : 06781 / 360090
Fax: 06781 / 3600920
info@schwimmbad-wendel.de
www.schwimmbad-wendel.de

C.D. Schmidt 
Aqua-Technik GmbH & Co. KG  
Düngstruper Straße 87
Ausstellung: Visbeker Str. 62
D-27793 Wildeshausen
Tel. : 04431 / 99600
Fax: 04431 / 996044
info@wasser-schmidt.de
www.wasser-schmidt.de

1 7
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Christian Hellwig GmbH u. Co. 
Heizung-Sanitär-
Schwimmbadtechnik
Briloner Straße 12
D-34508 Willingen - Upland
Tel. : 05632 / 6036
Fax: 05632 / 69979
info@schwimmbadbau-hellwig.de
www.schwimmbadbau-hellwig.de93

104

115

126
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Foto: shutterstock

Schwimmbad & Saunatechnik

Taunus Schwimmanlagen 
Steffek GmbH
Industriestraße 12
D-61440 Oberursel-
Oberstedten
Tel. : 06172 / 96530
Fax: 06172 / 965333
info@steffek.com
www.steffek.com 

RE-HE
Schwimmbadbau GmbH 
Wartungs- u. Vertriebs KG
Sudetenstraße 57
D-82538 Geretsried
Tel. : 08171 / 92710
Fax: 08171 / 927111
info@re-he.de
www.re-he.de

Doni –
Schwimmbadtechnik GmbH
Salisweg 24
D-63454 Hanau
Tel. : 06181 / 254052
Fax: 06181 / 254053
info@schwimmbad-doni.de
www.schwimmbad-doni.de

Arosa 
Schwimmbad- und 
Saunatechnik GmbH 
Siemensstraße 13
D-85080 Gaimersheim
Tel. : 08458 / 322990
Fax: 08458 / 3229922
info@arosa-gmbh.de
www.arosa-gmbh.de

Stiber Freizeit GmbH
Am Haslenbach 14
D-73278 Schlierbach
Tel. : 07021 / 970150
Fax: 07021 / 970153
info@stiber.de
www.Stiber.de 

Schwimmbad Frey GmbH 
Bachstraße 3 
D-88682 Salem
Tel. : 07553 / 828271
Fax: 07553 / 828270
info@schwimmbad-frey.de
www.schwimmbad-frey.de

Schwimmbad-Henne GmbH
Kieselbronner Straße 42
D-75177 Pforzheim
Tel. : 07231 / 95650
Fax: 07231 / 956555
info@schwimmbad-henne.de
www.schwimmbad-henne.de

Schwimmbadtechnik 
Krieg GmbH
Industriestraße 45-51
D-91154 Roth
Tel. : 09171 / 96450
Fax: 09171 / 964588
info@schwimmbadbau-krieg.de
www.schwimmbadbau-krieg.de

Herzog Schwimmbäder
Staufener Straße 3
D-79427 Eschbach
Tel. : 07634 / 5956150 
Fax: 07634 / 5956155
info@herzog-schwimmbaeder.de
www.herzog-schwimmbaeder.de

Pool & Wellness Ettl GmbH 
Rotham 9
D-94377 Steinach
Tel. : 09428 / 949590
Fax: 09428 / 9495929
info@pool-wellness-ettl.de
www.pool-wellness-ettl.de

14 20

15 21

16 22

17 23

18 24

SEUFERT + FINK 
Schwimmbadbau GmbH &
Co. Vertriebs KG
Kolpingring 10
D-82041 Oberhaching 
Tel. : 089 / 7933004
Fax: 089 / 7934849
info@seufertundfink.de
www.seufertundfink.de 19

sopra-Koblenz GmbH
Schwimmbad-, Sauna- & 
Freizeittechnik
August-Thyssen-Straße 44
D-56070 Koblenz
Tel. : 0261 / 83023
Fax: 0261 / 83024
info@sopra-koblenz.de
www.sopra-koblenz.de13
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Foto: shutterstock

In deze regio’s zoekt sopra AG nog nieuwe partners. 
Aanvragen van gekwalifi ceerde, in de aanleg van 
zwembaden gespecialiseerde bedrijven zijn welkom.

Grossmann GmbH
Anton-Hermannstraße 3
A-2514 Traiskirchen-
Möllersdorf
Tel. : 0043 / 2252 / 55095
Fax: 0043 / 2252 / 5509517
pool1@grossmann-gmbh.at
www.grossmann-gmbh.at

TOP Wasser- und 
Schwimmbadtechnik GmbH
Herrgottwiesgasse 125
A-8020 Graz
Tel. : 0043 / 316 / 27722350
Fax: 0043 / 316 / 27722355
top@odoerfer.com
www.top-schwimmbad.at

F.R.B. Inter-Bud
PL-30-392 Krakow
ul. Czerwone Maki 65
Tel. : 0048 / 12 / 2525300
Fax: 0048 / 12 / 2525303
biuro@inter-bud.pl 
www.baseny.inter-bud.pl

Pool-Abdeckungen Baleares, 
S.L.U.
Calle del Mar 1
E-07157 Port Andratx 
(Mallorca)
Tel. Mobil (E): 0034 / 603 / 606940
Tel. Mobil (D): 0049 / 163 / 8596600
info@mallorca-pools.eu
www.mallorca-pools.eu
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SPIJKER EN VAN OUWERKERK BV

Aarts Zwembadbouw B.V.
Planker 9
NL-5721 VG Asten
Tel. : 0031 / 493 / 697329
info@aartszwembadbouw.nl
www.aartszwembadbouw.nl

Ambiance Zwembaden B.V.
Premium Wellness
Boylestraat 50
NL-6718 XM Ede
Tel. : 0031 / 318 / 551190
Fax: 0031 / 318 / 551950
info@ambiance.nu
www.ambiance.nu

Aqua Sport 
Zwembadtechniek bv
Eeser Boulevard 19
NL-8332 VM Steenwijk
Tel. : 0031 / 521 / 342060
info@aquasport.nl
www.aquasport.nl

SPIJKER EN VAN 
OUWERKERK BV
Fortranweg 6
NL-3821 BK Amersfoort
Tel. : 0031 / 33 / 4559569
Fax: 0031 / 33 / 4559568
info@senobv.nl
www.spijkerenvanouwerkerkzwembaden.nl

sopra-Salzburg GmbH
Krimpling 2
A-5071 Wals
Tel. : 0043 / 662 / 852244
Fax: 0043 / 662 / 852255
info@sopra-salzburg.at
www.sopra-salzburg.at
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26

27

28

29

Gassner GmbH 
Betriebsstraße 6
A-4523 Neuzeug
Tel. : 0043 / 7259 / 2388
Fax: 0043 / 7259 / 238816
offi ce@gassner.at
www.edelstahl-pool.at

30
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sopra AG
Zwembad- en vrijetijdstechniek
Ferdinand-Nebel-Straße 3
D-56070 Koblenz
Tel.: 0049 / 261 / 983080
Fax: 0049 / 261 / 9830820
info@sopra.de
www.sopra.de
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PASSGENAU. 
FORMSCHÖN.

Individuelle Maßanfertigungen für mehr Komfort und 
Sicherheit. grando Schwimmbadabdeckungen.

grando Rollladenabdeckungen sparen Energie und Kosten, schonen die Umwelt und sorgen für kristallklares Wasser. 
Bei entsprechender Ausführung können sie im Notfall auch einen Menschen tragen. Jede grando Schwimmbad- 
abdeckung wird in deutscher Handarbeit als Einzelanfertigung hergestellt - und das seit mehr als 50 Jahren.

Sie sind robust, komfortabel und einfach in der Bedienung - kein Falten, kein Ziehen, kein Kurbeln - 
ein Knopfdruck genügt. 

Weitere Infos unter: www.grando.de

grando GmbH // De-Gasperi-Straße 6 // 51469 Bergisch Gladbach, Germany
Tel. +49 2202 1049-0 // Fax +49 2202 1049-10 // info@grando.de // www.grando.de
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BUITENGEWOON ONTWERP
Bij de nieuwbouw van zijn villa liet de opdrachtgever ook een extravagante zwemhal in de kelder 
van zijn woonhuis integreren. Het ontwerp, de materiaalkeuze en de technische uitvoering zijn van 
het hoogste niveau.
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BUITENGEWOON ONTWERP

Hoewel de zwemhal in de kelder ligt, is toch voor een vriendelijke indruk gezorgd. 

Glazen ramen breken de ruimte open en maken uitzicht op aangrenzende ruimten mogelijk.
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Dankzij de vernuftige lichttechniek staat de zwemruimte 
echt in de spotlights. De opdrachtgever kan de techniek 
via zijn touchdisplay of een mobiel apparaat bedienen.



o’n opdracht krijg je niet elke dag. Architect 
Nency Corstjens nam contact op met sopra 
partner Eloy Aarts omdat ze de opdracht voor 
het ontwerp en de bouw van een extravagante 
villa had gekregen, waarbij ook een zwembad in 
de kelder moest worden gerealiseerd. De twee 
kenden elkaar al van eerdere, succesvol afge-

ronde projecten. Op die manier kon Eloy Aarts als ervaren 
zwembadbouwer aan de gehele planning deelnemen.
 Hoewel het zwembad zich in de kelder van het 
woonhuis bevindt en er zodoende weinig daglicht komt, was de 
wens van de opdrachtgever toch om een lichte en vriendelijke  
indruk te creëren. ‘Kwaliteit’ was het woord dat de  
opdrachtgever het meest gebruikte als het ging om de 
omschrijving en om de materiaalkeuze van zijn wellness-
oase. De architect ontwierp een hoogwaardig zwembad dat 
wat betreft design, materiaal en technische voorzieningen  
onovertroffen was. Om aan de wens van de opdrachtgever 
voor een open en licht zwembad te voldoen, is een zijde 
van de hal van glazen ruiten voorzien die een blik bieden op 
de aangrenzende ruimtes. Daarin zijn onder andere twee  
omkleedcabines, een wc en een douche geïntegreerd. Aan 
de zijde tegenover de entree werd bovendien een toegang 
naar de binnenplaats gecreëerd, die onder het niveau van 
terras en tuin ligt en de ruimte van daglicht voorziet.
 De keuze viel op een 11 m lang en 4.20 m breed 
betonnen bassin, dat werd voorzien van een afdichting en >> 

LINKS | Perfectie tot in detail. Alle kleuren en materialen 

zijn op elkaar afgestemd. En de lichttechniek benadrukt 

afzonderlijke gedeelten.

BOVEN | De horizontale douche van Dornbracht is een 

blikvanger. Je ligt op een lichtgevende kwartsietsteen terwijl 

waterstralen je lichaam masseren.

Z
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Beide bassins zijn door middel van een gezamenlijke waterbehandelingsinstallatie met elkaar verbonden. Daarvoor zijn twee voetbassins van  

Dornbracht geplaatst. Een gekleurd, verlicht plafondelement zweeft boven het bubbelbad en accentueert dit gedeelte op een bijzondere manier.

betreden via een halfrond, imposant platform waarin een bubbelbad is  
geïntegreerd. Naast het platform leidt een trap het warme water in. Bij de uitrusting 
van het zwembad horen ook afdekkende lamellen die in een schacht in het bassin zijn 
geïntegreerd, Fluvo-LED-RGB-lampen en een Fluvo-tegenstroominstallatie. Het licht 
van de lampen in het zwembad is identiek aan de LED-strip langs het plafond en aan de 
overige, hoogwaardige lichttechniek in de ruimte. Door middel van een display kan de op-
drachtgever de lichttechniek en het volledige zwembad bedienen, want de zwemruimte 
met alle mogelijkheden is op het BUS-systeem van de woning aangesloten.
 In contrast met de grote stenen platen in het bassin werd het platform 
van mozaïeken voorzien, die afhankelijk van de lichtinval in gouden en bruine tinten  
schitteren. Ook het bubbelbad is van LED-verlichting en van een eigen overloopgoot 
voorzien, die bedekt is met platen met hetzelfde mozaïek. Twee voetbassins van de 
firma Dornbracht zijn eveneens in het platform geïntegreerd. Boven het bubbelbad 
zweeft een verlaagd plafondelement met een sterrenhemel, die wordt omsloten 
door spotjes. Knap detail: door middel van verschillende plafondniveaus boven de  
verschillende delen van de ruimte krijgt deze extra structuur.
Eloy Aarts licht toe dat bassin en bubbelbad via een gezamenlijk behandelingscircuit 
met elkaar zijn verbonden. Deze oplossing is bijzonder energiebesparend en biedt veel 

bekleed met grote stenen platen. ‘Om 
het aantal voegen te reduceren, wilde de 
opdrachtgever zo groot mogelijke stenen 
platen’, vertelt Eloy Aarts. De keuze 
viel uiteindelijk op neolith keramische 
platen met een hoogte van 1.50 m en 
een breedte van 1 m, even hoog dus als 
het bassin. De brede halve cirkel aan de  
bovenzijde van het zwembad, waar water 
overheen stroomt, contrasteert met de 
lichtblauwe kleur van het water. 
 Dit gedeelte is bedekt met zware 
keramische tegels. De achterliggende  
afvoergeul is eveneens met zware stenen 
platen bedekt. Dezelfde platen worden 
gebruikt om de rand van het zwem-
bad te bedekken, zodat er een uniform  
beeld ontstaat. Het zwembad kan worden 
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LINKS | De sopra Arend sauna kent hetzelfde hoogwaardige design als de hele zwemruimte. 

Ze is op maat in de aanwezige ruimte geïntegreerd.

MEER INFORMATIE VIND JE HIER:

www.nencycorstjens.com
www.aartszwembadbouw.nl

uitzicht op de zwemruimte hebben en de cabines open en transparant zijn. De glazen 
elementen van de cabines zijn uitgevoerd zonder zichtbare raamlijsten, verbindingen 
en kabels. In de hoeken zijn ze met elkaar geïntegreerd, wat een bijzondere, technische 
uitdaging was. Bovendien is de stoomcabine van dezelfde mozaïeksteentjes voorzien als 
het platform. Andere highlights zijn een losstaande stoomzuil, de zwarte sterrenhemel 
aan het plafond en de LED-strips.
 Ook de sauna van sopra leverancier Arend is een absoluut hoogstandje en was 
een technische uitdaging. De klant wenste een elementsauna met klassieke wandbekleding 
met Hemlock-panelen en een centrale ovenpositie in het midden van de cabine. 
Het buitengewone plafonddesign bestaat uit bijzondere droogbouwplaten, die zijn  
verdonkerd en van een sterrenhemel zijn voorzien. Als extra designelement werd 
bergkristal met een roestvrij stalen houder boven de saunaoven geïntegreerd, die door 
een plafondspot wordt beschenen. De opdrachtgever kan vanuit de comfortabele 
ligstoelen in de sauna van dit uitzicht genieten. De ligstoelen zijn uitgevoerd in een strak, 
puristisch design. Voor deze sauna die voorzien is van een gebogen glazen voorzijde 
van gehard ESG-veiligheidsglas, was ook de vakkennis van een glasfabrikant nodig. De  
afzonderlijke glazen elementen zonder lijsten werden door hem met behulp van specia-
le voorzieningen binnen de vereiste radius gemaakt en aansluitend gehard. 
 De eyecatcher bij uitstek is echter een horizontale douche van Dornbracht. 
Zowel de steen waarop je ligt als ook het plafondelement zijn gemaakt van verlicht 
kwartsiet. Maar liefst zes douchekoppen zijn in de steen geïntegreerd en laten het 
warme water op het lichaam kletteren. Aan de linker- en rechterzijde wordt de  
horizontale douche door twee ‘normale’ douchepanelen omgeven. De overige uitrusting 
van de ruimte bestaat uit een lounge waar twee zonnebankelementen boven hangen, 
die in een nis in de zwemhal zijn geïntegreerd. Verder bevinden zich nog een bar en 
een klein keukenblok met een sokkel van verlicht kwartsiet in de ruimte. Daarmee is in 
de zwemhal een perfect plaatje gecreëerd, waarbij alle materialen en elementen zeer 
kundig op elkaar zijn afgestemd.               o

praktische voordelen. Het bubbelbad 
wordt voortdurend voorzien van warm, 
behandeld water uit het bassin. Als het 
bubbelbad in gebruik is, wordt het circuit 
vergrendeld en dient de temperatuur 
nog op 37° Celsius te worden gebracht. 
Als het bubbelbad weer wordt verlaten, 
wordt het circuit weer geopend en loopt 
het water terug in het grote circuit van 
het zwembad. 
 De technische ruimte en andere 
voorzieningsruimten zijn een verdieping 
lager aangebracht. Hier bevinden zich 
de sopra techniek met filterinstallatie, 
het soprazon apparaat en de meet- en 
regeltechniek sopra test privat alsmede 
het sopra Herget ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. 
 Via een kanaalsysteem is de  
installatie met de zwemruimte  verbonden. 
De warme en behandelde lucht wordt 
via sleuven naar de hal geleid. Hiermee 
wordt een aangenaam klimaat gegaran-
deerd. Maar er is meer: de gehele ruimte 
is vooraf voorzien van ISO-warmte- 
isolatie en een dampwerende laag, zodat 
de ruimte als vochtige ruimte geschikt 
is. Daarna werd de zwemhal als een 
wellness-oase met het karakter van een 
woonkamer uitgerust. Aan de linker-  
en rechterzijde van de entree bevinden 
zich een sauna en een stoomcabine.  
Beide zijn tot op de millimeter nauwkeurig 
aan de hoekige plattegrond van de entree 
van de zwemhal aangepast. Er is voor een  
modern, transparant design gekozen, 
waarbij de ruimten van grote glazen  
ramen zijn voorzien, zodat de badgasten 

Bij deze sauna met gebogen glazen front was de vakkennis 

van de glasfabrikant vereist. De glazen elementen werden 

in de vereiste radius vervaardigd en uitgehard
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WELLNESS VAN WERELDKLASSE
Op het terrein van de opdrachtgever is een zwemhal van wereldklasse aangelegd. Niet alleen de 
uitrusting is indrukwekkend, ook de technische uitvoering is een verbluffend staaltje vakmanschap.
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De modern vormgegeven zwemhal staat in het gewenste contrast 

tot de omliggende gebouwen. Grote glazen wanden zorgen voor 

veel lichtinval in de ruimte. Dankzij de hoge waterspiegel kunnen 

zwemmers ook vanuit het zwembad van het uitzicht genieten.
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BOVEN | De zwemhal is licht en transparant. Glazen schuifdeuren geven uitzicht op de 

binnenplaats. ONDER | De CaesarsTherme is met grote stenen platen bekleed en krijgt 

daardoor een elegante uitstraling.
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e nieuwe zwemhal is de absolute blikvanger op 
het terrein. Op het land van de romantische 
boerderij in karakteristieke Noord-Duitse 
baksteenstijl was nog ruimte genoeg voor 
een zwemhal. Het gebouw is een creatie van  
architect Andreas Martin van architectenbureau 

3construct. Het staat in verbinding met het woonhuis, maar er 
is bewust gekozen voor een duidelijk contrast met de omringen-
de gebouwen. Alles aan het gebouw is licht en transparant. Aan 
twee zijden bieden plafondhoge glazen schuifwanden uitzicht op 
de binnenplaats van de hoeve en door de glasoppervlakte aan 
de lange zijde lijkt de zwemhal nog groter.
 Voor het bassin is gekozen voor een 12 x 4,50 m 
groot pvc-bassin van sopra KWS. Aan de kop is een trap-
penconstructie geïnstalleerd waarin aan de zijkanten telkens 
een zitbank met douchefontein is geïntegreerd. Opvallend 
aan deze pool-installatie is ook de overloopgeul die in de stijl 
van een Finse geul is aangelegd en ongeveer 4 cm licht stijgt.  
“Hierdoor ontstaat geen terugslaggolf”, legt Reiner Lietz uit. 
“Het golvende water stroomt net als aan het strand in en uit 
de geul.” De geul is bekleed met platen met natuursteeneffect, 
waarmee een prachtige overgang is gecreëerd tussen het bad 
en de omloop. 
 Naast de trappen met ingebouwde massagedouches 
heeft de pool een Fluvo tegenstroominstallatie en schijnwerpers, 
evenals een doorschijnend Grando rolafdekking, die is ingebouwd 

D in een geul. Zoals gebruikelijk bij sopra KWS bassins is de pool 
geïnstalleerd in het souterrain en reikt hij tot de oppervlakte 
van de zwemhal. Het bassin heeft een omloop rondom zodat 
alle bouwelementen toegankelijk zijn. Hier in het souterrain zijn 
ook de technische zwembadvoorzieningen ondergebracht. De 
zelfreinigende Selfclean overloopwatertank is onder de kuip 
geïnstalleerd om plaats te winnen. Deze tank speelt een hoofdrol 
in het zuiveringsproces. Hier wordt immers niet alleen het vuile 
water opgevangen dat uit het bassin hier naartoe wordt geleid, 
maar ook het vuil zelf. Vaak blijft er vuil aan de wanden of de 
bodem kleven, waardoor een dure schoonmaak noodzakelijk is. 
Wanneer het bassin niet wordt schoongemaakt, is kiemvorming 
een reëel risico. De Selfclean-tank is echter vrijwel volledig  
zelfreinigend. “Wij bieden daardoor een aanzienlijk hogere mate 
van hygiëne”, zegt Reiner Lietz. De Selfclean heeft bijvoorbeeld 
een permanent werkende spoelinstallatie die de wanden en 
de bodem continu spoelt met vers en vooral gedesinfecteerd  
water. Vuil krijgt hier dus geen enkele kans. Verder is het reservoir 
aan de onderzijde voorzien van een onzichtbare zuiggeul die 
het vuil meteen afvoert naar het kanaal. Net als de filterketels 
die in de openbare sector worden gebruikt, is het reservoir 
voorzien van een peilvenster en bovendien van verlichting,  
zodat de binnenzijde goed kan worden geïnspecteerd.
 Het zuiveringssysteem omvat een filterinstallatie van 
sopra met AFM-vulling, de meet- en regelinstallatie van sopra, 
de soprazon-installatie en een extra UV-kiemremmer.            >>
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Niet alleen het zwembad is met lampen  

uitgerust, ook de zwemruimte is van een  

hoogwaardige lichttechniek voorzien, die de 

hele ruimte in een imposante kleurenzee hult.

De zelfreinigende Selfclean  

overloopwatertank is onder de kuip  

geïnstalleerd om plaats te winnen. 

INFORMATIE VINDT U HIER:

www.kuehling-hauers.de
www.iks-wellness.de
www.dolgner.com
www.hamann-lege.de
www.das-gruene-nach-oben.de

 Een opvallend item is zonder meer de lift die de opdrachtgever in de 
zwemhal liet installeren. Hiermee kan hij moeiteloos de nodige producten voor de 
waterbehandeling naar de technische ruimte brengen. Ook de sopra Herget ventilatie 
met warmteterugwinning is daar ondergebracht. Via afsluitbare sleuven wordt de 
warme, gezuiverde lucht voor de glazen wanden in de hal geblazen en via de slimme 
plafondconstructie weer afgezogen. In dit hellende plafond zijn diverse voorzieningen 
geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld het lichtgewelf boven het bassin. 
 De hele zwemruimte is een gemeenschappelijk project van de IKS-Wellness-
groep. Via een controle- en informatiepaneel dat is ontwikkeld door Haman & Lege, 
een partner van IKS-Wellness, en gekoppeld is aan het BUS-systeem van het huis, kan 
de opdrachtgever de verlichting van de zwemhal naar wens instellen. Ook alle andere 
functies in de zwemhal kunnen met dit paneel worden aangestuurd. Daarnaast is de 
zwemruimte uitgerust met vernuftige technische voorzieningen, die ontwikkeld zijn door 
een andere partner van IKS-Wellness, Ralf Dolgner Versorgungstechnik. Voorbeelden 
hiervan zijn de hypermoderne gasverwarming, de intelligente vloerverwarming en de 
zonne-installatie, die het hele jaar door werkt. Bovendien wordt de afvalwarmte van 
de open haard in de woning voor de verwarming van de zwemhal gebruikt. Ook de 
belevenisdouche in de zwemhal is een product van de firma Ralf Dolgner. 
 Achter in de zwemhal is de door Kühling & Hauers ontwikkelde en  
gepatenteerde CaesarsTherme geïnstalleerd. De multifunctionele cabine is bekleed 
met grote steenplaten en heeft een plafond in de vorm van een sterrenhemel, die 
voor een hoogwaardige uitstraling zorgt. Het functionele principe van de Caesars-
Therme is uiterst eenvoudig: Door middel van verwarmd water, een natuurlijke 
warmtedrager, wordt een zachte warmtestraling opgewekt die de zwemmers omhult. 
De warmte die het water afgeeft wordt dus niet gegenereerd door een elektrische 
installatie of door een infraroodsysteem. Ze berust volledig op het principe van het 
verwarmen van water. De cabine biedt diverse programma‘s. Het Tepidarium is een 
mild, regenererend bad met een watertemperatuur van 37 tot 39°C. Ideaal om het 
lichaam te ontspannen en tegelijk het immuunsysteem te stimuleren. Het Caldarium 
is een warmtebad met een temperatuur van ongeveer 42 tot 45°C. De intensere 
warmtestraling bevordert de stofwisseling in het lichaam. Een variant hiervan is het 
toevoegen van stoom. De CaesarsTherme kan dan ook als stoombad worden gebruikt. 
De sturing is hier uiteraard op afgestemd. Met een eenvoudige druk op de knop 
kan de gebruiker bovendien kiezen uit twee aroma’s. Een andere mogelijkheid is het 
Laconium, waarbij de temperatuur met 55 tot 65°C nog hoger ligt. Dit genereert 
een aanzienlijke, intensievere warmtestraling die de transpiratie en het ontslakken 
bevordert. Bovendien kunnen hierbij verwarmbare ligbedden worden geïntegreerd. 
De installatie is ook als hamam te gebruiken. 
 Aan de hand van voorbeelden uit de klassieke oudheid kan de CaesarsTherme 
individueel en volledig naar wens van de klant worden uitgerust. Marmer, graniet, glas, 
keramiek, de mogelijkheden kennen werkelijk geen grenzen. De cabine kan ook worden 
voorzien van een bron in natuursteen, een kabbelende meditatiefontein of individueel 
uitgevoerde ligbanken. Een vochtbestendige geluidsinstallatie kan deze ontspannende 
badgenoegens verder ondersteunen. De CaesarsTherme is niet alleen verbluffend 
mooi, maar ook indrukwekkend zuinig. Dankzij de speciale opbouw van de muren 
bedraagt de U-waarde slechts 0,23. Er is ook geen speciale verwarmingsinstallatie 
voor nodig. Hij kan gewoon op de bestaande verwarming van de woning worden 
aangesloten. Verder is er nog een aparte fitnessruimte aangelegd. Deze is uitgerust 
met een eigen ventilatie met krachtige warmteterugwinning. Het systeem is geleverd 
door de firma Dolgner en zorgt dat de lucht constant wordt ververst.
Na de voltooiing van de zwemruimte werd de tuin rond het gebouw opnieuw  
aangelegd, waarmee de nieuwe wellnessoase compleet was. De nieuwe tuin is het 
werk van de landschapsarchitecten van de firma GARTEC.              o

De afvalwarmte van de open haard wordt 
in de woning voor de verwarming van de 
zwemhal gebruikt
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Als een kluis zo veilig
Behalve een modern zwembad wilden de opdrachtgevers ook een afdekking die zo sterk is 
dat hij als terras kan worden gebruikt. Sopra partner Pool & Wellness Ettl ontwikkelde een 
interessante oplossing.

In gesloten toestand is het zwembad onzichtbaar. De afdekking is 

uitstekend in het terras geïntegreerd. De voegovergangen tussen 

de afdekking en het terras zijn geheel identiek.
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e architect was voor Ewald Ettl geen onbekende. Ze hadden al 
vaker succesvol samengewerkt bij verschillende projecten. Toen hij 
opnieuw contact met sopra partner Ettl opnam, was de samen-
werking al bijna routine. Het bouwproject bestond uit de integratie 
van een zwembad in het terras van een bestaand woonhuis. Het 
pand was door de opdrachtgever een tijd geleden gekocht en werd 

nu naar zijn wens omgebouwd. Bij het woonhuis horen nog andere gebouwen die 
vroeger deel uitmaakten van een landbouwbedrijf. 
 Er was dus genoeg ruimte voor de aanleg van een zwembad achter het 
woonhuis. „De opdrachtgevers hadden een duidelijk beeld van de integratie van 
het zwembad in het terras,“ vertelt Ewald Ettl. „Op basis van hun ideeën hebben 
we een ontwerp uitgewerkt. Daarop kregen wij de opdracht.“ Ewald Ettl deed 
daarbij ook een beroep op hovenier Pohl uit Cham, met wie hij al jarenlang nauw 
samenwerkt. 
 Wat het zwembad zelf betreft, waren de opdrachtgevers nogal flexibel. 
Ewald Ettl toonde hen een zwembad dat hij enkele dagen geleden had aangelegd 
en opgeleverd. De opdrachtgevers waren enthousiast en kozen voor hetzelfde 
zwembad.
 Daarom lijkt het nieuwe zwembad in vele opzichten op het voorbeeld. 
Het 9 x 3,50 m grote bassin werd uit gietbeton vervaardigd en daarna met een 
donkergrijze folie bekleed. Deze folie zorgt, afhankelijk van de zon-inval, voor een  
geheimzinnige, donkere waterkleur. Er is een zitbank bij het instapgedeelte, waarin een 
massage-installatie werd geplaatst. Na het zwemmen kunnen zich de opdrachtgevers 
daar in het warme water laten masseren. Witte LED-schijnwerpers maken de  
uitrusting compleet.
 Net als het voorbeeld werd ook dit zwembad in een houten terras  
geplaatst. Om geen lange leidingen te hoeven aanleggen, werd de sopra zwembad-
techniek in twee delen geïnstalleerd. De buffertank en de filter- en massagepomp 
werden in een ondergrondse ruimte onder het hout van het terras geplaatst. In het 
woonhuis werden het sopra systeem met filterinstallatie, soprazon-apparaat en het 
sopra intercommands zwembadbeheersysteem geïnstalleerd.       >>

D

Onder de houten afdekking is een gedeelte van de waterbehandeling ondergebracht. Om lange 

leidingen te vermijden zijn in een technische ruimte het reservoir voor de overloopwatertank 

en de filter- en massagepomp ondergebracht. De overige sopra behandelingstechniek zoals de 

filterinstallatie, het soprazon-apparaat en de zwembadbediening bevinden zich in het huis.

In de zitbank is een massage-installatie geïntegreerd, 
zodat de opdrachtgevers zich kunnen laten masseren.
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Het schuifdek wordt vanuit het woonhuis 

bediend. Binnen een paar seconden is het 

zwembad geopend of gesloten. De meubels 

hoeven niet te worden verplaatst.

INFORMATIE VINDT U HIER:

www.pool-wellness-ettl.de
www.gartenbau-pohl.de

Het schuifdek sluit het zwembad zo veilig als een 
kluis. Het vermindert verdamping en heeft voldoende 
draagkracht voor meerdere personen.
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RECHTSBOVEN | Bij de ingang is een zitbank met een bubbelbad en massage-installatie geïntegreerd. 

RECHTS | De sopra techniek met soprazon installatie en zwembadbediening sopra intercommands.

De blikvanger van dit zwembad is de wel heel bijzondere afdekking, die in overleg 
tussen de opdrachtgevers en Ewald Ettl werd ontwikkeld. Een klassieke rolafdekking
wilden de opdrachtgevers niet. In het verleden had de zwembadbouwer al 
verschillende schuifafdekkingen voor zwembaden ontwikkeld. Ook voor dit project 
bleek een afdekking met een schuifsysteem de perfecte oplossing te zijn. Zo werd een 
verrijdbaar dek gebouwd dat met hetzelfde hout als het terras is afgewerkt. Het dek 
schuift via rails in de gewenste positie. „We hebben ook wel schuifafdekkingen verkocht 
die handmatig worden bediend, wat even goed werkt“, aldus Ewald Ettl. 
 „Bij zo‘n groot oppervlak is een automatische aandrijving natuurlijk wel 
comfortabeler.“ De schuifafdekking sluit het zwembad volledig af. Daarmee stopt ook 
de verdamping, waardoor de warmte van het bassin als het ware wordt opgeslagen. 
Bovendien komt er zo geen vuil in het zwembad. Het dek, met een reikwijdte van 
9,50 m, werd bovendien zo geconstrueerd dat het meerdere personen kan dragen. 
Een belangrijk punt voor de opdrachtgevers was ook de continuïteit van het terras. 
Doordat de voegen van het terras en de houten zwembadafdekking identiek zijn, is er 
tussen beide elementen geen optische onderbreking te bekennen. In gesloten staat lijkt 
het net alsof het houten terras uit twee niveaus bestaat. Ewald Ettl: „Schuifafdekkingen 
komen vooral in de winter bijzonder goed van pas. Veel zwembaden zien er tijdens de 
wintermaanden treurig en saai uit. Met een houten afdekking heb je in die donkere tijd 
van het jaar een mooi en verzorgd terras.“               o
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Wellness
tot in perfectie

De verwachtingen van de opdrachtgever waren hoog. 
De zwemruimte moest passen bij de stijl van het woonhuis en 

aan de hoge eisen van de opdrachtgever voldoen. Roestvrij staal 
en natuursteen kenmerken het beeld.

De reflecties van het roestvrij staal domineren de ruimte. 

Verder is de zwemruimte zeer ingetogen vormgegeven.
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Op het platform bij de ingang zijn 
nog twee douches geïnstalleerd



oen de opdrachtgever sopra partner Stiber in 
Schlierbach bezocht, wist hij al precies welk 
zwembad hij wilde hebben en hoe zijn nieuwe 
zwemhal eruit moest komen te zien. Hij was 
bezig met de planning voor de bouw van zijn 
nieuwe woonhuis, waarin ook een zwemhal 

moest worden geïntegreerd. Vrienden die jaren geleden 
hun zwembad door Stiber hadden laten bouwen, hadden 
hem dit bedrijf aangeraden. ‘Het moet een zwembad 
van roestvrij staal worden’, liet de opdrachtgever in het  
kennismakingsgesprek meteen weten. De schitterende glans 
van roestvrij staal vond hij het mooist. Er werd een woonhuis 
van meerdere verdiepingen tegen een helling gebouwd, 
met een zwembad in de kelder. Het bad is compleet in het 
bouwlichaam geïntegreerd en van buiten niet als zodanig 
herkenbaar. Via glazen schuifdeuren op de begane grond zijn 
het terras en de tuin toegankelijk. 
 ‘De opdrachtgever is zelf in de bouwsector actief 
en dacht goed mee over de plannen voor het zwembad’,  
aldus Joachim Stiber. De zwemruimte, die met een trap  
vanuit het woongedeelte bereikbaar is, is op twee niveaus  
aangelegd. Via de entree kom je eerst op een platform, waarop 
de sopra Arend sauna en twee douches zich bevinden. Een 
paar treden lager bevindt zich dan de eigenlijke zwemhal.
 ‘We hebben de opdrachtgever een bassin met 
overloopgoot aangeraden’, vertelt Joachim Stiber verder. ‘De 
hoge stand van het water biedt de zwemmers goed zicht op 
de ruimte. Na intensief advies koos de opdrachtgever een 
sopra Gassner roestvrijstalen zwembad van 8 x 4.25 m. In 
plaats van het gebruikelijke kunststof koos hij een steensoort 
met een modern houten uiterlijk als afdekking van de goot. 

T

De zwemruimte is op twee niveaus aangelegd. Van de ingang 

met de sauna en de douches daal je af naar het zwembad.

Deze steensoort werd ook voor de rand gebruikt, zodat 
er een uniform beeld van bassin en rand tot stand kwam. 
Niet alleen het woonhuis, maar ook de zwemhal wordt door 
een hoogwaardig natuurstenen uiterlijk gekenmerkt. Achter 
het bassin verrijst een machtige wand van natuursteen met  
zichtbare voegen, die tot het plafond doorloopt. In het 
verlaagde plafond boven het zwembad zijn LED-strips en 
luidsprekers geïntegreerd.                >>

SOPRA POOL CONTROL
UNIVERSELLE STEUERUNG FÜR SICHEREN BETRIEB
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Die Visualisierung und Bedienung erfolgt über 
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Geräten via Tablet-PC, Smartphone und 
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Via de ingang kom je eerst op een platform, waarop zich de sopra Arend sauna en twee douches bevinden. 

De grote glazen wand geeft uitzicht op de zwemhal. Een paar treden lager bevindt zich dan de eigenlijke zwemruimte.



Het licht aan het plafond komt overeen met het licht van 
de lampen in het bassin. Op deze manier ontstaat een  
aantrekkelijke, geheimzinnige sfeer in de ruimte. 
 Bij de uitrusting van het bassin hoort een lamellen 
afdekking in de kleur grijs, die als zitbank in het bassin is 
gemonteerd. Grijs, omdat deze kleur het best bij het  
roestvrijstalen zwembad past. In een nis achter de lamellen 
bevindt zich de tegenstroom-installatie. Op deze manier 
kun je na het zwemmen op de lamellen gaan zitten en je 
tegelijkertijd laten masseren. Onderdeel van de uitrusting 
zijn onder andere nog een watervaldouche en gekleurde 
LED-lampen. Joachim Stiber licht een detail toe en vertelt 
dat bij de watervaldouche een speciaal model werd gebruikt, 
omdat er vanwege de warmte-isolatie met dampafwering 
te weinig plaats achter het bassin was. Om de voet van de 

stortdouche niet op de goot te hoeven plaatsen, werd er 
een slanker model gemaakt.
 Vanuit de zwemhal kom je via een trap naar  
beneden in een andere ruimte, waarin de sopra zwembad-
techniek is geïnstalleerd. De gehele zwemhal is onderkelderd 
en behuist naast de zwembadtechniek ook de andere  
technische installaties van het huis. De waterbehandelings-
installatie bevindt zich direct naast de rand van het bassin 
en bestaat uit een gelaagd filter, het soprazon-apparaat voor 
desinfectie en de meet- en regeltechniek sopra-test privat. 
Ook het sopra Herget ventilatiesysteem is hier geïnstalleerd. 
Via sleuven wordt de warme, behandelde lucht in de 
zwemhal gebracht en de af te voeren lucht boven de douches 
afgevoerd, zodat deze direct door de ventilatietechniek kan 
worden behandeld.
 Ook de saunacabine verdient veel aandacht. Deze 
is namelijk net zo hoogwaardig uitgerust als de gehele 
zwemhal. Een groot glazen front maakt uitzicht over de ruimte 
mogelijk en geeft de sauna een transparant, open karakter. 
Dankzij de verdamper heeft de opdrachtgever de keuze tussen 
de klassieke Finse sauna en het softe stoombad. De LED- 
lampen zorgen hier op een slimme manier voor de juiste sfeer. 
Met de touch-bediening kan de opdrachtgever het gewenste 
klimaat eenvoudig instellen en de LED-lampen reguleren.
 Tenslotte wijst Joachim Stiber op een ander detail: 
een beamer en een projectiescherm, die vanuit het plafond 
naar beneden kunnen worden gelaten. Hiermee kan de 
opdrachtgever tijdens het zwemmen tv of films kijken. Het 
wellnessparadijs is perfect en heeft veel meer te bieden dan 
zwemmen alleen.                   o
www.stiber.de

De watervaldouche achter 
de goot is maatwerk.

www.evoqua.com

Evoqua Water Technologies GmbH, Auf der Weide 10, 89312 Günzburg
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 De verrijdbare   

tuin
Technisch en optisch was het een ambitieuze oplossing: zowel de tuin als 
het zwembad moesten een kunstwerk worden. Als afdekkingsoplossing 
kwamen de zwembadbouwers met een bijzonder idee.

Het highlight van dit project is de Moving Garden, 

die steeds één van de bassins afdekt.
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Een prachtig aangelegde tuin die 
qua schoonheid en invulling doet 
denken aan de Italiaanse tuinen 
uit de Renaissance 



en droomtuin die wat betreft schoonheid en architectuur aan de 
Italiaanse tuinen uit de Renaissance herinnert. Als echte tuinlief-
hebber was de opdrachtgever zeer concreet over de vormgeving 
van zijn tuin met zwembad. Het zwembad mocht geen vreemd 
onderdeel van de tuin blijven, maar moest daar optisch en functio-
neel volledig in worden geïntegreerd. De bouwopdracht voor het 

zwembad kwam terecht bij sopra partner Ambiance Zwembaden.

Mozaïeken sieren de bodem van het bassin. 
Ze lijken op het wateroppervlak te drijven.

  Samen werd een verbluffend mooie oplossing ontwikkeld. In 
het terras van het woonhuis werd een 14 m lang en 4.50 m breed zwembad  
geïntegreerd. Naast het zwembad ligt een even grote vijver in een eigen bassin. Maar  
vanwege de doorlopende waterlijn lijken de beide bassins in elkaar over te lopen. 
Om dit effect optisch te versterken, hadden de ontwerpers een bijzonder idee, 
zoals de directeur van Ambiance, Chris Milder, toelicht: “Het betonnen bassin werd  
voorzien van een afdichting en daarna werden de bodem en de wanden met mozaïeken 
bekleed. De wanden zijn eenvoudig bedekt met zwarte mozaïeken, maar de bodem 
is voorzien van mozaïeken met een bloemmotief”. De beroemde Nederlandse 
architect Marco van Ham kreeg de opdracht om de mozaïeken te ontwerpen. 
Omdat het bassin dankzij de overloopgoot een hoge waterspiegel heeft, lijkt het 
alsof de bloemen op het wateroppervlak drijven. Zo past het zwembad optisch bij 
de aansluitende vijver. Het bassin wordt door een brede, met granietsteen bedekte 
rand omgeven. Het water stroomt over de rand in de achterliggende, nauwelijks 
zichtbare goot die met platen is afgedekt. Het zwembad is bovendien van een 
bijzondere trappenconstructie voorzien. De bovenste trede is hier een platform, 
waaronder een sproeiplaat verborgen gaat. Het oppervlak is voorzien van hetzelfde 
bloemmotief als de bodem van het zwembad. Het kunststukje: de sproeiers zijn zo 
exact in de voegen geïntegreerd, dat ze niet zichtbaar zijn. De opdrachtgevers kunnen 
hier in het warme water genieten van de aangename, prikkelende massage.       >>

E

Otatis estrum qui reius, con net audant etur sequo voluptatur sam 

nonse con re Otatis estrum qui reius, con net audant etur sequo

De Moving Garden dekt het ene of het andere bassin af. Met een druk op de knop kan het

schuifdek worden bediend. Zowel het zwembad als de vijver worden verlaagd als de Moving 

Garden er overheen schuift.

27. – 30. September 2016  / Messe Stuttgart
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sie Kunden bleiben? Welche Angebote 
erschließen neue Zielgruppen? Wie steuern 
Sie kommunale Angebote zukunftsfähig 
und sicher in die Gewinnzone? Antworten 
und Lösungen finden Sie auf der interbad.

Bäderwelten 
für die Zukunft

www.interbad.de

RZ_interbad16_Anz_70x297_Kommune.indd   1 05.07.16   09:11



40  sopramagazine 2016

De bodem van het bassin is met 
mozaïeken versierd. De bloemen 
lijken op het water te drijven.

Schmalenberger Strömungstechnologie GmbH + Co. KG
Tel.: +49 (0)7071/70 08-0 · www.fl uvo.de
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ohne zu wenden – genießen Sie das Gefühl von 
Freiheit mit der X-jet Compact. Zukunftsweisende 
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Ook de trap is iets bijzonders. Het bovenste gedeelte is weergegeven als platform, dat eveneens van bloemmotieven is voorzien. 

Onder de mozaïeken gaat een bubbelplaat schuil. De sproeiers zijn dusdanig in de voegen geïntegreerd dat ze onzichtbaar zijn.

Vijf treden leiden dan naar het warme water. Bij de uitrusting van het zwembad horen gekleurde LED-lampen die het water in een 
betoverend licht hullen. Ook de vijver is voorzien van meerdere, kleine fonteinen en dezelfde gekleurde LED-lampen.
  Beide bassins hebben hun eigen watercircuit, vertelt Chris Milder. De behandelingstechniek bevindt zich in de 
kelder van een tuinhuis. Bij de uitrusting horen naast het waterreservoir een sopra filterinstallatie met AFM-vulling en automatische 
terugspoeling alsmede een downstream UV-installatie, de meet- en regeltechniek sopra test privat en de automatische dosering van 
onderhoudsmiddelen voor het water. De behandelingstechniek is op het KNX-BUS-systeem van het woonhuis aangesloten.      >>
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Via zijn tablet kan de opdrachtgever gemakkelijk de water-
waarden oproepen en de complete installatie bedienen.
  Maar dat is niet alles. De ontwerpers kwamen
wat betreft het zwembad nog op een bijzonder idee: in plaats 
van een klassieke afdekking ontwikkelde Chris Milder van 
Ambiance een Moving Garden, een schuifbare afdekking die 
steeds één van beide bassins afdekt en sluit. Het dek beweegt 
volledig automatisch zonder rails en andere hulpmiddelen. De 
opdrachtgever kan de constructie via zijn tablet eenvoudig 
bedienen. Het dek van de Moving Garden is net als de rest 
van de tuin met lavendel beplant. Als het over het zwembad 
schuift, schakelt het zwembad naar de eco-modus. Dat wil 
zeggen dat het waterniveau daalt, waarna de circulatie over 
de bodem begint. Deze regeling bespaart energie en kosten. 

Omgekeerd geldt hetzelfde: als het schuifbare dek over de 
vijver schuift, functioneren fonteinen, lampen etc. niet meer en 
schakelt de installatie naar de slaapstand. Zowel een technische 
als een exclusieve oplossing, die volledig voldoet aan de hoge 
eisen van de opdrachtgever.                                  o
www.ambiance.nu
www.newclassicluxury.com

Twee bassins die optisch in elkaar lijken over te lopen. Een vijver in dezelfde stijl is in aansluiting op het zwembad geplaatst. Het schuifdek, de Moving 

Garden die met lavendel is beplant, is het verbindende element.

De behandelingstechniek is op 
het BUS-systeem van het woonhuis 
aangesloten. Via de tablet kan het 
zwembad eenvoudig worden bediend. Hochwertigste Verarbeitung in einzigartigem Design
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Glazen kunstwerk
Bij de hoge design-eisen die de opdrachtgever aan zijn zwembadruimte stelde, 

paste geen gewoon zwembad. Maximale transparantie werd geëist: Alleen 
een glazen zwembad kwam in aanmerking.

Een zwemruimte van superieure klasse. Roestvrij staal en glas 

bepalen het beeld. Ook het zwembad is van glas voorzien en is 

zodoende zeer transparant.
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Dankzij de glazen opbouw is het 
zwembadwater zeer intensief en 
overal in de zwemhal aanwezig.



ichael Löffl er had al lang niet meer zo‘n bijzonder woonhuis
gezien. Het ligt direct aan de Oostzeekust en geeft de 
opdrachtgever niet alleen een prachtig uitzicht op de Oostzee, 
maar imponeert vooral van binnen. Wit is de overheersende 
kleur en roestvrij staal en glas zijn de kenmerkende materialen. 
Spiegels zorgen ervoor dat de ruimtes doorzichtig lijken, maar 

zorgen tegelijkertijd ook voor interessante refl ecties en dubbelgezichten. Kijkers 
weten in eerste instantie niet, waar ze naar moeten kijken. Als toevoeging op dit 
unieke pand wilde de opdrachtgever nu een vrijstaand binnenbad op het zelfde 
grondstuk laten bouwen, die dezelfde, extravagante stijl moest bezitten. Voor het 
ontwerp en de realisatie daarvan schakelde hij Michael Löffl er in van sopra-partner 
Neugeboren uit Bargteheide. 
 De gebouwen, waaronder ook een aangrenzend huis, zijn onderling met 
elkaar verbonden. De opdrachtgever wilde in de zwemruimte hetzelfde, doorzichtige
karakter van het woonhuis creëren en indruk maken met een buitengewoon design. 
Het water van het bassin vormt nu één lijn met de pier aan de Oostzee.  
 De zwemruimte die hier door Michael Löffl er en architect Jörn Jahnke werd 
gerealiseerd, is indrukwekkend. Overeenkomstig de eisen van de opdrachtgever
is ook deze ruimte wit gehouden en werden grote hoeveelheden glas gebruikt. 
De slimme dakconstructie is met hoogglans aluminium lamellen bedekt. Kamerho-
ge schuifelementen van glas kunnen met één druk op de knop worden geopend 
en geven zicht op de Oostzee. Een transparante architectuur die niet meer te 
overtreffen is. Van binnen zijn glas en metaal de dominerende materialen. 
 Opvallend is ook het grote aantal boeddha‘s in de ruimte. Een hobby van de
opdrachtgever, die een aanzienlijke collectie bezit. Het beste adres voor boeddha‘s 
en andere Aziatische kunstwerken, zo vertelt hij tijdens het gesprek, is de Mikado 
Asiatica in Hamburg die zich o.a. in de import van boeddha‘s heeft gespecialiseerd. 

M

Niet alleen het zwembad zelf is indrukwekkend, maar ook de dakconstructie.

Wat het bassin zelf betreft, waren alle betrokkenen het snel met elkaar eens 
dat een conventioneel zwembad, bijvoorbeeld van beton en met een reguliere 
betegeling, niet bij deze ruimte zou passen en vele andere soorten bassins evenmin. 
Michael Löffl er kwam daarom met een ander voorstel: een sopra PVC-bassin van 
sopra-leverancier KWS met een tweezijdige glaswand zou wellicht het beste bij de 
designeisen van de opdrachtgever passen. Het zwembad onderscheidt zich vooral 
door zijn transparante uitstraling. Vanwege het glas wordt het water niet door 
muren afgeschermd, maar is het in zijn volle pracht zichtbaar, waarbij alle 
verschillende licht- en kleurspelingen in de ruimte aanwezig zijn.       >>
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www.bauform.org
www.mikado-asiatica.de

Je weet gewoon niet waar je het eerst naar 

moet kijken. Het vele glas zorgt voor 

talrijke weerspiegelingen in de ruimte. 

Een gewoon zwembad zou hier niet 

hebben gepast. Het PVC-bassin is voorzien 

van een glazen opbouw, waarover het 

water in de lager liggende goot stroomt.



Het water loopt elegant over de glasrand in een verdiepte 
goot, en LED-schijnwerpers zorgen voor een zee van kleu-
ren, die de hele ruimte vult. 
 De opdrachtgever was enthousiast over dit zwem-
bad, waarna de opdracht werd verstrekt. Het 9 x 4,50m 
grote PVC-bassin werd kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd 
en heeft een tweezijdige glaswand, die 45 cm boven de 
grond uitsteekt. Het water loopt over de glasrand naar de 
onderliggende overloopgoot die met stenen is bedekt. ‚We 
hebben lang gediscussieerd of we voor de ruiten echt glas 
of plexiglas zouden gebruiken‘, vertelt Michael Löffl er. De 
opdrachtgever besloot uiteindelijk voor plexiglas te gaan, 
omdat de verbindingen tussen de wanden naadloos en 
zonder zichtbaar verbindingsmateriaal afgewerkt zijn. 
 Ook voor de rest beschikt het zwembad over 
hoogwaardige faciliteiten, waaronder een ondervloerse 
lamellenafdekking, tegenstroom- en massage-installatie, een 
nekdouche, vijf LED kleurenschijnwerpers en twee onder-
waterluidsprekers. De sopra zwembadinstallatie is in het 

souterrain van het huis geplaatst en zou met gemak een 
groot hotelzwembad kunnen verzorgen. De installatie werkt 
automatisch, zodat de opdrachtgever zich nauwelijks met de 
waterverzorging en besturing bezig hoeft te houden. Via een 
wenteltrap betreedt men het souterrain.  
 Behalve een zwembad zijn er aanzienlijke wellness-
faciliteiten geïnstalleerd. Zo is er in de zwemruimte zelf een 
sauna geplaatst, en is in de verbindingsgang tussen woonhuis 
en zwembad een stoombad neergezet, dat ook als hamam 
gebruikt kan worden. Ook de luchtbehandelingsinstallatie 
van Herget vergde grote precisie. Om de vele glasruiten 
en de dakconstructie condensvrij te houden, werd een 
hoogwaardige luchtbehandelingsinstallatie uit de Comfortlijn
met warmteterugwinning ingebouwd, zodat het klimaat in de 
zwemruimte ook bij sterke zon-inval aangenaam blijft. Dankzij
het besturingssysteem kan de opdrachtgever alle functies 
in de zwemruimte en het zwembad sturen en desgewenst 
corrigeren. Een prachtige zwembeleving die niet alleen door 
haar buitengewone design indruk maakt.                        o
www.neugeboren.de

Het PVC-bassin staat op een verhoging in de kelder van de installatie. 

De sopra techniek is direct naast het zwembad geïnstalleerd.
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EEN VAKKUNDIGE 
ZWEMBADOPLOSSING
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Het was voor de opdrachtgever belangrijk dat hij zijn nieuwe zwembad het hele jaar door 
kon gebruiken. Daarom liet hij achter zijn woning een nieuwe zwemruimte bouwen, maar 

dat ging niet zo maar. De aanleg vroeg om veel technische oplossingen en vakmanschap.

De opdrachtgevers kozen voor een relatief smal bassin dat bij deze tijd past. Aan de ene kant ontstaat hierdoor meer ruimte rond het 

bassin, aan de andere kant wilden ze vooral veel baantjes kunnen trekken.
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Dankzij de lamellenafdekking wordt de 

verdamping en dus het warmteverlies 

aanzienlijk gereduceerd.

Het High Level-bassin is een goede 
oplossing tussen een skimmerbassin 
en een zwembad met goot in



e opdrachtgevers kenden Bernd Henne al lang. Vroeger hadden 
zij in Stuttgart een buitenzwembad, dat jarenlang door sopra 
partner Henne onderhouden werd. Nadat zij enkele jaren in 
een ander deel van Duitsland hadden gewoond, keerden zij vlak 
voor hun pensionering terug naar hun roots. Ze kochten een 
mooi huis, een bestaande, iets oudere woning die aan al hun 

wensen voldeed en een prachtig uitzicht biedt op het landschap. Nu alleen nog een 
zwembad. Dat het er moest komen, stond als een paal boven water. “Deze keer 
wilden ze geen buitenbad, maar een zwemfaciliteit die ze het hele jaar door konden 
gebruiken“, vertelt bedrijfsleider Bernd Henne.
 Ze besloten om achter het huis een nieuw gebouw neer te zetten en 
daarin het zwembad aan te leggen. Dat klinkt eenvoudiger dan het was en alle  
betrokken aannemers moesten zich dan ook van hun beste kant laten zien.  
Vanwege het sterk dalende terrein moest de zwemruimte worden ingegraven in de 
helling. Nadat er een enorme hoeveelheid grond was afgegraven, werd de beton-
nen fundering gegoten, zodat de kuip in de helling kon worden geplaatst. Hiervoor 
werd naast het huis eerst een aparte bouwstraat aangelegd om de uitgegraven 
aarde af te voeren. 
 Omdat de zwemfaciliteit als een vrijstaand gebouw is ontworpen, is hij  
alleen via een overdekte binnenplaats vanuit het huis bereikbaar. Ondanks het  
hellende terrein liggen de woning en de zwemhal op dezelfde hoogte. “We hebben 
een royale, ruimtelijke oplossing gecreëerd”, zegt Bernd Henne trots. 

D

 De zwemfaciliteit heeft anderhalve glazen voorzijde en een glasplaat in 
het plafond. Samen zorgen die voor meer dan voldoende daglicht in de ruimte, die 
daardoor een vriendelijke uitstraling heeft. 
 Voor het bassin hebben de opdrachtgevers het advies van Bernd Henne 
gevolgd en bij sopra dealer KWS een pvc monoblock-bassin van sopra gekozen. 
Ook het transport van het bassin met een dieplader tot voor de deur was een 
flinke uitdaging. Tergend langzaam kroop het gevaarte met de pool door de smalle 
straat naar de woning. Daar stond een kraan te wachten, die het bassin over het 
huis heen tilde en in de voorbereide kuil liet zakken.
 “Het gekozen model is overigens een High-Levelbassin”, licht Bernd Henne 
toe. “Een populaire keuze, die eigenlijk het midden houdt tussen een skimmer- en 
een overloopbad.” Het bassin heeft een hoge waterspiegel, zoals bij een pool met 
overloopgoot, maar is beduidend goedkoper.          >>

Zicht vanuit de sauna op de zwemruimte: De ruimte is spartaans gehouden en alleen van 

het belangrijkste voorzien. Allerlei designelementen zouden hier alleen maar een verstorende 
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De sopra Arend sauna is modern en van een 

brede glazen wand voorzien. Deze geeft de 

bewoners een mooi uitzicht op de zwemruimte.

De zwemruimte is als zelfstandig bouwlichaam ontworpen en is met een ingewikkelde constructie achter het woonhuis in een helling ingegraven. Beide 

gebouwen bevinden zich ondanks de helling op hetzelfde niveau en zijn via een verlicht atrium met elkaar verbonden.

Het High Level-bassin heeft een hoge waterspiegel, vergelijkbaar 
met een zwembad met overloopgoot, maar is beduidend goedkoper.



Bij dit model ligt de waterlijn tot 4 cm onder de rand, wat het voordeel heeft dat 
het water niet over de rand kan golven zoals bij een skimmerbassin met een hoge 
waterspiegel, maar in een geul aan de kop van het bassin terechtkomt. Bovendien 
hebben de zwemmers een goed zicht op de tuin zonder hun nek overmatig te be-
lasten. De investering is ongeveer een derde goedkoper dan bij een overloopbassin 
en ook de onderhoudskosten liggen aanzienlijk lager. Zoals bekend kan de afdekking 
de geul niet bedekken en is verdamping bij een overloopbassin dan ook veel groter. 
Vandaar dat een High-Levelbassin ook wat de onderhoudskosten betreft heel wat 
voordelen biedt.
 Met 10 x 3 meter is het bassin relatief smal, maar daardoor is de  
oppervlakte rondom groter. Wat voor de opdrachtgevers vooral belangrijk was, is 
dat zij dagelijks kunnen trainen en volop baantjes kunnen trekken. Hun zwembad 
is uitgerust met een smalle toegangstrapladdertje, een Grando roldek (waarvan 
het luik onder het High-Levelluik is geïnstalleerd om plaats te winnen), twee 
Fluvo LED-RGB onderwaterschijnwerpers en een massagedouche. Vanwege de  
beschikbare ruimte werden de technische zwembadvoorzieningen van sopra in 
twee delen geïnstalleerd. “Aan de lange zijde hebben we een kleine omloop ge-
maakt waaronder de pomp en de aandrijving van de rolafdekking zijn ingebouwd”, 
legt Bernd Henne uit. 

 “De andere drie zijden zijn geïsoleerd met Thermotec om de warmte 
vast te houden.” De eigenlijke zuiveringsinstallatie is ondergebracht in een ruim-
te naast het zwembad, op dezelfde hoogte. De hoogwaardige technische sopra 
zwembadvoorzieningen voor privézwembaden met filter zijn hier ook geïnstalleerd: 
de filtersturing, meet- en regelapparatuur, het doseerstation voor de pH-correctie, 
het soprazon-toestel en ook de sopra-Herget ventilatie met warmteterugwinning. 
Via afsluitbare gleuven bij de vensters wordt de warme en gedroogde lucht naar 
de zwemhal teruggeleid, zodat de ramen niet beslaan. Speciaal geplaatste sproeiers 
houden ook het glas aan het plafond vrij.
 De opdrachtgevers hebben bewust afgezien van elke vorm van decoratie 
voor hun zwemhal. Omdat zij streefden naar een heldere ruimte, met veel daglicht 
en zonder franje, zouden sierelementen alleen maar storend hebben gewerkt. Al-
leen voor de sauna van sopra Arend werd een uitzondering gemaakt. Dankzij de 
brede, glazen voorzijde biedt deze een volledig vrij zicht op de zwemruimte. Boven 
de cabine is een schaduwvoeg aangebracht waarin de luchtafzuiging is geïntegreerd. 
Dit en vele andere technische details bepalen de vorm van deze zwemhal, die in alle 
opzichten aan de strenge eisen van de opdrachtgevers voldoet.                      o

www.schwimmbad-henne.de

Een comfortabele trap voert naar het bassin. De rolafdekking onder de vloer is plaatsbesparend 

onder de High Level-schacht aangebracht. Dankzij de High Level-techniek beschikt het bassin 

over een zeer hoog waterpeil.

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

LA_Anz_FitStar-AllFit_2016_SOPRA.indd   1 11.07.2016   12:15
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sopra partners zijn competente adviseurs bij alle vragen over zwembadbouw. 
sopra biedt zijn klanten dan ook de meest uiteenlopende diensten.
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JUISTE?
WELK ZWEMBAD IS HET 

Klanten die voor een sopra zwembad kiezen, kunnen uit veel 

verschillende materialen, designs en elementen kiezen. In dit 

artikel geven we een toelichting op de verschillende materialen 

en de voordelen van de afzonderlijke bassinsystemen.
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Ze zijn beslist de moeite waard. De monoblock-bassins van PVC 
maken al jaren deel uit van het assortiment van sopra. Ze kenmerken 
zich door kwaliteit, stabiliteit en houdbaarheid. 

D 
e PVC monoblock-bassins zijn als vrije vorm, in 
standaardmaten, als monoblock en uit elementen 
opgebouwd verkrijgbaar. Ze zijn als hoogwaardige 
elementen voor particuliere zwembaden met skim-
mer of overloopgoot inzetbaar en ook in openbare 

zwembaden - bijvoorbeeld in hotels. De bassins zijn ook geschikt voor 
therapie-, thermaal- en zoutwaterbaden. Dat komt door de uitstekende 
eigenschappen van het materiaal. De PVC zwembassins van sopra’s 
toeleverancier KWS bestaan uit zeer schokbestendig, niet poreus,  
corrosie- en rotvrij hard PVC dat bovendien UV-bestendig is. 
 De 4 mm dikke oppervlakte is door en door geverfd, is 
vrij van weekmakers en is tot 60° Celsius temperatuurbestendig en  
diffusiedicht. Door de chemische resistentie en recyclebaarheid is 
het materiaal volgens de DIN 19643 norm geschikt voor drinkwater-, 
zwem- en badtoepassingen. De sandwichbouw met het unieke  
honingraatsysteem staat garant voor de stabiliteit van het hele bassin, 
biedt een goede isolatie en voorkomt warmtebruggen. 
 Honingraatstructuren worden tegenwoording in talloze  
technische gebieden toegepast, bijvoorbeeld bij windturbines en in 
de scheeps- en vliegtuigbouw: overal waar een grote stabiliteit moet 
samengaan met een licht gewicht.
 Er zijn twee series monoblock-bassins: Karat en Kristall. Karat 
is een exclusief bassintype met alle voordelen van het honingraat-
systeem. Dit type is in alle mogelijke geometrisch vormen verkrijgbaar. 
De hoogwaardige Kristall-serie bestaat uit rechthoekige, compleet 
geïsoleerde sandwichbouw-bassins van hard PVC die ook over de 
honingraatstructuur beschikken. De body van het bassin is rondom 
van een stabiele staalconstructie voorzien. De robuuste, verstevigde 
bassinrand kan probleemloos worden afgewerkt met bassinrandstenen 
of natuursteen.
 De monoblock-serie omvat tot slot nog het model Individual, 
dat uit hetzelfde hoogwaardige materiaal wordt vervaardigd als de 
geprefabriceerde bassins van PVC. Individual bassins worden op maat 
gemaakt en zijn in veel vormen en designs verkrijgbaar.
 De topper in deze serie is het High Level bassin. De water-
spiegel ligt 3 cm onder de bassinrand. De High Level schacht van de 
Karat-bassins en de rolluikenniche in de ondervloer maken dit mogelijk. 
Het bassin biedt niet alleen een hoge waterpegel maar ook een  
optimale hydrauliek en een geringe golfreflectie.                            o

HARD PVC – 
OERDEGELIJK 
MATERIAAL 

Bij sopra AG zijn verschillende bassintypen van PVC verkrijgbaar. 

Ze beschikken allemaal over het unieke honingraatsyteem, dat 

het bassin uiterst stabiel en stevig maakt. Een bijzonderheid is het 

High Level-bassin met het hoge waterpeil en de High Level-schacht.
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Roestvrij staal als bassinmateriaal komt steeds meer in de mode. 
RVS geeft elke pool een elegante sfeer en biedt unieke mogelijkheden 

voor de vormgeving. 

D 
oor de exclusieve en tijdloze look van RVS kan het materiaal in de 
meest uiteenlopende bouwstijlen worden toegepast. De door sopra 
leverancier Gassner vervaardigde bassins kunnen qua vorm en 
techniek helemaal op maat worden geproduceerd. Het materiaal is 
onverwoestbaar en bestand tegen hitte, vorst en UV-licht. Door de 

moderne productietechnieken hebben ze een lange levensduur. Veranderingen van 
de oppervlakte en scheurvorming zijn zo goed als uitgesloten. RVS is bestand tegen 
temperatuurschommelingen. Zelfs temperaturen onder de min 10 graden – die zich 
in de bergen vaak voordoen – hebben geen invloed op het materiaal. Op het gladde 
oppervlak kunnen algen en schimmels zich nauwelijks aan de bassinwand nestelen. 
Algen hebben geen grip op het gladde, niet poreuze en naadloze oppervlak, dat 
bovendien makkelijk kan worden gereinigd. 
 De body van het bassin wordt met alle onderdelen en attracties vooraf 
vervaardigd en kant en klaar naar de locatie getransporteerd. Op die manier kan het 
werk snel en zonder voortdurende afstemming met verschillende partijen worden  
uitgevoerd. Alle onderdelen zijn permanent waterdicht in het zwembad gelast en 
hoeven niet opnieuw te worden geseald of gekit. De RVS-bassins van sopra zijn 
zwevende constructies. Een betonkuip is dus niet nodig. De RVS-bassins van sopra zijn 
verkrijgbaar met skimmertechniek en hoge waterpegel tot 3 cm onder de rand of als 
overloopbad, waarbij de overloopgoot in diverse uitvoeringen verkrijgbaar is, afhankelijk 
van de wens van de klant. Het bassin kan op verzoek van de klant van noppen worden 
voorzien. Uitglijden is dan verleden tijd. De noppen zorgen bij zonlicht verder voor 
interessante lichteffecten in het water en maken het zwembad nog aantrekkelijker.   o 

ROESTVRIJ STAAL – 
ELEGANT & TIJDLOOS

Vanwege de zelfdragende constructie is een 

betonnen bassin niet vereist. RVS-bassins wor-

den individueel gemaakt, geheel volgens 

de wensen van de klant. Alle inbouwelementen 

zijn ook van RVS en duurzaam ingelast.

Dankzij de moderne 
productiemethoden hebben 
RVS-bassins een zeer 
lange levensduur
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Al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw worden in Duitsland zwembaden 
van polyester gebouwd. De bassins worden in de vertrouwde kwaliteit 
geleverd en zijn in een breed scala van uitvoeringen verkrijgbaar. 

O 
ok sopra AG heeft de bassins van polyester al vele jaren in het  
assortiment – als monoblock-bassin, in standaardmaten of als 
segmentbassin in vrije vorm. De voordelen van dit materiaal zijn 
het lichte gewicht, de korte montageduur en de temperatuur- 
bestendigheid tot 30° Celsius. Zwevende constructies behoren ook 

tot de mogelijkheden. 
 De bassins van polyester die door sopra partner Polyfaser worden gele-
verd, zijn van glasvezel versterkte kunststof (GFK). Bij de productie wordt kunsthars  
gewapend met glasvezelmatten, die in lagen worden aangebracht. GFK wordt vanwege 
zijn hoge stabiliteit en geringe gewicht ook in de scheepsbouw ingezet.
 De monoblock-bassins zijn in talloze uitvoeringen verkrijgbaar. Door de 
manier waarop ze worden gemaakt, ontstaat een soort bouwpakketsysteem. GFK-
zwembaden zijn in vrijwel elke gewenste afmeting mogelijk. En dan zijn er nog vele 
opties voor de trappen en de inloop. Heel bijzonder is het High Level-bassin. Het 
is ook als GFK-model verkrijgbaar. Door de hoge waterpegel kunt u als zwemmer 
van een geweldig uitzicht over de omgeving genieten, en de kosten zijn beduidend 

GFK-POOLS – 
BIJZONDER STABIELE 
LICHTGEWICHTEN 

Sopra AG heeft veel verschillende modellen van glasvezel-versterkte kunststof in het assortiment. 

Een bijzondere variant is het High Level-bassin met het hoge waterpeil, dat ook als GFK-zwembad 

verkrijgbaar is bij sopra AG.

lager dan voor de overloopbassins. Ook  
mogelijk is een zwembad dat is opgebouwd 
uit GFK-elementen. Hiermee kunt u 
complete zwembadlandschappen creë-
ren. De elementen worden op locatie 
gemonteerd en geseald. Deels zijn de  
elementen van een veer-en-groefsysteem 
voorzien. Ze worden op locatie gepoly- 
meriseerd, zodat er geen sealing meer 
meer nodig is en de naden zo goed als 
onzichtbaar zijn. Voor de productie van 
trappen, rolafdekkingskasten, enz. is  
instrumentarium nodig, waarop laminaat 
kan worden aangebracht. Hiermee kunt 
u de meest uiteenlopende bassinvormen 
creëren.      o
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Met de Polystone bassins van sopra kunnen talloze 
poolvormen en variaties worden gerealiseerd. 
De mogelijkheden zijn grenzeloos. 

D 
e Polystone bassins van sopra zijn in twee series  
verkrijgbaar: de Classic Line en de Premium Line. 
Beide bieden ze pooloplossingen met skimmer en 
overloopgoot, talloze uitrustingsmogelijkheden,  
technieken en accessoires. De Skimmer Basic pool 

van sopra is in zes maatvoeringen (6 tot 9 m) en vele kleurstellingen 
verkrijgbaar. Verder in het assortiment: de Skimmer Basic pool als  
Pro-versie. Het verschil is klein maar fijn: het water komt tot vlak 
onder de rand van het zwembad. Daardoor lijkt het water met een 
strakke lijn over te gaan in het gedeelte rondom het bad. Dit bassin is  
probleemloos aan te passen op elke gewenste dimensie en vorm. 
Een andere variant is het overloopbad FLEX, waarvoor ook geen  
beperkingen gelden voor afmetingen en vorm. De overloopgoot 
is van PVC of steen; het assortiment omvat 12 steenconfigura-
ties. De Polystone Premium Line van sopra biedt bovendien talloze  
maatwerkoplossingen. Met speciaal gevormde elementen bent u volledig 
vrij in de vormgeving van uw zwembadlandschap. Kies bijvoorbeeld voor 
een Infinity overloopbad.  Het water vloeit over de stenen rand in een 
lager gelegen goot. Zo kunt u tijdens het zwemmen genieten van een 
wijds uitzicht. Met de vele oplossingsmogelijkheden voor de vlakke ge-
deelten en de trappen kunt u een zwembad van ongekende schoonheid 
laten aanleggen. Bijzonder exclusief is de Supreme. De kern van de 
verschillend geconstrueerde goten is van beton. Het resultaat: een pool 
met een compleet geruisloze overloopgoot. Door de vernieuwde goten 
zijn de gelijmde overloopstenen maar 12,5 cm breed. Met keramische 
platen geeft u uw zwembad een modern, hoogwaardig design. o 

POLYSTONE – 
VARIATIE IN VORM 
EN DESIGN

Dankzij de veelzijdigheid van het materiaal kunnen sopra 

polystone bassins in oneindig veel formaten en uitvoeringen 

worden gebouwd. Ze zijn als skimmerbassins of als bassin 

met goot verkrijgbaar in vele uitrustingsvarianten.
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De wereld, en dus ook de zwembadbranche, wordt steeds digitaler. Dat leidt ook tot een hernieuwde 
kijk op de traditionele methoden voor klantcontact. sopra partners beschikken vandaag de dag over de 
modernste presentatiemogelijkheden en kunnen klanten bereiken op andere manieren dan voorheen. 

O 
ok raakt digitalisering steeds meer verweven 
met ons denken en doen. Vroeger was infor-
matie lastig te verkrijgen en kostbaar, maar 
tegenwoordig heeft iedereen toegang tot 
elke denkbare bron. Sommige branches zijn 

compleet getransformeerd als gevolg van die digitalisering. De 
muziekindustrie, bijvoorbeeld, heeft deze ontwikkeling in eerste 
instantie compleet gemist, vervolgens genegeerd en uiteindelijk 
zelfs geprobeerd te bestrijden. Maar uiteindelijk kwam toch de 
acceptatie. Natuurlijk is de zwembadbranche niet te vergelijken 
met de muziekindustrie, maar ook hier zijn ontwikkelingen 
gaande wat betreft digitalisering en nieuwe vormen van klant-
contact. In Palette CAD GmbH heeft sopra AG nu een partner 
gevonden die alle bij sopra AG aangesloten ondernemingen 
kan adviseren inzake alle aspecten van digitale presentaties en 
ontwerp.
Het in Stuttgart gevestigde Palette CAD GmbH is een middel-
groot familiebedrijf dat gespecialiseerd is in luxe interieurs en 
3D-visualisatie. Het bedrijf heeft onder meer een eenvoudig te 
gebruiken CAD-programma ontwikkeld dat gebruikt kan wor-
den voor interieurontwerp en de visualisatie van ruimten. Tot 
hun klantenkring behoren klusbedrijven, industriële onderne-
mingen en groot- en vakhandelaren, waaronder sanitairgroot-
handels, leveranciers van bouwmaterialen en ontwerpers. 
Elke succesvolle verkoop hangt in hoge mate samen met het 
voorstellingsvermogen van de klanten. Wat dat betreft heb-
ben ontwerpers van zwembaden het meestal zwaarder dan 
retailers in andere branches. Voor klanten is het namelijk vaak 
lastig om te visualiseren hoe hun toekomstige zwembad of well-
nessruimte eruit komt te zien. Maar daar gaat nu verandering in 
komen. sopra partners kunnen namelijk vanaf nu gebruik maken 
van de ontwerpsoftware van Palette CAD om elk denkbaar 
model te visualiseren. Met dit professionele programma kun-
nen ontwerpers ruimten rechtstreeks ontwerpen in 3D en alle 
details, kleuren en verlichting weergeven. Niet alleen krijgt de 
klant zo duidelijk inzicht in het ontwerp, maar ook kan met de 
aannemer worden afgestemd of dit technisch haalbaar is. 
De mogelijkheden van deze software zijn vrijwel onbeperkt. 
Afmetingen voor ruimten kunnen bijvoorbeeld op schaal 1:1 
worden ingevoerd en het gehele ontwerp kan, net als bij een 
modulair systeem, via drag-and-drop exact naar wens worden 
samengesteld, inclusief armaturen, sanitair, tegels, enz. De da-
tabase die door CAD wordt meegeleverd, omvat momenteel 

TOOLS
VOOR CREATIEF ONTWERPEN

Sopra heeft een nieuwe tool om zwembaden te ontwerpen.

De zwemruimte wordt tot in de kleinste details weergegeven.

Aan het begin van het ontwerp staat de plattegrond.



bijna 150.000 3D-objecten van honderden verschillende fabrikanten en 350.000 
soorten tegels van 180 fabrikanten. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ook licht- en 
schaduwwerking worden gesimuleerd met natuurlijke materialen.
De bouwtekeningen ten behoeve van de overkoepelende interne communicatie 
voor het project worden parallel berekend op basis van het 3D-model. Te zijner 
tijd worden ook technische onderdelen zoals pompen, leidingen, enz. toegevoegd 
aan de individuele sopra database. Uiteindelijk kunnen we dan een volledige digitaal 
3D-model van het project creëren, om sneller technische beslissingen te nemen, 
tijd te besparen en de beslissing tot aankoop voor de klant makkelijker te maken. 
Niet alleen lopende projecten profi teren van deze software. Ook voor acquisitie 
komt een scala aan nieuwe mogelijkheden beschikbaar. Op de sopra website kun-
nen geïnteresseerde klanten met behulp van de wellnessplanner, uit het assortiment 
Palette4 Business, op een eenvoudige manier hun eigen ontwerpen samenstellen 
en laten weergeven als driedimensionale ruimten - net als in een computerspel. 
Ook wordt in de tweede helft van 2016 een virtuele showroom gelanceerd die 24 
uur per dag open is vanuit alle delen van de wereld, natuurlijk ook via smartphone 
of tablet. Klanten kunnen dan altijd snel en eenvoudig voorbeelden bekijken van 
sopra‘s expertise op het gebied van zwembaden en wellness. Bij deze toepassing 
kunnen klanten ook gebruik maken van een online planner of app waarmee ze zelf 
een ruimte naar wens kunnen samenstellen alvorens contact op te nemen met de 
adviseur van sopra. Daardoor wordt communicatie eenvoudiger en kan de klant 
zich beter identifi ceren met de producten van sopra.
Ook nieuw is de speciale presentatietoepassing van sopra waarmee klanten 
ontwerpen ruimtelijk kunnen weergeven via een tablet, VR-bril of 3D-bril, maar 
ook mogelijke alternatieven kunnen bekijken. Vanuit de ontwerpmodule kunnen 
visualisaties via PaletteCloud rechtstreeks worden verzonden naar de verkoper, 
projectleider of klant. Die kan dan het ontwerp bekijken op elk gewenst apparaat, 

Met het CAD-programma komt de ruimte helemaal tot leven.

Alle details kunnen worden gevisualiseerd.

voor een fotorealistische beleving van het project. Daarbij worden ook elementen 
uit de gamewereld gebruikt om bepaalde elementen tot leven te wekken, zoals 
het klateren van de douche, het rustige geruis van de sauna of een kat die door 
het beeld loopt. Als de koop beklonken is, ontvangt de klant als orderbevestiging 
een panoramische 360-gradenweergave die op een tablet kan worden bekeken 
of getoond aan familie of vrienden ter verhoging van de voorpret. De wellnesspl-
anner van sopra zorgt er dus voor dat klanten nu digitaal bereikt kunnen worden 
en niet alleen via de computer of de laptop, maar dankzij de app ook op mobiele 
apparatuur.             o
www.palettecad.com
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De normeringsinstanties hebben nu ook het privézwembad ontdekt. Inmiddels zijn er op Europees 
vlak voorschriften gepubliceerd die de bouw en de exploitatie van privézwembaden regelen en 
die iedereen die beroepsmatig met privézwembaden te maken heeft, geacht wordt te kennen. 

H 
et is algemeen bekend dat openbare zwem-
baden (zoals gemeentelijke zwembaden, 
recreatiezwembaden of zwembadenbaden 
van hotels) wat het ontwerp, de bouw 
en de exploitatie betreft aan heel wat 

regels en normen moeten voldoen. Bekend zijn de normen 
DIN 19643 (en de bijbehorende volgende delen) voor 
waterzuivering of DIN EN 13451 (en de bijbehorende 
volgende delen) voor veiligheidstechnische eisen, zoals  
aanzuigsystemen of de afmetingen van openingen. Dat er 
nu ook voor privézwembaden normen zijn gepubliceerd, 
zelfs uniform op Europees vlak, is wellicht nog niet algemeen 
bekend.
 Al in 2010 werd in Europees verband werk ge-
maakt van normen voor privézwembaden. In november 
2015 was het inderdaad zover en werden de eerste normen 
gepubliceerd. 

Nieuwe voorschriften 
voor privézwembaden

Hoogwaardig PVC-bassin met geïntegreerd bubbelbad, 
gebouwd door sopra partner Swim & Sweat.

Het gaat om:
DIN EN 16582-1 – Zwembaden voor privégebruik – Deel I : 
Algemene verplichtingen, met inbegrip van veiligheids-
technische eisen en keuringsmethodes
DIN EN 16582-2 – Zwembaden voor privégebruik – Deel 2: 
Bijzondere verplichtingen, met inbegrip van veiligheids-
technische eisen en keuringsmethodes voor in de grond 
ingebouwde zwembaden
DIN EN 16582-3 – Zwembaden voor privégebruik – Deel 3: 
Bijzondere verplichtingen, met inbegrip van veiligheids-
technische eisen en keuringsmethodes voor bovengrondse 
zwembaden.
 Deze normen gelden voor de vereisten voor het 
ontwerp en de bouw van zwembadconstructies, evenals de 
desbetreffende vereisten met betrekking tot het gebruik. 
Zwaartepunten bij de bepalingen van deze normen zijn 
bijvoorbeeld toleranties, vereisten ten aanzien van de  
dichtheid, evenals algemene eisen waaraan de bouw- 
materialen moeten voldoen (voor het bassin). Bijzondere 
aandacht gaat naast de puur bouwgerelateerde verplichtingen 
ook naar de veiligheid van de badgasten - de gebruikers 
dus. Dit valt mede te rechtvaardigen door het feit dat de 
opstelling van de normen in hoge mate door consumenten- 
organisaties is beïnvloed. Zo worden er algemene eisen 
gesteld aan de vormgeving en de elementen en gegevens 
die de verkoopinformatie, opbouwinstructies en gebruiks- 
aanwijzingen minimaal moeten bevatten.
 Verder worden er ook bepalingen geformuleerd 
met betrekking tot de veilige toegang tot het zwembad. In 
mensentaal: wat moet er gebeuren om ongewild, onbedoeld 
gebruik van het zwembad zo goed mogelijk te verhinderen 
(bijvoorbeeld door een afdekking of, bij een bovengronds 
zwembad, door de wand zo hoog te maken dat hij  
moeilijk te beklimmen is). Het is belangrijk om te weten dat 
de genoemde drie normdelen zowel bepalingen bevatten 
voor de fabrikanten als de installateurs (bijvoorbeeld de 
zwembadbouwers) en voor marketeers in het algemeen.
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Na enige tijd werd deze zomer, in augustus 2016, een andere norm voor 
privézwembaden gepubliceerd. Ook deze bestaat uit drie delen:
DIN EN 16713-1 – Zwembaden voor privégebruik – Watersystemen - Deel 1: 
Filtersystemen - Verplichtingen en keuringsmethodes
DIN EN 16713-2 – Zwembaden voor privégebruik – Watersystemen - Deel 2: 
Golfsystemen - Verplichtingen en keuringsmethodes
DIN EN 16713-3 – Zwembaden voor privégebruik – Watersystemen - Deel 3: 
Zuivering - Verplichtingen
 Met deze drie delen is de “behandeling van zwembadwater” 
volledig gecoverd. In het eerste deel worden de fi ltersystemen beschreven. 
Essentieel zijn de bepalingen met betrekking tot de bouwverplichtingen (de 
drukbestendigheid dus) en de doeltreffendheid van de fi ltering zelf. Met 
het oog hierop worden diverse keuringsmethodes beschreven zodat een 
fi lterinstallatie met het juiste specifi eke fi ltermateriaal en bij een vast afgesteld
debiet kan worden getest op het vermogen om deeltjes uit het water te 
fi lteren. In het tweede deel ligt de focus op de doorstroming van het bassin (de 
bassinhydraulica), de verplichtingen ten aanzien van aanzuigsystemen evenals 
de installatie van de buisleidingen en de pompen. Het derde en laatste deel 
behandelt de waterzuivering. Dit begrip is in eerste instantie enigszins misleidend,
wat te maken heeft met de vertaling uit het Engels van het oorspronkelijke 
document. Wat er in feite wordt bedoeld, is de “waterconditionering”, dat wil 
zeggen: het bepalen van de chemische additieven voor de vlokvorming, het 
desinfecteren en het instellen van de pH-waarde. Afsluitend worden bovendien
bijzondere aanwijzingen gegeven voor het schoonmaken van het zwembad, 
het waterreservoir en de overloopgeul. Deze normen zijn door de publicatie 
van kracht geworden. Dat betekent dat wie een zwembad niet alleen volgens 
de algemeen erkende regels van de techniek wil ontwerpen en bouwen, maar 
ook exploiteren, zich aan deze normen dient te houden. Enige voorzichtigheid 
is geboden: deze nieuwe Europese normen voor privézwembaden zijn een 
“gemeenschappelijk initiatief”, dat is uitgewerkt door verschillende lidstaten. 
Compromissen zijn in dit verband niet te vermijden. Er doen zich telkens weer 
situaties voor waarvoor geen concrete verplichtingen worden gesteld. Daarom 
is niet alleen vakkennis, maar ook de kennis van andere, “parallelle” normen 
belangrijk. Het loont dan ook de moeite om zich in ieder geval te baseren op 
de richtlijnen van de Federatie Zwembad en Wellness, die als erkende regels 
van de techniek worden beschouwd.                   o

Frank Eisele*
* De auteur is door de IHK Regio Stuttgart publiekelijk aangesteld en beëdigd als expert in 

zwembad- en wellnesstechniek alsmede technische voorzieningen voor zwemruimten.
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H 
et hebben van juridische basiskennis kan in 
bepaalde situaties helpen om kostbare en 
tijdrovende geschillen te voorkomen. Zo dient
u bij het kiezen van de aannemer die het 
zwembad of wellnessruimte zal gaan ontwerpen

of bouwen, al na te gaan of deze de juiste ervaring en 
specialistische kennis heeft voor een dergelijke klus. In veel 
gevallen kunnen klusbedrijven weliswaar een zwembad 
installeren, maar zijn ze bijvoorbeeld gespecialiseerd in tuinaanleg
of installatietechniek en doen ze zwembaden ‚erbij‘. Dat kan 
leiden tot ongewenste situaties, bijvoorbeeld als er complicaties 
optreden of als de bouw te specialistisch wordt. 
  Op het gebied van openbare zwembaden 
zijn al vele jaren DIN-normen van kracht waarin technische en 
planologische richtlijnen zijn opgenomen voor de standaardisering
van de techniek. Toch weten vele aannemers niet dat binnen 
Europa al sinds 1 oktober 2015 vergelijkbare DIN-normen gel-
den voor privézwembaden. Deze normen zijn weliswaar geen 
wettelijke voorschriften en heben wat dat betreft ook niet dezelfde 
werking, maar juridisch gezien doet dat in de praktijk niet ter 
zake. Als er bij de bouw van een particulier zwembad gebreken 

HOE VOORKOMT U DURE 
JURIDISCHE GESCHILLEN? §§§
HOE VOORKOMT U DURE 

§
HOE VOORKOMT U DURE 
JURIDISCHE GESCHILLEN? §JURIDISCHE GESCHILLEN? 

Behalve een gerechtelijke procedure zijn er nog andere mogelijkheden.

worden geconstateerd, of als er een juridisch geschil ontstaat 
of deskundigenonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding 
van vermeende gebreken, worden zowel het oordeel van de 
betrokken deskundige(n) als de eerder genoemde DIN-
normen tijdens het proces beschouwd als gezaghebbende 
technische norm en dus als benchmark voor de uitvoering 
van de opdracht. Dit juridische standpunt wordt ook door 
hogere rechters gehanteerd en is bekrachtigd door het Duitse 
Bundesgericht. Het is dus zowel voor de aannemer als voor 
de opdrachtgever belangrijk dat ze al vanaf de ontwerpfase en 
ook tijdens de bouw alle vereiste technische specifi caties in acht 
nemen, bijvoorbeeld aan de hand van vakliteratuur of cursus-
sen, om alles soepel te laten verlopen en ergernissen in een la-
ter stadium te voorkomen. Geschillen over gebreken ontstaan
in de regel pas ná de in het contract overeengekomen oplevering
van het product en niet ervoor. Het komt in de praktijk 
veelvuldig voor dat een klant het product weigert te aanvaarden,
en dat maakt de situatie nog lastiger.
 Een oplevering mag inderdaad worden geweigerd 
als wordt geconstateerd dat het product niet klaar is voor 
oplevering. De geconstateerde gebreken en beperkingen 
moeten dan wel dusdanig zijn dat gebruik van het product 
onmogelijk is. Maar vaak worden opleveringen al geweigerd 
naar aanleiding van kleinigheden, met grote juridische geschillen
als gevolg. Mocht u zich in zo‘n situatie bevinden, dan kunt u dus
het beste de oplevering wel accepteren, maar zorg dan 
vervolgens dat u alle gebreken uitgebreid en nauwkeurig 
documenteert. 
  In dit verband dient u zich ook te realiseren
dat u na acceptatie weliswaar een eindfactuur met een 
vervaldatum zult ontvangen, maar dat u met betrekking tot de 
gebreken nog gebruik kunt maken van het wettelijke recht op 
retentie, waarbij u een bedrag mag inhouden ter hoogte van 
tweemaal de kosten voor reparatie van deze gebreken. Deze 
kosten mogen worden geschat door de klant zodat deze als 
opdrachtgever niet zijn rechten verspeelt na acceptatie. Het 
ingehouden bedrag wordt pas uitbetaald als alle gebreken 
volledig zijn verholpen. 
  Natuurlijk hoeft onenigheid over eventuele 
tekortkomingen niet per se uit te monden in een gerechtelijke 
procedure. Voor het tot een rechtszaak komt, kan elke betrokken
partij bij de rechtbank verzoeken om een onafhankelijk 

Een zwembad bouwen is een kwestie van vertrouwen. Maar wat te doen als dat vertrouwen tijdens 
de bouw of na oplevering niet meer voldoende aanwezig is of zelfs wegvalt, en er een confl ict ontstaat 
tussen de partijen? Weet u hoe u in dat soort situaties te werk kunt gaan? Hier volgen enkele tips.



onderzoek, waarmee vermeende gebreken sneller en meestal efficiënter  
aangetoond kunnen worden. Als er gebreken zijn, worden deze tijdens een  
dergelijk onderzoek gewoonlijk vastgesteld. Zo kan een slepende juridische  
kwestie worden voorkomen, aangezien alle partijen de bevindingen van het  
onderzoek dienen te respecteren en de uitkomst van een eventuele rechtszaak al 
op voorhand vast zou staan.
  Daarbij geldt dat, als contractanten aangeven belang te hebben 
bij een snelle en financieel gunstige oplossing, een door alle partijen aangestelde 
technisch deskundige op het gebied van zwembadbouw kan worden ingeschakeld 
onder bindende arbitrage en zonder dat daar een gang naar de rechter voor nodig 
is. De betrokken partijen dienen daartoe dan een schriftelijke overeenkomst tot  
arbitrage af te sluiten waarin ze vermelden de uitkomst van het deskundigenrapport 
als bindend te beschouwen. Mocht er dus onzekerheid bestaan over de juiste manier 
van handelen of dreigen er conflicten te ontstaan, dan is het voor alle betrokkenen, 
zowel opdrachtgevers, ontwerpers als aannemers, raadzaam om al in een vroeg 
stadium de hulp in te roepen van een ervaren en deskundig jurist die advies 
kan geven inzake de kwestie en kan bemiddelen voordat er sprake is van een 
rechtsgang. Dit bespaart alle betrokkenen een hoop geld, tijd en kopzorgen.     o

Andreas Kellner*
* De auteur is advocaat en notaris en heeft als jurist meer dan tien jaar ervaring op het gebied 

van zwembaden en wellness. Hij adviseert en ondersteunt landelijk opererende bedrijven, ar-

chitecten en opdrachtgevers inzake problemen en geschillen rondom zwembadbouw. Hij heeft 

al enkele honderden zaken behandeld en kan dus putten uit een schat aan ervaring. Daarnaast 

geeft hij regelmatig lezingen over dit onderwerp en levert hij bijdragen aan vakbladen.
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sopra partners ontwerpen en bouwen hotelzwembaden en wellness-installaties naar 
de laatste stand der techniek en volgens de relevante normen voor zwembaden.
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Er zijn veel hotels op Rügen. Het Romantik ROEWERS Privathotel neemt een bijzondere plaats in. 
Het hotel beschikt naast zijn exclusieve villa‘s onder andere over buitengewone spa-faciliteiten.

WELLNESSPAREL 
AAN DE OOSTZEE

Sauna en zwembad strekken zich uit over een 

oppervlakte van 600 m2 verdeeld over twee 

verdiepingen. Vanuit het zwembad kunnen de 

gasten van het schitterende uitzicht over het 

park genieten.Romantik ROEWERS Privathotel is al jaren de parel onder de talrijke 
hotels op Rügen. Een oase van rust en ontspanning op Duitslands 
populairste vakantie-eiland. Het complex met zijn exclusieve villa‘s 
ligt dicht aan het Oostzeestrand en is met zijn vijf huizen en een 
oppervlak van 10.000 m2 midden in de badplaats Sellin een wereld 

op zich. Zelfs de voorouders van Dagmar Roewer, de huidige gastvrouw, woonden 
al in Villa Vineta, één van de mooiste huizen van het complex. 



De zachte, diep doordringende warmte die door 
de keramische tegels wordt afgegeven, zorgt voor 
een aangename opwarming van het lichaam

Een oase van rust en ontspanning 

biedt het Romantik ROEWERS 

Privathotel op Rügen, het populairste 

vakantie-eiland van Duitsland. De 

groep exclusieve villa’s wordt door 

een park van 10.000 m2 omgeven.

Haar grootmoeder was hier in de begindagen van het toerisme al uitbaatster 
van een pension. Het huidige privé beheerde hotel zet deze traditie voort en 
biedt gasten een buitengewoon toevluchtsoord. 
 Het hotel ligt vlak aan de Oostzee en verwent de gasten met een 
individuele benadering en uitstekende service. Architectuur en inrichting  
hebben de stijl en allure van glansrijke villa‘s van de Middellandse Zee. De 52  
hotelkamers en suites hebben een oppervlakte tussen 20 en 55 m2. ‚s Avonds  
worden de gasten in restaurant Ambiance door de chef-kok met een menu à 
la carte verwend, waarna de dag met een drankje in de bar in stijl kan worden 
afgesloten. Ook de wellnessruimte werd overeenkomstig de hoge kwaliteit van het 
hotel ingericht. De sauna- en zwemfaciliteiten beslaan een oppervlakte van 600 m2 
en zijn verspreid over twee etages van Villa Sella. Sopra partner Hensel kreeg de 
opdracht voor de aanleg van de zwem- en saunaruimte.
 Kamerhoge ramen zorgen voor een mooi zicht op het park. In het binnen-
zwembad met tegenstroominstallatie en geïntegreerde whirlpool kunnen gasten 
zowel actief powerzwemmen als rustig in het warme water ontspannen. Tegelijker-
tijd kunnen ze van het mooie uitzicht op het park genieten. 

De wellnessfaciliteiten bestaan uit een sauna, stoombad, infraroodcabine, relax-
lounge, dompelbad en bijzondere doucheattracties. Het vitambiance spa & health 
resort beschikt over een thermolounge, ruimtes voor duo-spa-behandelingen, 
massages, ayurveda, soft pack, baden, beauty en een hamam. De thermolounge 
dient ter opwarming voor de daaropvolgende behandelingen. De „zwevende“,  
verwarmde ligbedden en voetenbaden zijn speciaal voor het vitambiance spa & 
health resort ontwikkeld. De zachte, diep doordringende warmte die door de  
keramische tegels wordt afgegeven, zorgt voor een aangename opwarming van het 
lichaam. Deze warmtetoevoer bevordert lichamelijke ontspanning en heeft een 
positieve invloed op de geest. 
 Het wellnessconcept bestaat niet alleen uit exclusieve schoonheids- en  
gezondheidsbehandelingen, maar weerspiegelt ook een gezonde levensfilosofie. Het 
ervaren spa-team beschikt over de nieuwste kennis op het gebied van balans en  
regeneratie. De medewerkers verzorgen fysiotherapeutische behandelingen op basis 
van een uitgebreide check-up. Medische kennis uit het Westen en helende praktijken 
vanuit de hele wereld worden hier gecombineerd. Daar horen bijvoorbeeld ook 
talrijke rustgebieden bij, waar gasten kunnen ontspannen. In Romantik ROEWERS 
Privathotel is een complete wellnessbeleving in ieder geval gegarandeerd.          o
www.roewers.de
www.elementsofspa.de

www.hobbypooltechnologies.de

Colour your Po
ol!

DE_hobby pool Inserat Schwimmbad Henne 70x297mm 210x100mm.indd   1 11.08.16   15:21
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Een oase van rust in het noorden van het Zwarte Woud: Schwitzer’s Hotel am Park, dat in 2014 
zijn deuren opende, beschikt over bescheiden, maar uitstekend ingerichte wellnessfaciliteiten. 

DOORBREEK DE ALLEDAAGSE 
SLEUR IN STIJL



DOORBREEK DE ALLEDAAGSE 
SLEUR IN STIJL

Het middelpunt van deze wellnessruimte is de 

grote sopra sauna met ingebouwde luidsprekers 

en indirecte verlichting.

H 
oogwaardig, elegant en individueel zijn de begrippen, 
waarmee dit etablissement het beste gedefinieerd kan 
worden. Het hotel doet zijn naam alle eer aan. Het 
ligt namelijk direct aan een park en staat daarmee 
garant voor rust, ontspanning en afstand nemen van 

de dagelijkse sleur. Er zijn 20 kamers en suites in het hotel. Met zijn 
ligging in het noorden van het Zwarte Woud is het een ideaal startpunt 
voor mooie uitstapjes in de idyllische natuur. Chef-kok Cédric Schwitzer 
en zijn creatieve keukenbrigade bereiden uitgelezen gerechten waarin 
de heerlijkste verse ingrediënten zijn verwerkt.     >>

Wie ein wärmender Mantel um-
schließt pooltec Ihren Pool und 
sorgt so für ein Mehr an Ba-
despaß, vor allem in den Monaten 
März und April sowie Oktober und 
November. Langzeitmessungen 
beweisen: Bis zu 5°C wärmer war 
das Badewasser im pooltec-ge-
schützten Pool. Weniger heizen 
bedeutet für Sie weniger Kosten. 
Sagen Sie ja zu mehr Badespaß 
im eigenen Garten.

MIT POOLTEC 
DIE BADESAISON
VERLÄNGERN.

Thermotec Deutschland GmbH
Breslauer Str. 6, 29633 Munster
Tel.: 0 51 92/98 72 06-0 
E-Mail: info@thermotec.de

www.pooltec-daemmung.de

Mit der pooltec-Pool-
hinterfüllung genießen 
Sie umweltschonende 
Entspannung.
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Bij de uitrusting van de ruimte hoort onder andere een belevenisdouche. Met een druk op de 

knop kunnen de gasten verschillende programma’s inschakelen. Van een tropische regen tot 

een ijsregen. Een bijzonder highlight is de klankruimte. Hier beleven de gasten een afgestemd 

programma van licht, geur- en geluidseffecten.

Een prachtig uitgeruste wellness-
ruimte nodigt uit om te ontspannen

selbstreinigend

Herstellung und Vertrieb:

KWS Schwimmbadanlagen GmbH
Am Schornacker 34 
46485 Wesel
Telefon 0 28 12 / 20 67 09 - 0

KÜHLING & HAUERS
Schwimmbadtechnik GmbH
Am Ortfelde 32 
30916 Isernhagen
Telefon 05 11 / 72 85 - 10

selfclean

✔	 selbstreinigend

✔	 energiesparend

✔	 wärmegedämmt

✔	 Sichtkontrollfenster

✔	 Innenbeleuchtung

✔	 hygienischer Betrieb

✔	 maßgefertigt, auch vor Ort
in Segmentbauweise

✔	 auch in bestehende Systeme 
integrierbar

www.selfclean.de

Wasser-
speicher

Der selfclean-Wasserspeicher verfügt 

über eine einzigartige, kontinuierliche 

Ringspülung: Wandflächen und Boden 

werden ständig mit aufbereitetem Wasser 

gereinigt. 

Keine Chance für Schmutzpartikel 

und Keime.
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Ook de wijnkelder is van grote kwaliteit. In een kleine, maar uitstekend uitgeruste 
wellnessruimte kunnen de gasten actief ontspannen. Sopra partner Bernd Henne  
vertelt dat de ouders van de opdrachtgeefster al jarenlang klanten van hem zijn. Direct 
contact en overleg waren daardoor erg makkelijk, wat een belangrijke rol speelde in 
de opdrachtverstrekking. Er was al een ontwerp van de architect. Aan Bernd Henne 
en zijn team de taak om dit uit te werken in een concept en vervolgens een planning.  
De ouders van de opdrachtgeefster hadden veel ervaring met bouwwerkzaamheden 
en werkten vol passie mee aan het project. 
 Voor de wellnessfaciliteiten was een oppervlakte van circa 100 m2 beschikbaar. 
Voor een hotel-spa is dit niet veel, maar toch genoeg om een hoogwaardige uitrusting 
te installeren. Bernd Henne vertelt dat het stoombad en dompelbad eigenlijk geen 
deel uitmaakten van het ontwerp. „Wij hebben ze toegevoegd aan de plannen om 
een complete wellnessruimte te kunnen realiseren, en kregen toestemming van de  
opdrachtgeefster.“ Bernd Henne schakelde voor dit project sopra leverancier Wedi in 
als partner. Wedi vulde het ontwerp verder in. De ruimte is uitgevoerd met Wedi-
elementen, waardoor er geen verdere bouwwerkzaamheden nodig waren. 
 De wellnessruimte omvat nu onder andere een royale sopra saunacabine van 
het type Excellent met een afmeting van 3,90 x 3,20 m. De wanden van de cabine 
zijn met panelen bedekt en de sauna is voorzien van inbouwluidsprekers en indirecte 
verlichting. Verder is er een stoombad uit de Wedi-collectie met een grootte van 2,90 
x 1,60 m, zitbank, stoomgenerator, geurverstuiver en vier LED-lampen. 
 De douche-installatie is naast het stoombad geplaatst. Het stoombad vormt 
het verbindingselement tussen de natte en droge ruimten geplaatst. Naast de reguliere 
douches bestaat de uitrusting uit een dompelbad uit de Wedi-collectie en de douche- 
 attractie „Caribean Storm“. Met „Caribean Storm“ kunnen de gasten zelf  verschillende 
doucheprogramma‘s kiezen. Voor iedereen bestaat er een geschikt programma, van 
warme tropische regen tot een ijskoude douche. De bijbehorende systemen voor het 
dompelbad en de douche-attractie komen uit de collectie van sopra leverancier WDT 
Werner Dosiertechnik en werden achter een scheidingswand geïnstalleerd. Verschillende 
fitnessapparaten, een rustruimte en een klankkamer maken het aanbod compleet. 

Om een echte wellnessruimte te kunnen realiseren, 
werd het oorspronkelijke ontwerp aangevuld met 
een stoombad en een belevenisdouche 

Ook een ijsdouche hoort bij de uitrusting. 

Alle gedeelten zijn ingericht met elementen 

van sopra leverancier Wedi. Daardoor waren 

er geen extra bouwwerkzaamheden nodig.



In de klankruimte liggen de gasten op een waterbed 
en genieten ze van absolute ontspanning

 De klankkamer is echt iets bijzonders. In deze ruimte kunnen de gasten 
genieten van een 20 minuten lang programma met op elkaar afgestemde licht-, 
klank- en geureffecten. De gasten liggen op een waterbed en kunnen tijdens het 
programma volledig tot rust komen. Het programma begint met een „Relaxation“-
thema met verlichting aan het plafond die een gamma aan blauwtinten doorloopt. 
De geur is aangenaam en tevens rustgevend. Blauw staat bekend om zijn zeer 
rustgevende werking op de geest. Daarna volgt het „Harmony“-programma dat 
veel groen bevat. U krijgt het gevoel dat u op een groen weideveld ligt. De geur is 
bloemig, rozig, maar kan ook door een heerlijke bosgeur worden vervangen. Het 
„Activiation“-programma bevat veel rood licht, opzwepende muziek en activeren-
de geuren. De gasten kunnen het programma ook zelf aanpassen. U kunt kiezen uit 
vier muzieknummers, en ook de verlichting en geuren kunnen worden ingesteld. 
 Waarschijnlijk worden de wellnessfaciliteiten nog verder uitgebreid. Daar 
zijn nog genoeg mogelijkheden voor, aldus Bernd Henne. Behalve een grotere well-
nessruimte zou er nog een zwembad bij kunnen.            o
Foto‘s:  Tom Bendix

www.schwitzers-hotel-am-park.com/de
www.schwimmbad-henne.de

Op slechts 100 m2 werd door Schwimmbad Henne een respectabele wellnessruimte 

gerealiseerd. De opdrachtgever heeft keuze uit meerdere cabines en bovendien was er 

ruimte voor een rustgedeelte.

CÆSARs THERME ist ein Multifunktions-
bad und ermöglicht Ihnen die Anwen-
dung folgender Warmbadeformen:

�	Tepidarium 
Mildes Regenerationsbad, ca. 37° - 39° C

�	Caldarium
Strahlungswärmebad, ca. 42° - 45° C

�	Caldarium mit Dampf 
Dampfbad, ca. 42° - 45° C

�	Laconium
Schwitz- / Entschlackungsbad, 55° - 65° C

�	Hamam - Türkisches Bad

Fordern Sie 
jetzt kostenlos 
unsere neue 
Broschüre an.

caesars-therme.de

Moderne 
Badekultur aus 
der Antike.

Erleben Sie die Vielfalt 

wohltuender Wärmebäder

auch in Ihrem privaten 

Wellnessbereich.

Urlaub  für  di e  S inne

Warmbaderäume im Stil der Antike

Herstellung, Vertrieb und Montage:

Kühling & Hauers, Schwimmbadtechnik

Am Ortfelde 32, 30916 Isernhagen NB

Tel. (05 11) 72 85 1 - 0

www.poolshop.de
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Met BALNEA heeft sopra er 

sinds dit jaar een nieuwe partner 

bij met een lange traditie in de 

wellnessbranche. De experts van 

dit bedrijf realiseren al vele jaren 

de mooiste spa‘s voor hotels en 

particulieren. 

ONTWERPER VAN 
CREATIEVE SPA‘S 

Wellnesscabines van BALNEA maken indruk 

met hun design en creativiteit. Maar BALNEA 

biedt meer dan alleen cabines. Complete spa’s 

leveren ze ook.

BALNEA, gevestigd aan de Chiemsee, bouwt over de hele wereld verfijnde 
spa- en wellnessfaciliteiten. Het middelgrote bedrijf staat onder leiding 
van de eigenaren en combineert vakmanschap met technische precisie 
en creativiteit om wellnesscabines voor de veeleisende klant te bouwen.
BALNEA bouwt niet alleen wellnesscabines, maar staat voor de complete 

planning en uitvoering van spa-faciliteiten met een grote verscheidenheid van cabines 
en producten, van sauna‘s en stoombaden tot hamams, ijsbronnen, sneeuwcabines, 
warmtebedden en nog veel meer. De samenwerking begint met een intensieve advies-
fase en wordt gevolgd door de individuele planning van de spa ruimte. De bekwame 
eigen medewerkers zorgen ervoor dat de gezamenlijk opgestelde planning nauwkeurig 
wordt uitgevoerd. Bij de planning en uitvoering van de bouw van een spa moeten veel 
verschillende vakmensen samenwerken, zoals schrijnwerkers, installateurs, elektriciens,  
tegelzetters en keramisten, en ook experts voor de klimaattechnologie, nuts- 
voorzieningen en elektrotechniek. Het BALNEA-team en de partnerbedrijven zijn  
allemaal specialisten in hun eigen vakgebied. Hun samenwerking is de basis voor de 
aanleg van de prachtigste spa‘s.

» Mehr Qualität, weniger Risiko «
    Komplett sichere und vorinstallierte Fertigmodule

» Freie Formgestaltung

»  Einfach, schnell und  
sicher zu montieren

»  Reduzierung von  
Risiko potential  
und Aufwand

»  www.wedi.eu

wedi_Anzeige_Wellness_Sopra_210x100_DE_RZ_2015.indd   1 26.08.15   10:28
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Met het BALNEA systeem kunnen 

fantastisch mooie stoombaden en 

wellnesscabines worden gecreëerd. 

Groot vakmanschap en een veilige 

uitvoering staan garant voor 

tevreden klanten.

Passend bij de stijl
van de spa zijn 
keramische onderdelen 
gemaakt.

Een van de bijzondere diensten die BALNEA aanbiedt, is het ontwerpen en  
produceren van handgemaakte keramiek. Keramische onderdelen worden afgestemd 
op het project en de stijl van de wellnessvoorziening ontworpen en in eigen werk-
plaats geproduceerd. De gebruikte klei is speciaal voor natte ruimten ontwikkeld.  
 De handgemaakte keramiek geeft de stoombaden een bijzondere touch.
Het productaanbod van BALNEA omvat de planning en productie van stoom-
baden, sauna‘s, serails, hamams, waterattracties, ijsbronnen, inclusief alle  
bijbehorende techniek en besturing. De techniek vormt het hart van elke well-
nessfaciliteit. Zij coördineert de verschillende parameters zoals temperatuur,  
luchtvochtigheid en luchttoevoer en -afvoer. De BALNEA besturing is een flexibel 
systeem dat wordt geconfigureerd op basis van de eisen, omvang en het vermo-
gen. Ook na de eerste configuratie kunnen de hardware en software nog worden 
aangepast, zodat de spa-voorziening met extra cabines kan worden uitgebreid. 
Alle bekende interfaces zoals KNX, LON, Modbus, RS 232, Bacnec, DMX en Dali 
worden ondersteund. Daarmee kan ook deze besturing in het geautomatiseerde 
huisbesturingssysteem worden opgenomen. Via de remote software zijn de spa- 
voorzieningen ook via de webbrowser, tablet en smartphone te bedienen.        o
www.balnea.de

» Mehr Qualität, weniger Risiko «
    Komplett sichere und vorinstallierte Fertigmodule
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»  Einfach, schnell und  
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»  Reduzierung von  
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Aan welke voorwaarden moet een ruimte voldoen om een sauna te kunnen inbouwen? Niet veel, 
zoals de volgende bijdrage laat zien. Een saunacabine is in vrijwel iedere woning te integreren.

SAUNA IN UW EIGEN HUIS: 
VIER VUISTREGELS 

De voorbeelden laten zien dat sopra Arend sauna’s met hun diverse ontwerpen flexibel in de aanwezige ruimte kunnen worden ingepast. 

Grote glazen wanden geven de cabines een transparant uiterlijk en zorgen voor een open uitstraling in de ruimte.



< Elementsauna

< Gewerbliche Sauna

< Massivholzsauna

< Infrarot

< Saunazubehör

Kontakt:

Arend Saunabau
GmbH & Co. Betriebs KG

Werrastraße 18
37242 Bad Sooden-Allendorf

Tel.: 0 56 52 / 95 88 50
Mail: info@arend.de

Mehr Informationen  
finden Sie unter: 
www.arend.de
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Er is maar weinig ruimte nodig om een sauna in uw eigen woning 
in te bouwen. De eerste voorwaarde voor een sauna thuis is een 
vrije ruimte of een inbouwhoek van minimaal 2 x 1,60-2m, en een 
hoogte van minimaal 2,30m. Iets schuin lopende wanden en plafonds 
kunnen in de cabine worden verwerkt. De sauna dus kan praktisch in 

iedere ruimte worden ingebouwd. Ook in ruimten die eerst heel anders werden 
gebruikt en waarvan u niet zou verwachten dat ze geschikt waren voor een sauna,
lenen zich er uitstekend voor. Dieter Arend, wiens gelijknamige onderneming 
saunaleverancier van sopra AG is, legt uit: “Vroeger werden sauna’s meestal in 
de kelder naast verwarmingsbuizen en planken met conservenblikken verborgen. 
Die tijden zijn voorbij. Vandaag de dag worden de meeste sauna-installaties op de 
woonomgeving afgestemd. Juist bij de afwerking van de binnenwanden heeft de 
ontwerper vele mogelijkheden om de cabine in de woonomgeving te integreren. 
Daarom staat de sauna niet meer solitair in een ruimte, maar kan ze uitstekend in 
een bestaand ontwerp worden opgenomen.”
 De vele nieuwe mogelijkheden zullen er niet toe leiden dat mensen 
de sauna in hun woonkamer zetten, maar in moderne badkamers, wellness- en 
ontspanningsruimten komen we tegenwoordig vaak een sauna tegen. Dieter Arend:
“Klanten zijn zich ervan bewust dat de sauna niet alleen mooi moet zijn, maar ook 
in de omgeving moet passen.”
 Welke voorwaarden zijn er verder nog voor een sauna in huis, afgezien 
van de grootte van de ruimte? Belangrijk is een goede vloer. De sauna zelf heeft 
namelijk geen bodem. De temperatuur bij de vloer is tussen de 30º en 35º C; er 
zijn dus geen thermische problemen. De bodem moet wel watervast zijn en dient 
uiteraard aan optische voorwaarden te voldoen. De meeste mensen kiezen voor 
tegels, terwijl sommigen voor de nieuwe waterdichte kunststofbedekkingen gaan. 
Verder worden ook Patone bodems gebruikt. Die lijken op klassiek beton, maar 
zijn volkomen waterdicht. Er zijn ook wel saunacabines met een houten vloer, maar 
die moeten we volgens Dieter Arend een noodoplossing zien, omdat de houten 
bodem, waar vaak gietwater op wordt gemorst, zich maar moeilijk laat reinigen. 
Betonbodems zijn beduidend beter.
 Een afvoerputje is niet nodig. Het zou zelfs contraproductief zijn. Omdat 
een sauna een droge ruimte is, zou deze na verloop van tijd luchtjes veroorzaken. 
Er is een 400 Volt gelijkstroomaansluiting nodig, die de meeste huishoudens 
sowieso al hebben voor de elektrische verwarming of andere apparaten. Vanaf 
de zekeringkast wordt alleen een leiding naar de sauna aangelegd. Er zijn ook 
aansluitingen met 230 Volt, maar daarop is slechts een maximale verwarmingsbron
van 3.300 Watt mogelijk. Daarmee kunnen kleine, compacte cabines van 1,50 x 
1,50m worden verwarmd, maar geen grotere sauna’s voor twee of meer personen. 
Voor een goede verwarming van de cabine is daarom een gelijkstroomaansluiting 
noodzakelijk.
 Ook een goede ventilatie is een must. Iedere sauna heeft een 
luchttoevoer en -afvoer nodig die in 80% van alle gevallen via de ruimte waarin de 
sauna is geïntegreerd, kan verlopen. Vlak boven de vloer wordt een toevoeropening
in de saunacabine gemaakt en in de tegenover gelegen wand een afvoerkanaal. 
Normaliter is dit voldoende voor de luchtafvoer. Volgens Dieter Arend is het 
belangrijk dat de bij het bouwproject betrokken sopra-partner met de klant 
doorneemt of de toevoer- en afvoeraansluitingen om specifi eke maatregelen vragen.
 En dat was het dan! Dit is alles waarmee u rekening moet houden bij 
het inbouwen van een sauna. Zo eenvoudig is het om een sauna in te bouwen in 
uw eigen huis. Sopra partners bij u in de buurt adviseren u graag over alles wat er 
komt kijken bij het ontwerp, de inbouw en inrichting van uw nieuwe sauna.      o
www.arend.de
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sopra is een gemeenschap van 34 gekwalificeerde en vakkundige zwembad- en 
wellnessbouwers. Velen van hen zijn al tientallen jaren succesvol in de markt.
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Schwimmbad Henne in  

Pforzheim, een van de oudste  

en bekendste bedrijven voor 

zwembadbouw in Duitsland, 

vierde in mei zijn 40-jarig  

bestaan. Talrijke collega‘s uit  

de branche bezochten het  

evenement en feliciteerden 

Bernd Henne en zijn familie.

Bsw-voorzitter Dietmar Rogg (rechts) 

overhandigt de familie Henne het 

erecertificaat van het Bundesverband 

Schwimmbad & Wellness.  

Op de achtergrond zien we bsw- 

directeur Dieter Rangol.

Van waterbehandeling wist hij alles. Bernd Henne, in de jaren 70 
buitendienstmedewerker bij Witty-Chemie, zag al snel de grote 
mogelijkheden van de zwembadmarkt. Dat hij als geschoolde 
machinebouwtechnicus ook problemen aan en in het zwembad 
kon oplossen, was een bijkomend voordeel. De vraag was er, en 

daarmee was de keus snel gemaakt om zich als bedrijf in deze markt te vestigen. 
‚In januari 1976 richtten we het bedrijf in Pforzheim op, en van de bovenverdieping 
van onze woning maakten we ons kantoor‘, vertelt Bernd Henne. In het begin  
bouwde hij meestal buitenzwembaden, maar na verloop van tijd kwamen er steeds 
meer binnenzwembaden bij. De zomer in 1976 was ontzettend warm, waardoor 
de vraag naar zwembadartikelen zodanig toenam, dat de voorraad uitgeput was. 
Dat zou hem niet nog een keer overkomen. Om die reden werd een winkel met 
een grote opslagruimte gehuurd in Pforzheim. ‚Vanaf dat moment konden we 
altijd leveren‘, aldus Bernd Henne. ‚De klanten kwamen van ver, soms zelfs uit de 
grensregio met Zwitserland, om hun artikelen bij ons in te kopen‘. De tweedeling 
tussen kantoor en winkelruimte bleek op lange termijn niet zo praktisch. Daarom 
werd in 1989 het huidige bedrijfsterrein in de Kieselbronnerstraße gekocht, zodat 
showroom, kantoor, opslagruimtes en werkplaatsen nu allemaal gebundeld zijn. 
 Alleen al door de whirlpool-showroom, waar wel 20 whirlpools te  
bewonderen zijn, onderscheidt Schwimmbad Henne zich van veel concurrenten. 
Vijf van die whirlpools kunnen zelfs worden uitgeprobeerd. De combinatie van 
winkel en zwembadbouw geeft Schwimmbad Henne een sterke marktpositie. Het 
team bestaat uit 15 medewerkers, waarvan er tweeënhalf in de winkel werken. 
Zes anderen houden zich bezig met montage en planning, en de rest werkt op 
de administratie. 

VIER DECENNIA SCHWIMMBAD HENNE 

40

86  sopramagazine 2016



sopramagazine 2016  87

inside

LINKS | De vele gasten genoten van een 

afwisselend amusementsprogramma. 

Veel collega’s uit de branche bezochten 

het feest. Zo zagen we osf-directeur 

Hansjürgen Meier met technisch 

directeur Werner Sterwerf (boven) en 

de directeur van Kühling & Hauers, 

Reiner Lietz met zijn vrouw (onder).

Bernd Henne met zijn familie op het podium. 

Het management is inmiddels overgedragen 

aan zijn kinderen, Christine en Steffen.

Ik vond het belangrijk dat de generatiewissel op het juiste moment en op de juiste 
manier plaatsvond. De continuïteit van de bedrijfsontwikkeling is nu zekergesteld.

 Schwimmbad-Henne is sinds 1984 lid van sopra. Al sinds eind jaren ́ 80 is Bernd 
 Henne bovendien voorzitter van de adviesraad en raad van bestuur van de sopra-groep. 
‚We zijn samen met sopra gegroeid‘, benadrukt Bernd Henne. In 40 jaar tijd heeft 
het bedrijf niet één jaar met omzetverlies te maken gehad. Volgens Bernd Henne is 
een goede, stevige relatie met leveranciers een belangrijk punt. Medewerkers moeten 
ten het product door en door kennen en de leverancier heeft bindende afspraken 
nodig, zodat zijn investering in nieuwe producten ook rendabel is. Daarvan profiteren 
alle betrokkenen.
 Sinds vier decennia is Schwimmbad Henne een succesvolle speler op de 
markt. Op het evenement ter ere van het 40-jarig bestaan had Bernd Henne al 
aangekondigd dat hij sinds 1 juli 2016 officieel geen directeur meer van Schwimmbad 
Henne is. Hij heeft de bedrijfsvoering overgedragen aan zijn twee kinderen, Christine 
en Steffen Henne, die beiden al jaren verantwoordelijke functies binnen het bedrijf 
bekleden. Bovendien zijn de aandelen in drieën verdeeld. Christine en Steffen bezitten 
ieder een derde van de aandelen en de resterende aandelen blijven bij Bernd Henne. 
‚Ik vond het belangrijk dat de generatiewissel op het juiste moment en op de juiste 
manier plaatsvond‘, benadrukt Bernd Henne. ‚Ik ben ervan overtuigd dat de  
continuïteit van de bedrijfsontwikkeling hiermee gewaarborgd is en dat het goed is 
voor de onderneming.‘ Hij blijft verbonden aan het bedrijf, zij het iets minder intensief, 
zodat hij het wat rustiger aan kan doen.               o 
www.schwimmbad-henne.de

RECHTS |  Bernd Henne (midden) met 

zijn medeleden van de Raad van Toezicht 

van sopra: Oliver Kasper, Claus-Dieter 

Schmidt, Reiner Lietz en Guido Heue 

(van links naar rechts)
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50
Dit jaar viert een van de 
oudste ondernemingen 

in de sector haar 50-jarig 
bestaan. Kühling & Hauers 

mag trots zijn op een  
lange, succesvolle traditie in 
de bouw van zwembad- en 

wellnessinstallaties.

ONDER | Frank Thiemig, Reiner Lietz 

en zijn zoon Felix (v.l.).

MIDDEN | In naam van sopra AG 

feliciteert voorzitter van de Raad van 

Toezicht Bernd Henne de jubilarissen.

RECHTS | Frank Thiemig en Reiner Lietz 

met hun zonen en de aanwezige leden 

van de Raad van Toezicht.

A 
l sinds de jaren zestig waren Otto Kühling en Bernd Hauers actief 
in de zwembadbranche. In 1975 kwam het tot een ontmoeting en 
daaruit volgde het besluit om vanaf dat moment samen zwembaden te 
bouwen. Op 1 januari 1976 werd de firma Kühling & Hauers opgericht. 
Enkele weken later trad Reiner Lietz toe tot het bedrijf. In 1978 behaal-

de hij zijn vakdiploma Verwarmings- en Sanitairtechniek en twee jaar later verwierf hij 
50% van de aandelen van het bedrijf toen Otto Kühling met pensioen ging. 
 “Begin van de jaren tachtig besloten wij ons aanbod flink uit te breiden”, 
vertelt Reiner Lietz. “Naast zwembaden wilden wij onze klanten ook complete pool-
installaties aanbieden, inclusief technische voorzieningen en toebehoren.” Samen met 
Frank Thiemig, die in 1986 toetrad tot het bedrijf en in 1991 zijn diploma Ventilatie- en 
Verwarmingstechniek behaalde, heeft hij tegenwoordig de leiding over de onderneming. 
Frank Thiemig verwierf in 2001 de aandelen van Bernd Hauers. Met Felix Lietz is nu 
ook de volgende generatie al met succes binnen het bedrijf actief. Op het jubileum-
feest kondigde Reiner Lietz aan dat hij zijn aandelen binnenkort zal overdragen aan 
zijn zoon Felix. En met Joel Thiemig en Moritz Lietz staan er overigens nog meer 
familieleden klaar om aan de slag te gaan. Uiteraard werden er tijdens het feest 
ook diverse personen gehuldigd. Een van hen was Ines Kühling, echtgenote van de  
overleden oprichter van de firma, Otto Kühling, die voor haar jarenlange medewerking 
werd geëerd. Reiner Lietz overhandigde haar een boek met afbeeldingen van talloze 
geslaagde zwembadprojecten van de afgelopen 50 jaar. Medeoprichter Bernd Hauers 
ontving voor zijn werk onder een stormachtig applaus van de aanwezigen de Gouden 
Zwembroek.  
 In de loop der jaren vroeg het team van Kühling & Hauers verscheidene 
patenten aan en ontving het ook diverse awards. Deze hangen keurig ingelijst aan de 
muur van de receptie. Opvallend is de eenmalig toegekende Bijzondere Millennium 
Prijs van Interbad, de vakbeurs in Stuttgart. Kühling & Hauers ontving deze prijs voor 
een rijkelijk met technische snufjes uitgerust binnenzwembad in mediterrane stijl. In de 
loop der jaren werden ook twee patenten toegekend aan het bedrijf. Het ene ontving 
het voor „selfclean“, een waterbassin met automatische reiniging, dat Reiner Lietz en 
Frank Thiemig samen met de firma KWS ontwikkelden. 
 Ook op wellnessgebied was Kühling & Hauers al vroeg actief. Het bedrijf 
uit Nedersaksen ontwikkelde in het begin van de jaren negentig Caesars Therme, 
een multifunctionele cabine waarin tegelijkertijd diverse vormen van badbelevingen 
mogelijk zijn, van heteluchtbaden tot hamam. Ook hiervoor ontving Kühling & Hauers 
- de bedenker was Bernd Hauers - een patent. Ter gelegenheid van het jubileumfeest 
werd op het bedrijfsterrein in Isenhagen, waar de firma sinds 1994 is gevestigd, een 
nieuwe showroom geopend, Saunawelten genaamd. Daar zijn verschillende sauna’s en 
ook een demonstratie-pool te zien, die iedereen vrijblijvend kan testen.             o 
www.kuehling-hauers.de

Kühling & Hauers viert 
50-jarig jubileum 
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BOVEN | Tot plezier van de gasten 

kreeg Bernd Hauer de ‚Gouden 

Zwembroek‘ overhandigd. ONDERSTE 

RIJ | Onderscheiding voor Ines Kühling, 

de vrouw van de overleden oprichter 

Otto Kühling (links). Bsw-voorzitter Diet-

mar Rogg (l.) met de leden van de Raad 

van Bestuur van sopra (midden). 

De beide gastheren Reiner Lietz en 

Frank Thiemig (rechts).

Gelijktijdig met het jubileum wordt op het terrein van Kühling & Hauers een 
nieuwe showroom geopend – de ‚saunawereld‘. Daar zijn verschillende sauna’s 
en ook een demonstratie-pool te zien, die iedereen vrijblijvend kan testen

anz_1-3-quer_kellner.pdf   1   01.08.16   14:53



In het zuiden van Baden-Württemberg is er voor eigenaren en liefhebbers van zwembaden nu een 
nieuw adres: begin april opende Herzog Schwimmbäder de nieuwe showroom in Eschbach bij Freiburg.

BOVEN | Dietmar Herzog (links), samen 

met sopra directeur Hans-Werner Jochim 

voor het Herzog-logo in lasergravure. 

DAARONDER | Zwembad in het 

buitengedeelte van de showroom.

I n een ruimte van 450 m2 vindt u een ruim aanbod zwembaden, zwembadtech-
niek, accessoires en bubbelbaden. In de nabije toekomst staat ook een buiten- 
showroom gepland. Sinds de oprichting in 1998 heeft sopra partner Herzog 
meer dan 250 zwembaden gerealiseerd voor particulieren in het zuiden van 
Baden-Württemberg, het zuiden van het Zwarte Woud, in de Elzas en in Zwits-

erland. Maar er wordt ook aan zakelijke klanten als hotels, fitnessstudio’s en klinieken 
met therapeutische baden geleverd. Deze zwembaden worden conform DIN 19643 
gebouwd. Het team van Herzog Schwimmbäder verzorgt het volledige project, van 
advies en planning tot de daadwerkelijke bouw. Met een vaste partner voor tuin- 
architectuur, met wie ze al vele jaren samenwerken, kunnen ze ook alle werkzaamheden 
rondom het zwembad voor u uitvoeren. Herzog Schwimmbäder is sinds 2012 partner 
van sopra AG en biedt het complete sopra assortiment aan. Een highlight binnen het 
aanbod van Herzog zijn bijvoorbeeld glazen wanden met lasergravures. Alle gewenste 
tekens, symbolen en afbeeldingen kunnen in het glas worden gelaserd. Een pdf als 
voorbeeld is hiervoor voldoende. Er wordt gebruik gemaakt van VSG-veiligheidsglas. 
Toepassingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld een douchewand in de badkamer of het 
gebruik als scheidingswand in woonruimtes. Als de wand buiten wordt toegepast, 
bijvoorbeeld als windbescherming op het terras, wordt er een tweede glazen wand 
voor geplaatst. De gravure kan door LED-licht in RGB-kleuren worden beschenen. Het 
systeem is ook geschikt voor kantoorpanden en zorgt ervoor dat het bedrijfslogo alle 
aandacht trekt.                                           o 

www.herzog-schwimbaeder.de           

Herzog opent nieuwe showroom
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Zwembadinstallatiebedrijf Conceptpools opereert vanaf nu onder de nieuwe naam sopra Salzburg.

sopra Salzburg kan bogen op vele hoogwaardige zwembaden en 

wellnessruimten voor particulieren en bedrijven, die de afgelopen 

jaren in de regio zijn gerealiseerd.

A 
chter deze nieuwe naam gaat echter een 
bewezen en ervaren onderneming schuil die 
al vele jaren actief is binnen het vakgebied. 
Dit voorjaar heeft Dirk Gresch, eigenaar en 
directeur van Conceptpools uit Wals nabij 

Salzburg, zijn bedrijf omgedoopt tot sopra Salzburg. De naam 
is weliswaar veranderd, maar het businessconcept is hetzelfde 
gebleven, namelijk het adviseren, ontwerpen en bouwen van 
hoogwaardige zwembaden en wellnessfaciliteiten in en om 
Salzburg. Sinds de oprichting van Conceptpools heeft Dirk 
Gresch al vele zwembadinstallaties en wellness-faciliteiten in de 
regio gerealiseerd. Al meer dan 25 jaar is hij actief in de zwem-
badbranche, waardoor zijn klanten kunnen profiteren van een 
ongekende know-how en ervaring op dit gebied. 
 Als enig eigenaar biedt Dirk via het nieuw opgerichte 
sopra Salzburg hetzelfde assortiment diensten als vanuit zijn  
vorige onderneming. Maar het is zeker niet zo, dat sopra AG 
zijn bedrijf heeft overgenomen. „Wij zijn al sinds de oprichting 
van Conceptpools aandeelhouder van sopra AG in Koblenz 
en dus al een hele tijd lid van de sopra familie. We hebben 
vanaf het begin ook sopra producten en technologie verkocht, 
maar op dat moment waren we nog niet klaar om dat te doen 
als sopra Salzburg. Dat ligt nu anders. Na onze naamswijziging 
kunnen we het merk sopra nog sterker vertegenwoordigen in 
de regio en onze klanten nog beter bedienen.“ 
 sopra AG is een consortium van toonaangevende 
Europese bedrijven die gespecialiseerd zijn in de installatie van 
zwembaden en wellnessfaciliteiten en die klanten moderne, 
energie-efficiënte producten en technische knowhow kunnen 
bieden. Het effect van sopra AG gaat veel verder dan  
gezamenlijke inkoop en logistiek. Met kwalitatief hoogwaardige 
producten op het gebied van zwembaden, zwembadapparatuur 
en wellness hebben sopra-partners een unieke positie in de 
markt. Volgens sopra directeur Hans-Werner Jochim is sopra 
dan ook meer een verbond van merken en geen marketing- 
constructie:  „We zetten sopra via meerdere kanalen in de markt 
als het kwaliteitsmerk van Europa. En dat omvat meer dan alleen 
technische producten. Klanten van sopra partners weten ook 
dat onze basis wordt gevormd door uitgebreide knowhow op 
het gebied van het zwembad- en wellness-installaties.“ 
En sopra Salzburg is een waardevol lid van deze familie.     o 

www.sopra-salzburg.at           

sopra - hét kwaliteitsmerk 
voor zwembaden en wellness
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Eenvoud wint het van complexiteit. Vaak leveren de eenvoudigste ideeën het meeste op. 
Een goed voorbeeld daarvan is de ‚theecampagne‘, die met een nieuw concept de markt op 
een geheel nieuwe manier benadert.

Slechts één soort thee en alleen in grote verpakkin- 
gen. Dat bespaart tussenhandelaars, transportroutes, 
opslagkosten en verpakkingsmateriaal.

Een idee op de markt brengen

E 
en idee verzinnen is al een opgave. Maar dat 
idee ook zakelijk optimaal benutten, is een ander 
verhaal. Veel mensen denken nog steeds dat je 
eerst een uitvinding moet doen om een bedrijf 
te kunnen beginnen. De ‚rest‘ is dan alleen een 

kwestie van ‚omschakelen‘. Maar dit is natuurlijk een misvatting. 
Het aantal uitvinders dat hun idee ook daadwerkelijk te gelde 
weet te maken, is relatief klein. De bekende econoom Josef 
Schumpeter maakt daarom ook duidelijk onderscheid tussen 
uitvinden en innovatie. Hij ziet een wezenlijk verschil tussen 
deze twee processen. Wanneer het gaat over het starten van 
een bedrijf, zo meent Schumpeter, spelen innovators de hoof-
drol, en niet de uitvinders. Vooral bij grote uitvindingen duurt 
het vaak nog heel lang voor ze geschikt zijn voor de markt. Ze 
bevatten nog te veel fouten, mislukken bij de eerste poging, 
hun belang wordt niet erkend of ze worden door de klant niet 
geaccepteerd. Succesvolle ondernemers, de mensen die een 
succesvol bedrijf van de grond weten te krijgen, zijn over het 
algemeen geen uitvinders, maar innovators die teruggrijpen op 
bestaande situaties of producten. Er hoeft dus niks uitgevonden 
te worden. Er is al iets voorhanden, maar daarvan moet de 
betekenis opnieuw ontdekt worden.

stichting Entrepreneurship en beschermheer van de jaarlijkse 
Entrepreneurship Summit, een beurs voor potentiële starters 
en beginnende bedrijven.
 De ‚Teekampagne‘ bleek een doorslaggevend succes 
en is vandaag de dag niet alleen bij theedrinkers, maar ook bij 
vele anderen een begrip. „Het idee was eigenlijk heel simpel: 
ik koop gewoon maar één soort thee, maar dan wel de beste, 
Darjeeling, en alleen in bulkverpakkingen“, legt professor Faltin 
uit. „Op die manier sla ik de tussenhandel over en bespaar ik op 
transport, opslagkosten en verpakkingsmateriaal. Door die 
besparingen, kun je als onderneming dan het eigen vermogen 
laten groeien en eerlijke prijzen betalen.“ Zijn aanpak leert ons dat 
eenvoud het wint van complexiteit en dat tegenwoording een 
scala aan elementen beschikbaar is waarmee iedereen een 
bedrijf zou kunnen  oprichten. De thee wordt hoofdzakelijk  
verhandeld via internet, het primaire handelskanaal. „In eerste 
instantie hadden we een beetje een utopisch idee en wilden we 
zien hoe dat zou uitpakken in een echte economische situatie“, zegt 
professor Faltin. Dat utopische idee is inmiddels uitgegroeid tot  
een bloeiende onderneming. Niet alleen creëerde hij een  
prachtige praktijkgerichte opdracht voor de toch wat theoretisch 

De theecampagne is vandaag de dag een begrip voor veel theedrinkers.

Vaak wordt technische vooruitgang door mensen beschouwd 
als iets dat vernieuwend is. Maar er zijn meer factoren dan  
alleen technologie die een drijvende kracht vormen. Vooruitgang 
kan worden geboekt op vele niveaus, bijvoorbeeld op  
organisatorisch niveau, door conventies ter discussie te stellen, 
door nieuwe combinaties te vormen van bestaande middelen, 
met multifunctionele toepassingen, en nog veel meer. 
Iemand die alles weet van het traject van initieel idee tot 
succesvolle onderneming is professor Günter Faltin. Hij is 
werkzaam aan de Vrije Universiteit van Berlijn, waar hij de 
werkgroep Entrepreneurship heeft opgezet. In 1985 richtte hij 
het bedrijf Projektwerkstatt GmbH op en initieerde daarop de 
„Theecampagne“ die sinds 1995 ‚s werelds grootste importeur 
van Darjeeling thee is, volgens de gegevens van de Tea Board 
of India. In 1999 startte hij het „Labor für Entrepreneurship“, 
het ondernemerslab dat oprichters van bedrijven op een  
systematische manier alle aspecten, waaronder zakelijke, in 
overweging laat nemen om op basis van een aanvangsidee 
een doordacht businessmodel te ontwikkelen. Daarnaast is hij 
zakelijk adviseur en coach van enkele startende bedrijfjes, waa-
ronder ‚ebuero AG‘, ‚RatioDrink AG‘ en de ‚Waschkampagne‘. 
Sinds 2001 is hij voorzitter van de door hem opgerichte 



„Doe niet alles zelf. Bouw op de competentie van anderen. Het
inkopen van professionaliteit kan kostbaar zijn, maar als je niet
professioneel te werk gaat, ben je op lange termijn nog duurder uit“

ingestelde studenten, maar hij wist ook geldende, rigide marktstructuren open 
te breken. Om een bedrijf te kunnen starten, hoef je volgens professor Faltin 
geen octrooi aan te vragen en heb je ook niet veel beginnerskapitaal nodig. Het 
voorbeeld van de Theecampagne toont aan dat er ook alternatieve manieren zijn 
om te ondernemen. Professor Faltin zegt daarover: „Goed uitgewerkte ideeën en 
creatieve oplossingen zijn belangrijker dan kapitaal. Veel kan worden gedelegeerd. 
Je kunt dus ook dingen uit handen geven en je hoeft jezelf niet over de kop 
te werken.“ Een modern managementsysteem op basis van werkverdeling biedt 
vele mogelijkheden om een businessmodel op te zetten. Het is dan zaak om 
gebruik te maken van alle beschikbare opties om nieuwe combinaties te vinden 
of effi ciëntere processen te realiseren. Dit is vergelijkbaar met de werkwijze van 
een componist die uit een bekend (orkest)instrumentarium iets geheel nieuws 
samenstelt. In dit geval is het de ondernemer die eerst een concept moet bedenken
dat uit verschillende elementen kan worden samengesteld, vervolgens partners 
moet zoeken die deze elementen professioneel aanbieden en tot slot de interactie
van deze elementen moet controleren en coördineren. Daarmee verkleinen 
ondernemers het risico dat ze te hard van stapel lopen of te hoge eisen stellen 
op economisch, juridisch of organisatorisch gebied. Professor Faltin heeft ervaren 
dat professionaliteit belangrijk is. „Omdat je zelf uitsluitend bezig bent met de 
coördinatie en het combineren van elementen, moet je kunnen vertrouwen op de 
expertise van anderen. Het inkopen van professionaliteit kan kostbaar zijn, maar 
als je niet professioneel te werk gaat, ben je op lange termijn nog duurder uit.“ Een 
model dat meerdere elementen omvat, biedt ondernemers ook het voordeel dat 
ze in crisistijden kunnen teruggrijpen op bestaande processen. Dit vermindert het 
ondernemersrisico en bevordert de bedrijfscontinuïteit.Meer informatie over dit 
onderwerp is te vinden in Faltins boek „Kopf schlägt Kapital - Die ganz andere Art, 
ein Unternehmen zu gründen“. (uitgeverij Taschenbuch, EUR 9,90). Ondernemen 
is en blijft een spannende aangelegenheid, maar er valt veel mee te winnen. Ook 
voor u. Waar dient een ondernemer aan te voldoen om succesvol te zijn, denkt u? 
Stuur uw idee naar info@sopra.de en doe mee aan onze prijsvraag. 
 Onder de inzenders verloten we 2 x 2 toegangskaarten voor de 
Entrepreneurs Summit die op 8 en 9 oktober 2016 plaatsvindt in Berlijn. We kijken 
uit naar uw bijdrage.             o
www.entrepreneurship.de, www.teekampagne.de
www.komponentenportal.de, www.entrepreneurship.de/summit  
         

Prof. Günter Faltin behaalde met 

zijn theecampagne een doorslaggevend 

succes. Ze laat zien hoe je met 

eenvoudige middelen een 

bedrijfsmodel kunt opbouwen.

DICHT UND 
LANGLEBIG

ABDICHTUNGSSYSTEME 
FÜR SCHWIMMBÄDER


 Individuelle Beckengestaltung 
 in freier Geometrie

 Hohe Beständigkeit gegen Risse und 
 Bewegungen im Untergrund

 Sehr gute Farbtonstabilität

 Einfache Reinigung und Pflege
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De stroming kan variabel worden ingesteld. HydroStar 
is geschikt voor zowel professionele als hobbyzwemmers.

Als een vis in 
het water.

H 
ydroStar, de turbine-zwembadinstallatie van de firma Binder, is een in-
novatief alternatief voor de gebruikelijke pomp-aangedreven systemen. 
Het systeem heeft een laag stroomverbruik en creëert in het  
zwembad een brede, krachtige stroming, net als in een rivier. Ook is 
het systeem eenvoudig te installeren en te gebruiken in bestaande 

zwembaden. De turbines worden montageklaar geleverd in een behuizing die  
eenvoudig aan de zwembadrand gehangen kan worden. Behalve de stroomvoer, hoeft 
u geen slangen of kabels aan te sluiten. Het systeem is bijzonder gebruiksvriendelijk 
omdat de kracht van de stroming geregeld kan worden met een piëzo-schakelaar op 
de zwembadrand of met een afstandsbediening. Afhankelijk van het aantal turbines of 
het formaat, bedraagt de waterdoorvoer tussen 50 en 550 m3/u. De stroming bereikt 
snelheden tot wel 3,2 m/s. Door deze ongekende veelzijdigheid is de HydroStar  
geschikt voor vrijetijdszwemmers, professionele atleten en herstellende patiënten. 
Goed om te weten: de installatie is onderhoudsvrij. Omdat de turbine onder wa-
ter loopt, treedt vrijwel geen slijtage op. De installatie heeft slechts een geringe  
geluidsuitstoot. Dankzij het verbeterde design van de afdekplaat voldoet HydroStar 
aan de Europese norm voor privézwembaden. 
Verschillende sopra partners zijn inmiddels al succesvol overgestapt op de HydroStar 
turbine-zwembadinstallatie. Zo ook de firma RE-HE Schwimmbadbau in Geretsried: 
„Met name de bijna natuurgetrouwe stroming en het bedieningsgemak vallen in de 
smaak bij onze klanten“, zegt Guido Heue, bedrijfsleider bij RE-HE. „Ook het feit dat 
je deze installatie eenvoudig kunt uitbreiden, wordt als bijzonder positief ervaren.“   o
www.binder24.com

Geniet van een nieuwe zwembeleving met 
de HydroStar turbine-zwembadinstallatie.

HydroStar is voorbereid op de nieuwste eisen: 

Het nieuwe design van de afdekplaat voldoet 

aan de Europese norm voor privézwembaden.



D 
e nieuwe systemen maken de waterverzorging voor elke zwem-
badeigenaar makkelijker. De sopra test Premium 17 is de opvolger 
van het beproefde sopra test Premium systeem. De betrouwbare 
meting van de belangrijkste parameters, bestaande uit vrij chloor, 
Redox waarde en pH-waarde werd ook in dit beheersysteem 

geïntegreerd. Een nieuw element is de bediening via een 4 inch groot touchscreen. 
Via een RS 485 interface en een ethernet interface kunnen de meetwaarden en 
instellingsparameters ook naar de smartphone of tablet gestuurd worden. 
Het tweede nieuwe systeem is sopra Pool Control, dat talrijke componenten van de 
zwembadtechniek bestuurt: filtersysteem, verwarming, doseerpompen, elektrolyse- 
en UV-installatie, tijdgebonden sturing van hele pompcyclus met geïntegreerde 
eco-spaarstand, regulering van het waterpeil van het zwembad met buffertank via 
sondes cq. met niveauschakelaar bij zwembaden met skimmer, aansturing van tot 
wel drie ventielen (bodemafvoer, terugslagklep en spoelventiel), temperatuurre- 
geling van het zwembad met vorstbescherming evenals de automatische inschakeling 
van de circulatiepomp bij gebruik van zonne-energie.  Bovendien kunnen er  
verschillende onderdelen mee worden bestuurd, zoals de onderwaterverlichting 
of de whirlpool, om er maar een paar te noemen. Verder biedt het systeem 
nog beveiligingsfuncties bij een open of gesloten afdekking, de besturing van de 
doseerpomp en verdere beveiligingsmaatregelen. De parameterisatie en besturing 
van het zwembadbeheersysteem verlopen via de geïntegreerde websites van 
de filterbesturing middels een LAN-verbinding en een standaardbrowser op  
internetondersteunde apparaten. Met het sopra Pool Control systeem kunt u alle  
belangrijke instellingen comfortabel in de gaten houden en desgewenst veranderen. 
Beide systemen kunnen op gezamenlijke webweergaven worden getoond, samen 
met de luchtbehandelingsinstallatie van Herget. Op de websites worden waarden 
of alarmen getoond en de bewakingsfuncties van grenswaarden geconfigureerd.  
Beide systemen worden op de aankomende Interbad beurs door sopra gepresenteerd. 
Belangrijk punt voor gebruikers: De met het soprazon elektrolysesysteem geproduce- 
erde werkzame stof komt overeen met de Europese verordening voor biociden. o

Op de aankomende Interbad beurs presenteert 
sopra twee nieuwe premium systemen voor 

waterverzorging en zwembadbeheer.

Perfect zwembadbeheer 

sopra test Premium 17 vereenvoudigt het wateronderhoud. De hulpparameters vrij chloor, 

redoxspanning en pH-waarde kunnen op een betrouwbare manier worden gemeten.

Ihr Experte 
für Schwimmbad- 
und Wellnessanlagen

� Planung 
Neuanlagen / Sanierungen

� Überprüfung 
der Sicherheit

� Produktberatung 
Neuentwicklungen / Änderungen 

� Zertifi zierung 
nach geltenden Regelwerken

wws-eisele.dewws-eisele.de

Mitglied:

Experte in:

+

+

Wasser Wellness Schwimmbäder
Frank Eisele
Bonländer Straße 9
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. +49 (0) 711 22 04 15 59
Fax +49 (0) 711 22 04 15 61
Mobil +49 (0) 163 7 11 00 31
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H 
et hypermoderne systeem sopra inter-com-
mands is niet alleen qua design een voltreffer. 
Dankzij het helder gestructureerde menu is de 
bediening via het grote touchscreen eenvoudig 
en intuïtief. sopra inter-commands dient niet 

alleen voor de eigenlijke waterbehandeling, maar bijvoorbeeld 
ook voor de aansturing van circulatiepompen, verwarming en 
waterattracties. Doordat het een modulair concept is, kan het 
systeem worden uitgebreid met verschillende functies rond het 
zwembad. Bovendien is het voorzien van diverse energiebespa-
rende functies. Het zorgt bijvoorbeeld dat de circulatiepom-
pen ‘s nachts met verminderd vermogen draaien, het stuurt 

de zonneverwarming 
actief aan en heeft ook
een stroombesparende
“power down”-functie.
Daarnaast is het groten-
deels van recyclebaar 
materiaal gemaakt.

Het waterbehandelingsysteem sopra inter-com-

mands is in de nieuwste versie een allesomvattend 

zwembadbesturingssysteem met de mogelijkheid 

tot afstandsbesturing geworden.

De manager van uw zwembad
Met sopra inter-commands van sopra AG beschikt uw klant over een veilig, betrouwbaar en compleet 
waterbehandelingssysteem. Eerdere versies van onze installatie voor waterbehandeling zijn de basis 
voor het volwaardige systeem voor zwembadbeheer dat wij nu hebben ontwikkeld. 

De display van sopra inter-commands kan in real time 
worden gebruikt op elk toestel dat met het internet of een 
lokaal netwerk kan worden verbonden. Alle zwembadfunc-
ties kunnen dus van overal ter wereld worden bediend.  
 De waterbehandeling is via de display eenvoudig en
nauwkeurig te regelen. Bij afwijkingen van de grenswaarden
wordt de alarmfunctie automatisch actief. Er klinkt dan een
signaal en op het scherm worden de afwijkingen getoond.
Ook e-mailmeldingen zijn mogelijk. Waar nodig beschikt de
gebruiker ook over een snelle helptoets, waarmee meteen een
relevante helptekst verschijnt. sopra inter-commands is er in de 
klassieke uitvoering als sopra inter-commands Chlor. Deze dient 
voor de klassieke ontsmetting met vloeibare sopra chloor en voor
het meten en regelen van de pH-waarde en het chloorgehalte 
met de redoxpotentiaal. Daarnaast is er de chloorvrije variant 
met actieve zuurstof van BayroSoft. Met deze uitvoering kan de
pH-waarde gemeten en geregeld worden en kan tevens de actieve
zuurstof gedoseerd worden. Indien u van behandelingsmethode 
wilt veranderen, kan de installatie snel worden aangepast.      o



H 
et assortiment van sopra AG omvat uiteenlopende warmtepompen
die opvallen door hun effi ciënte energieverbruik. Afhankelijk van de 
specifi caties en het formaat van het zwembad, kunnen de pompen
bestaande verwarming ondersteunen of zelf het complete bad 
verwarmen. De warmtepompen zorgen ervoor dat ook in koudere

maanden nog heerlijk warm gezwommen kan worden. Dankzij de warmte van 
sopra pompen kunnen zwembadeigenaren baantjes trekken van het vroege 
voorjaar tot de late herfst. 
 sopra pompen zijn uitgerust met omvormertechnologie waardoor ze 
bijzonder effi ciënt worden aangestuurd en ze dus veel energie besparen. De 
omvormertechnologie regelt het toerental door verandering van de wisselstroom-
frequentie, die normaal rond 50 Hz ligt. Afhankelijk van de gevraagde capaciteit 
kan de frequentie nu fl uctueren tussen de 30 en 90 Hz. Dat betekent dat de 
warmtepomp zelden op volle toeren hoeft te draaien, waardoor de pomp een 
langere levensduur heeft en minder geluid produceert. Dat is een uitkomst voor 
eigenaren én hun buren... 
 De warmtepompen zijn dus niet alleen energie-effi ciënt, maar ook 
bijzonder krachtig. Bij een buitentemperatuur tussen 12° en15° Celsius weten
ze een COP-waarde van 6,43 te realiseren. COP staat voor ‚Coeffi cient of 
Performance‘ en verwijst naar de effi ciency van de warmtepomp. Hiermee wordt 
de verhouding tussen de opgewekte warmte en de daarvoor benodigde energie, 
oftewel het stroomverbruik aangeduid. De COP-waarde is dus een goed criterium
om de energie-effi ciëntie en de zuinigheid van een warmtepomp te meten. Voor 
een goede vergelijking moet echter ook rekening worden gehouden met de 
buitentemperatuur. De COP-waarde geeft weer wat de verhouding is tussen de 
warmteafgifte, gemeten in kW, en het stroomverbruik van de warmtepomp onder 
reële omstandigheden. Bij een goede verhouding ligt de COP-waarde tussen 4 en 
5. sopra warmtepompen presteren dus niet alleen beduidend beter, ze zijn ook 
bijzonder gebruiksvriendelijk en kunnen bovendien worden geïntegreerd in het be-
staande zwembadsysteem. Ze kunnen zelfs worden bediend via een smartphone 
of tablet.                                    o        

Bij sopra kunnen uw klanten kiezen uit een scala aan effectieve 
oplossingen voor zwembadverwarming, waaronder krachtige 
warmtepompen.

Warmtepompen van sopra

De nieuwe warmtepompen uit het sopra assortiment bieden een 

hoog vermogen, energiebesparing en een rustig en stil bedrijf.

Member of the Praher Group.  
Responsibly produced: greenresponse.at
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Swarovski kan veel meer dan alleen 

sieraden. Met kristallen kunnen  

bijvoorbeeld indrukwekkende  

installaties worden gerealiseerd,  

die we gerust kunstwerken kunnen 

noemen. Veel beroemde kunstenaars 

hebben al voor Swarovski gewerkt 

en met de kristallen prachtige kunst-

stukjes van de natuur gecreëerd.

Swarovski staat  
bij liefhebbers van 
buitengewone 
kostbaarheden al 
generaties lang 
bekend als een 
imperium van  
schoonheid en  
onvergankelijkheid. 
Het bedrijf heeft 
echter meer in 
zijn mars dan  
alleen sieraden.
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KRISTALLEN
– SYMBOLEN VAN PURE 

SCHOONHEID

Het geheim van de kristallen wordt al generaties lang door  

Swarovski bewaard. De kunstenaars van Swarovski zijn als geen 

ander in staat om van kristallen schitterende kunststukjes te maken.
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Van veraf herken je 

hem al: de groene reus 

bewaakt de ingang naar 

de ruimte met kristal. 

Binnen lopen bezoekers 

door vele verschillende 

ruimten, waarin  

verschillende  

kunstenaars hun eigen 

kunstwerken hebben 

gemaakt met de  

kristallen.

Foto: Fotolia
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De Swarovski-groep, die in 1895 door glasslijper Daniel Swarovski 
in Noord-Bohemen werd opgericht, is vandaag de dag een  
miljardenbedrijf dat wereldwijd actief is in de meest uiteenlopende 
gebieden. Het concern bevat talrijke ondernemingen, zoals  
Swarovski Optik, Tyrolit en Swarovski Crystal Business. De  

laatstgenoemde is met een omzet van 3 miljard euro de grootste onderneming 
van de groep en staat als vooraanstaande fabrikant van geslepen kristal  
wereldwijd bekend om zijn sieraden. Swarovski telt circa 2500 winkels op alle 
continenten. Het management bestaat tot op de dag van vandaag uit familieleden 
die inmiddels al de vijfde generatie vormen. 
 Al in 1908 startten Daniel Swarovski en zijn drie zoons met de productie 
van floatglas. Na het succes van het zelf ontwikkelde smeltproces van glas volg-
de in 1910 de oprichting van zijn eigen onderneming onder de naam „Glasfabrik  
D. Swarovski“. Het destijds ontwikkelde smeltproces is tot op de dag van vandaag 
een van de best bewaarde geheimen van het bedrijf. Na de Tweede Wereldoorlog 
breidde de onderneming met de brillenglas-slijperij en producten op het gebied 
van fijne optiek zijn aanbod naar nieuwe bedrijfstakken uit. De productie van  
brillenglazen werd in de jaren 1990 verkocht, maar de productlijn voor fijne optiek 
is nog steeds in eigen handen. In de optische industrie zijn de telescopische kijkers 
en verrekijkers van Swarovski nog steeds bekende producten. 
 De hoofdzetel van het bedrijf ligt ook vandaag de dag nog in Wattens in 
Tirol, waar het bedrijf werd opgericht en sinds 1995 het museum Swarovski Kristall-
welten gevestigd is. Dit is een indrukwekkende tentoonstelling van kristalwerelden 
die vorig jaar werd verbouwd. Wie vanuit Duitsland richting Brenner en Italië rijdt, 
moet beslist een bezoek aan Wattens inplannen! U wordt vanuit de verte al door 
de groene reus begroet. Hij is de bewaker van de kristalwerelden die in de berg 
liggen en al miljoenen bezoekers hebben betoverd. De ondergrondse rariteiten-
kabinetten zijn ter ere van het 100-jarige bedrijfsjubileum ontworpen door André 
Heller en lichten voor bezoekers een klein tipje van de sluier op van de wereld en 
kristallen van Swarovski.  Ze geven een duidelijk beeld van de vele mogelijkheden 
van deze steen en welke kunstwerken ermee kunnen worden gecreëerd.  
De zwaan, het symbool van het bedrijf, staat voor schoonheid en zuiverheid, net 
als de Swarovski kristallen zelf.          >>

Swarovski-stenen zijn in de modewereld erg populair en een uitdrukking van de eigen persoonlijkheid, want 

ze glanzen intensief en hebben uitstraling. Bovendien zijn ze in talloze kleuren en varianten verkrijgbaar, zodat 

de sieraden met elke garderobe kan worden gecombineerd. Elk kwartaal komen er nieuwe collecties uit.
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Supermodel Karlie Kloss is de nieuwe 

merkambassadeur van Swarovski. 

Zowel Swarovski als Karlie Kloss staan 

voor glitter en glamour. Creatief  

directeur van Swarovski Nathalie  

Colin zegt over deze verbintenis: 

„Naast elegantie en onberispelijke 

schoonheid brengt Karlie Kloss  

authenticiteit, moderniteit en elan in 

haar nieuwe rol. En dat is precies waar 

onze collecties ook voor staan.“
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Moderne kunstenaars en shows zijn altijd al onderdeel van de wereld van Swarovski geweest. Met Swarovski- 

stenen bezette kleding is het highlight van vele shows.  BOVEN | Jennifer Lopez bij een optreden in een 

met Swarovski-stenen bezette jurk. BOVEN | De Franse modeontwerper Jean Paul Gaultier is slechts één 

van de vele beroemdheden die voor Swarovski hebben gewerkt.

De tentoonstellingen zijn gebaseerd op historische voorbeelden, namelijk 
de kunst- en rariteitenkabinetten van aristocratische huizen. Beroemde  
kunstenaars als Tord Boontje en Arik Levy hebben al kunstwerken voor de 
Swarovski Kristallwelten ontworpen en enkele rariteitenkabinetten ingericht. 
Ook werken van Andy Warhol en Salvador Dali zijn hier al tentoongesteld. De 
route door de kabinetten voert de bezoeker van de ene verbazing naar de 
andere. Bij het bekijken van de verschillende objecten lijken ze van gedaante 
te veranderen en steeds nieuwe vormen aan te nemen, de ene nog boeiender 
dan de andere. Er wordt bewust gebruik gemaakt van dit zinsbedrog. 
 De grenzen tussen zijn en schijn vervagen. Wat is realiteit en wat 
is een optische illusie? U wordt meegenomen in een droomwereld die u 
niet meer wilt verlaten. U verlaat de realiteit voor een nieuwe, fascinerende  
kristalwereld. De omliggende, grote tuin neemt de bezoekers mee naar een 
nieuwe, fonkelende en glanzende wereld die alle zinnen prikkelt.             >>
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SWAROVSKI EN DE WERELD VAN DE STERREN

Glitter en show horen bij elkaar. Als sterren elkaar ontmoeten, is  

Swarovski er altijd bij. Talloze kunstenaars wereldwijd zijn onderdeel van 

de grote Swarovski-familie en vertolken de boodschap van het bedrijf.

LINKS KLEINE FOTO  | 

Het Britse model Harley Viera-Newton 

heeft al vaak geposeerd in modebladen  

als Vogue en Elle. Haar carrière begon  

ze echter als Djane in de beroemde  

nachtclubs van New York en Londen.  

Maar ook vandaag nog is ze in beide  

werelden actief en is ze een absolute 

topact in veel clubs.

Basis en inspiratie vormt steeds weer het glas, dat tot kristallen en prisma‘s is geslepen 
en de hele Swarovski-wereld met zijn spectrale kleurensamenstellingen en oneindig vele 
lichtweerspiegelingen verlicht. Het oppervlak van deze wonderwereld is na de verbouwing 
met 7,5 hectare bijna verdubbeld. Ook de winkel is opnieuw ingericht en gemoderniseerd. 
Na de verbouwing hebben de kristalwerelden letterlijk weer nieuwe glans gekregen. 
 Een internationaal team van kunstenaars en architecten heeft verschillende  
nieuwe rariteitenkabinetten ontworpen. Samen hebben zij een betoverend landschap met 
uitzonderlijke kunstzinnige installaties en nieuwe gebouwen gecreëerd. De kristalwolk is 
het pronkstuk van de nieuwe tuin. Het 1.400 m2 grote kunstwerk, dat door kunstenaarsduo 
Cao Perrot is ontworpen, is uit circa 600.000 Swarovski kristallen met de hand opgebouwd. 
De wolk zweeft boven een zwart meer, dat via een pad toegankelijk is en het licht van de 
kristallen net als sterren aan de nachthemel opvangt. Deze monumentale installatie van de 
Amerikaan Andy Cao en Fransman Xaxier Perrot laat op artistieke wijze zien hoe kunst en 
tuinarchitectuur gecombineerd worden tot een droomachtige plek.                           o
www.swarovski.com
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DE SPORTWAGEN
VAN DE 21E EEUW

Legendarisch, maar nog net zo fris en dynamisch als op de eerste dag. Porsche verstaat 
als geen ander de kunst om het merk met elke nieuwe versie van zijn modellen een nog 

aantrekkelijkere en modernere uitstraling te geven.

Porsche is een grote naam in de motorsport. Bij de FIA World Endurance Championship 2016, die voor het eerst in Mexico-Stad werd verreden, 
stond Porsche met de 919 Hybrid aan de start. Porsche doet al meer dan 60 jaar mee aan de autoraces van Mexico.
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O pnieuw een kentering 
bij Porsche: de oude, 
vrij logge Panamera 
werd dit jaar vervangen 
door een nieuw,  

aantrekkelijk en vooral sportiever model. 
Aan de buitenkant is al te zien dat het 
meer Porsche-DNA in zich heeft, maar 
het gaat natuurlijk vooral om wat er 
onder de motorkap gebeurt. Zowel bij 
de Boxter/Cayman als bij de 911 zetten 
de turbo’s nu de toon. De oude, trouwe 
motoren met natuurlijke aanzuiging  
hebben afgedaan. Bovendien waagt  
Porsche zich aan een kleine revolutie, 
want de nieuwe 718-Boxter heeft alleen 
een viercilindermotor. Dat leidde tot een 
heuse hype rond de laatste exemplaren. 
20 jaar nadat de Boxter zijn opwachting 
maakt verandert Porsche nu ook de  
modelnamen. 
 De nieuwe generatie heet 
718 Boxter en 718 Boxter S. Hiermee 
knoopt Porsche aan bij de traditie van 
de viercilinder-boxers van de sportieve 
718 met centraal geplaatste motor. In 
de jaren ‚50 en ‚60 boekten ze hier tal 
van overwinningen mee, onder meer in 
legendarische races als de Targa Florio 
en de 24 Uur van Le Mans. De nieuw  
ontwikkelde viercilinder-boxermotoren 
met turbocompressor leveren 300 pk 
in de 2 liter uitvoering en 350 pk in de 
2,5 liter uitvoering. De pijn bij het af 
scheid van de oude zescilindermotoren 
moet worden verzacht door de 35 pk 
extra power en het ongeveer 13% lagere 
brandstofverbruik in vergelijking met de 
vorige Boxter-modellen. 
 Dit geeft aan dat Porsche zijn  
aanbod opnieuw moderniseert en verjongt 
jongt zonder af te wijken van zijn koers 
en zich als traditioneel sportwagenmerk 
blijft positioneren. 

VORIGE PAGINA |  

De Porsche 919 Hybrid won 

dit jaar onder andere de 24 

uur van Le Mans.

LINKERPAGINA |  

Een bolide van de buitenklasse: 

de Porsche GT3 barst van de 

race-genen.

DE RACEGESCHIEDENIS VAN PORSCHE 

Porsche. In 1954 baande de klassezege bij de beroemde race ‚Carrera Panamericana‘ de weg voor Porsche. 

De overwinning van Hans Herrmann was de doorbraak van Porsche op het Amerikaanse continent. 

Klassezege: een Porsche 550 Spyder uit het jaar 1954 op de Carrera 
Panamericana, toen nog met Hans Herrmann achter het stuur
Ferry Porsche voorzag alle raceauto’s van vier cilinders van de bijnaam ‚Carrera‘ (Spaans voor ‚race‘). 

Van de Carrera Panamericana is de naam Gran Turismo Panamera afgeleid.

 Porsche rijden is populairder 
dan ooit. Het merk wordt door de klanten 
als modern en attractief beschouwd, een 
merk dat technisch altijd de toon aangeeft 
en milieugerelateerde discussies niet uit  
de weg hoeft te gaan. De modellen van 
Porsche zijn niet alleen sportief en  
hoogwaardig, ze voldoen ook aan de 
nieuwe eisen op het gebied van energie-
efficiëntie en milieutolerantie.
 Wat Porsche-rijders ook weten 
te waarderen is de waardevastheid 
van de wagens. Veel Porsche-modellen  
brengen als ze wat ouder zijn meer op 
dan ze nieuw gekost hebben. Afgezien 
van Ferrari is geen enkel ander sport-
wagenmerk er de afgelopen decennia zo 
goed in geslaagd het merk steeds weer 
aantrekkelijker te maken en zodoende 
zijn eigenaren de waardevastheid van hun 
wagen te garanderen. Porsche verstaat 
de kunst om de vraag te sturen met kleine 
series. Bij een beperkt aanbod stijgt de 
vraag immers vrijwel altijd. 
 Voor de Cayman GT4, die vorig 
jaar in de lente op de markt kwam, 
was de productie beperkt tot 2.000  
exemplaren. Die serie was snel uitver- 
kocht en de wagens worden momenteel 
verhandeld voor prijzen rond 110.000 
euro, terwijl de nieuwprijs van de  
basisuitvoering indertijd 85.776 euro 
bedroeg. Wat de waardestijging betreft 
breekt Porsche heel wat records. Deze 
modellen zijn er natuurlijk niet alleen 
om van A naar B te rijden. Technisch is 
er veel overgenomen van de topper uit 
de 911-serie, de 911 GT3. Zo heeft de  
Cayman GT4 ook authentiek race-DNA 
en daar maken de eigenaren graag gebruik 
van om hun Porsche eens de vrije teugel 
te geven... op het circuit. Hetzelfde geldt 
voor de recent gepresenteerde 911 R, de 
laatste 911 zonder turbo.              >>



110  sopramagazine 2016

BOVEN |  Nauwelijks op de markt en al 

een legende. De Porsche R is een klassieke, 

puristische sportwagen – de laatste 911 

zonder turbo.

ONDER | Een sportwagen voor de 

toekomst: de conceptstudie Mission 

E maakt duidelijk hoe Porsche de 

toekomstige ontwikkelingen  ziet. 

Het ontwerp blijft echter onmiskenbaar 

een Porsche.
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De wagen levert 500 pk en 460 newtonmeter met 
een klassieke 4 liter boxermotor met zes cilinders. 
Met een droog gewicht van 1250 kilo is dit de lichtste 
van alle 911’s. Hoewel de 911 R net 190.000 Euro 
kostte, is hij al lang uitverkocht. Momenteel worden 
deze modellen online aangeboden voor 250.000 tot 
300.000 euro. Een dergelijke waardestijging laat alle 
aandelen achter zich. Dit betekent dat je niet alleen 
een goed gevulde bankrekening moet hebben, maar 
ook nog maar moet zien of je een Porsche van deze 
limited edition kunt bemachtigen. Zelfs distributeurs 
die normaal voorrang krijgen, moeten ongewoon 
lang wachten. Speciale modellen en beperkte series 
verhogen de marktwaarde en dus de vraag. 
 Een Porsche is natuurlijk nooit een  
doorsneewagen, maar produceert ook series die het 
in grotere aantallen aan de man/vrouw brengt en 
waarmee het zich richt tot een clientèle met een 
iets kleinere portemonnee. Naast de SUV-series 
Cayenne en Macan is het vooral de Panamera die 
in het voorjaar een verjongingskuur kreeg. Het  
resultaat is geen gereanimeerde wagen die in essentie 
hetzelfde is gebleven. 

 Nee, de Panamera is een totaal nieuwe 
auto, die met succes de prestaties van een echte 
sportwagen en het comfort van een luxe limousine 
met elkaar combineert. In de herfst van dit jaar  
kunnen Porsche-rijders de nieuw ontwikkelde wagen 
in de showroom verwachten, compleet met strakkere 
lijn en vier deuren. De motoren en de transmissie 
zijn nieuw, het chassis is geperfectioneerd en het 
dashboard en het bedieningsconcept zijn nieuw. De 
karaktermix van sportwagen en luxe reiswagen is 
ook herkenbaar in de achterwielbesturing, de actieve 
rolstabilisatie en de luchtvering met driekamer- 
technologie. Daarnaast overtuigt de nieuwe Panamera 
de critici nu wel met zijn expressieve, dynamische 
design. Het is overduidelijk een Panamera. 
 En overduidelijk een sportwagen. Maar 
nu met langere, meer dynamische proporties, een 
atletische lijn en een vlakkere daklijn achteraan. 
Hiermee is stilistisch de link gelegd met hét  
Porsche-icoon, de 911. Ook de vormgeving van het 
interieur is helemaal nieuw. In de nieuwe Porsche 
Advanced Cockpit overheersen aanraakpanelen 
en individueel instelbare displays. Het aanbod aan 
communicatie- en hulpsystemen is flink uitgebreid, 

BIJZONDERE MODELLEN EN KLEINE SERIES VERHOGEN HET IMAGO 
VAN HET MERK EN DE VRAAG NAAR DEZE MODELLEN

maar desondanks is alles overzichtelijk gebleven en zijn ze eenvoudig en  
intuïtief te bedienen. Slechts één typisch Porsche-element heeft de  
toekomst gehaald: de centrale toerenteller die nog altijd analoog is, een 
eerbetoon aan de Porsche 356 A uit 1955. Ook over de motoren is veel 
nieuws te melden. Alle motoren van de tweede Panamera-generatie 
zijn nieuw en krachtiger. Bovendien zijn ze zuiniger en produceren ze 
minder uitstoot. De Panamera wordt geïntroduceerd met drie nieuwe  
biturbo-motoren met directe inspuiting: de 4S met een V6 benzinemotor 
van 440 pk, de 4S Diesel met een V8 dieselmotor van 422 pk, en de Turbo 
met een V8 benzinemotor van 550 pk. Porsche sportwagens zijn geen 
overblijfselen uit het verleden. Ook in de 21e eeuw zijn ze modern en 
eigentijds. Hoe Porsche zich de toekomst voorstel, is te zien aan de nieuwe 
concept car Mission E, een 100 procent elektrisch aangedreven vierzitter 
met een motor van 600 pk, een actieradius van 500 kilometer en een 
oplaadtijd van 15 minuten. Het design is onmiskenbaar: dit is een rasechte 
Porsche. Een sportlimousine van maar 130 cm hoog met alle troeven van het 
nieuwe Porsche-design zonder met het verleden te breken. De verwantschap 
met de 918 Spyder en de racewagen is overduidelijk. De uitgebouwde  
spatborden vooraan en de extreem platte kap herinneren aan de look van de 
911. Dat doet ook de lijn van de zijramen, maar daar is er wel een wezenlijk 
verschil met de 911: de deuren gaan in tegengestelde richting open en omdat 
er geen B-stijl is gaat in- en uitstappen bijzonder comfortabel. In plaats van de 
klassieke buitenspiegels zijn in de flanken discreet camera’s gemonteerd, 
die in de voortreffelijke aerodynamische carrosserie zijn ingebouwd.    >>

Twee Porsche 917’s bij de race op Spa-Francorchamps 1971.



112  sopramagazine 2016

De nieuwe Panamera is niet zomaar een doorontwikkeling van de 

oude, maar een hele nieuwe sportcoupé, die nu serieel van de band rolt. 

De prestaties van een sportwagen zijn hier met het comfort van een 

luxewagen gecombineerd.
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DE 918 SPYDER, EEN TECHNOLOGISCH HOOGSTANDJE

Al in zijn jonge jaren een legende: de Porsche 918 Spyder. Na een productietijd van 21 maanden werd de productie 

van de sportauto vorig jaar stilgelegd. De erfenis van deze supersportwagen is echter tot in de toekomst  

zichtbaar. De 918 Spyder werd als Performance Hybrid met plug-in-technologie ontwikkeld. De technische sleutel is de  

aandrijving door een verbrandingsmotor met hoog vermogen in combinatie met twee elektromotoren. Daarmee 

kan de Porsche 918 Spyder door middel van de intelligente bediening van de generatorfunctie en de conventionele 

remmen veel meer bewegingsenergie in elektrische energie omzetten dan andere hybrides. Door dit enorme  

recuperatievermogen nemen efficiëntie en reikwijdte toe.

De achterzijde heeft een typisch sport-
wagendesign. Ook in het interieur zijn 
alle traditionele Porsche-principes op de 
toekomst afgestemd met veel ruimte, 
typische sportwagenelementen, de zit 
achter het stuur en praktische  
deugdelijkheid. 
 Er is geen transmissietunnel, 
waardoor er meer ruimte is en het  
interieur een lichtere en luchtigere uitst-
raling krijgt. De vier individuele zitplaatsen 
zijn geïnspireerd op de kuipstoelen uit 
het racemodel. Ze zijn extreem licht, 
maar geven wel een uitstekende steun. 
Het dashboard dat de chauffeur voor 
zich ziet, is helemaal nieuw. Het heeft 
een gebogen, vlak en vrijstaand glaslook 
paneel. Het combisysteem heeft vijf  
ronde klokken, allemaal met een duidelijk 
Porsche-design, maar met virtuele  

weergave met OLED-technologie  
(organische lichtdiodes). Het Eye-Tracking- 
System herkent naar welke van deze  
meters de chauffeur kijkt. Met een druk 
op de knop op het stuur activeert de 
chauffeur het menu, waarin hij dan een 
keuze kan maken. Ook dit gebeurt in 
combinatie met Eye-Tracking en hand- 
matige bediening. Bovendien volgt de  
display de zitpositie en de lichaamshouding 
van de chauffeur. Gaat hij lager of hoger 
zitten, of leunt hij wat opzij, dan wordt 
de 3D-weergave van de instrumenten 
daar meteen op afgesteld zodat hij alle  
informatie duidelijk in beeld houdt. Via 
Porsche Car Connect is de concept car 
ook met een tablet van buitenaf te con-
figureren. Met Remote-Service kunnen 
updates worden gedownload en de 
chauffeur staat altijd in verbinding met 
het Porsche-centrum. Echte blikvangers 

zijn ook de virtuele buitenspiegels. De  
onderste hoeken van de voorruit weer- 
spiegelen de beelden van de buitencamera’s 
in de voorste spatborden. Hierdoor heeft 
de chauffeur een goed zicht op de 
omgeving van de wagen. Daarnaast 
levert de Mission E voortreffelijke  
rijprestaties. Hij heeft vierwielaandrijving, 
vierwielsturing en voor het eerst een 
800 V aandrijving. De aandrijving heeft 
zijn sporen verdiend in de motorsport 
met twee permanent gesynchroniseerde 
motoren (PSM) die ook zijn gebruikt in 
de 919 Hybrid, die dit jaar Le Mans heeft 
gewonnen. Ze maken de wagen sneller 
en winnen energie terug bij het remmen. 
De overwinning van Porsche in de 24 
Uur van Le Mans is de beste aanbeveling. 
Met deze krachtbron sprint de wagen in 
3,5 seconden van 0 naar 100 km/u en in 

12 seconden van 0 naar 200 km/u. De 
Nordschleife van de Nürburgring rijdt hij 
in minder dan acht minuten. Onder de 
noemer praktische deugdelijkheid vallen 
zeker de snelle oplaadtijden. In nauwelijks 
15 minuten is de batterij weer voor 80% 
opgeladen. Porsche maakt voor deze 
agen voor het eerst gebruik van de 800 V 
techniek. De verdubbeling van de spanning 
in vergelijking met de huidige elektrische 
auto’s met 400 V heeft heel wat voordelen. 
Niet alleen de korte oplaadtijd, maar ook 
het lagere gewicht omdat dunnere 
koperkabels voldoende zijn voor het 
energietransport. Hij kan ook worden 
aangesloten op een 400 V laadstation en 
thuis in de garage energie tanken. Daarvoor 
moet er alleen in de vloer een spoel worden 
geïnstalleerd, die de energie dan draad-
loos naar de andere spoel in de bodem-
plaat van de wagen stuurt.                o
www.porsche.com



114     sopramagazine 2016

de innovatieve pagina van Reiner Lietz

D e onderwaterhaard is een echte blikvanger in het midden van elk 
zwembad. Hij wordt op de bodem van het bassin gemonteerd, waarbij
de top boven water staat. Het vuur van de open haard creëert in 
het water een prachtig licht dat zeker niet onderdoet voor LED-
schijnwerpers. Ook de zwemruimte wordt prachtig verlicht, wat 

voor een gezellige sfeer zorgt. Optioneel kan een krans van LED-lichtjes rond de haard 
worden geplaatst. Ook deze lichtjes zorgen in het water voor een zee aan kleuren 
- alsof er in het bassin een vulkaan borrelt. De top van de haard is van een metalen 
stralenkrans voorzien; aan de punten zijn zitplaatsen met kleine tafeltjes gemonteerd. 
Zo kunt u in het water rond de open haard gaan zitten, genieten van de warmte van 
het vuur, iets drinken en gezellig kletsen. Ook kan een decoratieplatform voor de 
onderwaterhaard worden besteld,  bijvoorbeeld om er een kerstboom op te zetten. 
Daarmee ontstaat in de zwemruimte meteen een gezellige sfeer. Voor het bijvullen 
en stoken van de haard wordt een onderwateruitrusting meegeleverd die door alle 
familieleden kan worden gebruikt. 
 De onderwaterhaard heeft echter nóg meer voordelen, want de warmte die 
door de open haard wordt afgegeven, verwarmt ook meteen het water. Daardoor 
bespaart u aanzienlijk op de verwarmingskosten voor het zwembad. Het systeem is 
bovendien milieu-neutraal. De verbrandingsgassen worden niet de lucht in geblazen, 
maar verzameld en, in het geval van een binnenzwembad, via een afzuigleiding naar 
het ventilatiesysteem geleid.  Daar wordt de lucht gereinigd, en de aanwezige warmte 
wordt weer naar de zwemruimte teruggestuurd. Er ontstaat een aangename geur, net 
zoals bij een open haard in de woonkamer. Dit brengt extra gezelligheid, vooral tijdens 
de winterdagen. Bovendien werkt de onderwaterhaard volledig emissievrij, en wordt 
de warmteterugwinning dubbel benut. In de ruimte kunnen, passend bij de feestdagen, 
ook nog geuren worden verstoven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dennengeur en 
speculaas. Laat de Kerst maar komen!                                                            o

DE ONDERWATERHAARD*
De onderwaterhaard is een geweldige innovatie die furore maakt in de zwembadbranche. 

Deze attractie maakt elk zwembad niet alleen aantrekkelijker, maar zorgt tegelijkertijd 
voor verwarming van het water.

* Innovaties die nog uitgevonden moeten worden.

Afbeelding: Fotolia

Reiner Lietz
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