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High-Level-Pool 
Dit innovatieve zwembad van sopra AG 
is uniek en onderscheidt zich door de 
bijzondere productkenmerken. 

sopra Techniek 
Een uitgebreid assortiment hoog-
waardige zwembadtechniek voor 
openbare en privézwembaden. 
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SCHWIMMBÄDER UND 
WELLNESSANLAGEN FÜR 

HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

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

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

Innovative Technologien – 
nachhaltig, effizient und zukunftsorientiert.

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

www.calplas.com

www.sopra.de

Neueste Filtertechnik
   für lupenreines Wasser

2815|besser 3715|am besten

Anz_Caplas_2018.indd   1 08.08.18   11:19



VAN DE REDACTIE

03

ET
MERKH

VAN DE HOOGSTE KLASSE 

Wij maken ons sterk voor al onze partners – Maak kennis met het sopra team van het hoofdkantoor in Koblenz.
Voor, van links naar rechts: Laura Skubch – Systeemplanner in opleiding | Anja Jaeckel – Officemanager |   
Mirko Eickhoff – Vestigingsmanager | Nadine Peesel - Sales | Heinz Fandrych – Magazijnbeheerder | Klaas Weinand – 
Afdelingschef. Achter: Oliver Kasper – Voorzitter sopra AG en Stefan Guckert – Technisch manager

Beste lezers,

Wij zijn bijzonder verheugd dat we weer een sopra Magazine vol  
interessante en inspirerende zwembad- en wellnessfaciliteiten voor u 
hebben kunnen samenstellen. In ons nieuwste magazine leest u alles 
over de projecten, innovaties en producten die sopra en haar partners 
de afgelopen maanden tot in de kleinste details hebben ontworpen en 
gerealiseerd. Speciale uitdagingen vragen om maatwerkoplossingen 
en we hopen dan ook dat u hier ideeën kunt opdoen voor uw eigen  
zwembad- en wellnessproject. 

Ook 2018 is weer een succesvol jaar voor sopra AG en de sopra  
partners. De economie zit alweer enige tijd in de lift, wat in deze vorm 
een unicum is in de Duitse geschiedenis, en er worden momenteel veel 
zwembaden gebouwd in Duitsland. Veel mensen hebben besloten om 
hun langgekoesterde droom een eigen zwembad of wellnessfaciliteit te 
hebben, te realiseren. 

De naam sopra komt uit het Italiaans en betekent zoveel als "het hoogste"  
of "het hogere". En al meer dan 30 jaar is dat precies waar wij naar  
streven. Bij onze zwembad- en wellnessprojecten staat altijd de wens 
van de klant voorop, van de eerste schets tot aan de uiteindelijke  
oplevering. Als hoofdaannemer helpt sopra AG u bij het realiseren van 
uw droom van een wellnesslandschap met zwembad, whirlpool, sauna 
en mooie waterattracties. 

De 31 sopra partners zijn speciaal geselecteerde, competente bedrijven 
met jarenlange ervaring op het gebied van zwembadbouw. Ze hebben 
een buitengewone reputatie en uitstekende technische kennis, en  
weten hoe ze aan de hoge kwaliteitseisen van sopra AG moeten voldoen. 
Bovendien organiseren wij uiteenlopende seminars, trainingen en  
bijscholingscursussen en wisselen wij doorlopend ervaringen en  
knowhow met elkaar uit. 

Wij streven er naar om toonaangevend te zijn wat betreft technische 
ontwikkelingen. Met onze grote technische competentie, trendgerichte 
en creatieve benadering zijn wij in staat om iedereen een uitgebreid 
wellnessaanbod op maat te bieden. Wij ondersteunen u niet alleen bij 
ontwerp, planning en uitvoering, maar staan ook na oplevering van het 
project altijd voor u klaar. 

Ons sopra team adviseert u uitvoerig, zodat u uw ideeën voor het ontwerp  
en de bouw van een zwembad of wellnessfaciliteit werkelijkheid kunt 
maken. Met dit in het achterhoofd wens ik u veel plezier met het nieuwe 
sopra Magazine. ■

Hartelijke groeten,

Oliver Kasper, Directeur sopra AG
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I
UW PARTNER IN CENTRAAL-EUROPA

S HIER
sopra

31 Europese partners realiseren uw 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.

IN DEZE REGIO'S ZOEKT sopra AG NOG NIEUWE PARTNERS
– In geheel Duitsland en in de EU –

PARTNERS

MAGAZINE | 2018
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AGAG



08

   
   

   
   

PO
O

L 
&

 W
EL

LN
ES

S 
PA

RT
N

ER
S

Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck

Hensel GmbH
Dorfstraße 15
D-03172 Guben
Tel.: 03561/3858 · Fax: 03561/3892
info@eospa.de
www.eospa.de

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

Exklusiver Partner der

AGAG

C.D. Schmidt Aqua-Technik 
GmbH & Co. KG
Visbeker Straße 62 · 27793 Wildeshausen
Tel.: 04331/9960-0 · Fax: -44
info@wasser-schmidt.de
www.wasser-schmidt.de
Besuchen Sie unsere 
Schwimmbad- und 
Wellnessausstellung 
in Wildeshausen!

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

Exklusiver Partner der

AGAG

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

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Kühling & Hauers
Schwimmbadtechnik GmbH
Am Ortfelde 32
30916 Isernhagen
Tel.: 0511/728510 · Fax: 7285111
info@kuehling-hauers.de
www.kuehling-hauers.de
Innen- und Außenschwimmbäder, 
Caesar’s Therme, Sauna

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Hajo W. Rü� er GmbH
Elgersburger Straße 6
14193 Berlin
Tel.: 030-826-1086 · Fax: -3429
info@rue� er-pool.de
www.rue� er-pool.de

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Frenz GmbH & Co. KG
Goethestraße 1
32427 Minden
Tel.: 057182811-0 · Fax: -11
uwe.frenz@frenz-schwimmbadbau.de
www.frenz-schwimmbadbau.de

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

Exklusiver Partner der

AGAG

ELBIO GmbH
Stoltenhäger Str. 37 · 18507 Grimmen
Tel.: +49 (0) 3 83 26 / 8 44 72
Fax: +49 (0) 3 83 26 / 8 19 14
info@elbio.de
www.schwimmbadbau-vr.de

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

Exklusiver Partner der

AGAG

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

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

Exklusiver Partner der

AGAG

NEUGEBOREN
Schwimmbad   Sauna   Whirlpool
Rudolf-Diesel-Straße 16
22941 Bargteheide
Tel.: 04532-280690
Fax: 04532-3566
info@neugeboren.de
www.neugeboren.de

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Swim & Sweat
Schwimmbad- und Saunatechnik
Schöttmannshof 2 
(Gewerbegebiet Dinslaken-Süd)
46539 Dinslaken
Tel.: +49 (0)2064 - 970 88 88
Fax: +49 (0)2064 - 970 88 87

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Friedemann Minninger
Schwimmbad 
& Wassertechnik
Normannenweg 7
D-20537 Hamburg

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Pool & Wellness Wendel 
GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 62
D-55743 Idar-Oberstein
Tel.: 06781/36009-0 · Fax: 
06781/36009-20
info@schwimmbad-wendel.de
www.schwimmbad-wendel.de

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

Exklusiver Partner der

AGAG
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Sopra-Koblenz GmbH
August-Thyssen-Straße 44
56070 Koblenz
Tel.: 0261/83023 · Fax: -24
info@sopra-koblenz.de
www.sopra-koblenz.de
Ihr kompetenter Partner rund um Schwimm-
bäder, Saunaanlagen, Whirlpools, Dampfbäder 
und Wellnessbereiche für jeden Anspruch.

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

Exklusiver Partner der

AGAG

RE-HE Schwimmbadbau GmbH & Co. 
Wartungs- und Vertriebs KG

Sudetenstraße 57 
82538 Geretsried
Tel. (08171) 92 71-0
Fax (08171) 92 71-11
info@re-he.de · www.re-he.de

REHE_Facheintrag_S+S2011_END.indd   1 24.05.11   14:21

RE-HE Schwimmbadbau 
GmbH & Co.
Wartungs- und Vertriebs KG
Sudetenstraße 57
82538 Geretsried
Tel.: 08171-9271-0 · Fax: -9271-11
info@re-he.de 
www.re-he.de

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Doni-Schwimmbadtechnik 
GmbH
Salisweg 24 · 63454 Hanau
Tel.: 06181/9237230 · Fax: -254053
info@schwimmbad-doni.de
www.schwimmbad-doni.de
Ihr perfekter Partner für die Realisierung 
von Schwimmbad- und Wellnessanlagen

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Arosa Schwimmbad- und 
Saunatechnik GmbH
Siemensstraße 13 · 85080 Gaimersheim
Tel.: 08458-32299-0 · Fax: -22
info@arosa-gmbh.de
www.arosa-gmbh.de
Ausstellung und Fachmarkt auf über 
2500 m2 – überzeugen Sie sich selbst!

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Stiber Freizeit GmbH
Am Haslenbach 14
73278 Schlierbach
Tel. (07021) 97015- 0
Fax (07021) 97015-3
www.Stiber.de
info@stiber.de

Ausstellung

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Schwimmbad Frey GmbH
Bachstraße 3
88682 Salem
Tel.: 07553 82827-1 · Fax: -0
info@schwimmbad-frey.de
www.schwimmbad-frey.de

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Schwimmbad-Henne GmbH
Kieselbronner Str. 42
75177 Pforzheim
Tel.: 07231/9565-0 · Fax: -55
info@schwimmbad-henne.de
www.schwimmbad-henne.de
Ausstellung und Fachmarkt 
auf über 3 500 m2

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

Exklusiver Partner der

AGAG

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

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Herzog Schwimmbäder
Staufener Straße 3
79427 Eschbach
Tel.: +49 (0) 7634-5956150 · Fax: -55
info@herzog-schwimmbaeder.de
www.herzog-schwimmbaeder.de
Ihr Partner für Schwimmbad und 
Wellness in Südbaden.

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Pool & Wellness Ettl GmbH
Rotham 9
94377 Steinach
Tel.: 09428 94959-0
info@pool-wellness-ettl.de
www.pool-wellness-ettl.de

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Seufert + Fink 
Schwimmbadbau 
GmbH & Co. Vertriebs KG
Kolpingring 10
82041 Oberhaching
Tel.: 089/793-3004 · Fax: -4849
info@seufertund� nk.de
www.seufertund� nk.de
Planung und Umsetzung von 
 Schwimmbad- und Wellnessanlagen 
seit 1971 P o o l  &  W e l l n e s s

Exklusiver Partner der

AGAG

Aarts Zwembadbouw B.V.
Planker 9 · 5721 VG ASTEN - NL
Tel.: +31 (0) 493 - 697329
info@aartszwembadbouw.nl
www.aartszwembadbouw.nl

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

Exklusiver Partner der

AGAGNL
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Ambiance 
Zwembaden B.V.
Boylestraat 50
6718 XM Ede
Nederland

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Grossmann GmbH
Anton-Herrmann-Straße 3
A-2514 Möllersdorf
Tel.: 0043 (0) 2252-55095 · Fax: -17
pool1@grossmann-gmbh.at
www.grossmann-gmbh.at
Die Lust am Leben – 
Entspannung 
am Pool

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

Exklusiver Partner der

AGAG

INTER-BUD 
ul. Czerwone Maki 65
30-392 Kraków 
Tel.: +48 (12) 25253-00 
Faks: +48 (12) 25253-03
biuro@inter-bud.pl 
www.inter-bud.pl

Pool-Abdeckungen 
Baleares, S.L.U.
Calle del Mar 1 (Casas del Mar)
E-07157 Port Andratx (Mallorca)
Tel.: +49 2205 85966 / +34 603 606940
Mobil: +49 163 8596600
info@mallorca-pools.eu
ww.mallorca-pools.eu

Aqua Sport 
Zwembadtechniek bv
Eeser Boulevard 19
NL-8332 VM Steenwijk
Tel.: 0031-521 342060
info@aquasport.nl
www.aquasport.nl
Die Adresse für Ihre komplette 
Wellnessumgebung

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

Exklusiver Partner der

AGAG

sopra-Salzburg GmbH
Krimpling 2
A-5071 Wals
Tel.: +43 662/852244
Fax: +43 662/852255
info@sopra-salzburg.at
www.sopra-salzburg.at

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

Exklusiver Partner der

AGAG

Gassner GmbH
Betriebsstraße 6
A-4523 Neuzeug
Tel.: +43/7259/2388-0 · Fax: -16
o�  ce@gassner.at
www.edelstahl-pool.at
Hochwertigste Verarbeitung in
einzigartigem Design.

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

Exklusiver Partner der

AGAG
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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

1-1_Anzeige_210x297_GRANDO.indd   1 16.08.16   09:31
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De klant stemde in met het voorstel van  
Reiner Lietz om een compleet sopra 
technologiepakket te nemen, inclusief  
een sopra zwembad.

Dankzij de overloopgoot ligt het waterpeil 
op dezelfde hoogte als het loopvlak rondom. 
Daardoor hebben zwemmers onbelemmerd 
uitzicht op de nieuw aangelegde tuin.
Foto’s : Bernd Hauers

H
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BIJ DE NIEUWBOUW VAN DIT WOONHUIS MET KELDER  
EN APART ZWEMBAD WORDT UITSLUITEND GEBRUIKGEMAAKT  

VAN sopra TECHNOLOGIE.

Het zwembad is zo opgezet dat de uitbouw doorloopt tot in de tuin. Het zwembad en de sauna bieden een prachtig uitzicht op de beeldentuin.

sopra PAKKET …

zwembad. De keuze viel op een groot prefab pvc-zwembad  
van 9 x 4 m, geleverd door sopra leverancier KWS.  
Het zwembad is vrijstaand en staat op een verhoging  
in de kelder van de zwembadhal met de lange zijde aan  
de kant van de buitenmuur. Het is volledig toegankelijk,  
wat een groot voordeel is voor inspectiewerkzaamheden.  
Door de verhoging zijn ook alle delen van het zwembad  
vrij toegankelijk. Het bassin is aan drie zijden omgeven door   

Het ontwerp van het nieuwe woonhuis voorzag ook in een 
zwembad. Na een aanbeveling besloot de klant in zee te 
gaan met sopra partner Kühling & Hauers. Bedrijfsleider  
Reiner Lietz adviseerde de klant over de verschillende  
mogelijkheden met betrekking tot de verschillende  
zwembadinstallaties, -technologie en -accessoires. De klant 
was overtuigd en stemde in met het voorstel voor een  
compleet sopra technologiepakket inclusief sopra  

HCOMPLETE
ET

15
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Het bassin is aan één kant helemaal tegen de muur geplaatst. Aan de andere drie zijden is het zwembad omgeven door een overloopgoot. 

 een overloopgoot die bedekt is met dezelfde natuursteen als de ruimte  
rondom het zwembad. Dit zorgt voor een uniforme, harmonieuze  
uitstraling. Het turquoise zwembadwater contrasteert prachtig met de 
natuurstenen, wat het zwembad nog meer uitstraling geeft. Het gebouw 
wordt aan twee zijden begrensd door een grote glazen schuifpui die 
volledig te openen is. In de zwembadruimte komt veel daglicht binnen, 
waardoor deze helder en vriendelijk overkomt. 

Het zwembad is voorzien van een comfortabele toegangstrap, de grando  
lamellenafdekking, een tegenstroominstallatie en witte led-verlichting. 
Ook bij de technische installatie, opgesteld in de kelder, is alleen gebruik  
gemaakt van sopra producten, zoals sopra filters met frequentie- 
geregelde pomp en meerwegkleppen, het soprazon desinfectie- 
systeem, een aanvullend UV-systeem en meet- en regeltechnologie 
sopra Test. De zelfreinigende Selfclean overloopwatertank is op maat 
gemaakt. Deze is weggewerkt tussen de opstaande randen van het  
zwembad, wat veel ruimte bespaart. In de kelder is ook het sopra  
Herget ventilatiesysteem geïnstalleerd. Ontvochtigde en verwarmde lucht  
wordt via thermisch geïsoleerde luchtkanalen naar het zwembad  
getransporteerd en via verstelbare sleufrails, die door sopra leverancier   

Het pvc-bassin staat vrij op een verhoging in de kelder  
van het overdekte zwembad en is volledig toegankelijk 

voor inspectiewerkzaamheden.
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Dankzij de grote glazen pui biedt de sauna een prachtig uitzicht op de tuin.

Verstelbare sleufrails De treden van de comfortabele toegangstrap zijn voorzien van een opvallende gekleurde rand.

... auch für  
öffentliche Bäder!
Abdeckungen, Zubehör  
und Aufrollvorrichtungen  
aus einer Hand!

www.bac-pam.com

Gemeinsam 
sind wir stark ...

Planung & Vertrieb

BAC PAM GmbH 
Carl-Metz-Str. 3 
76275 Ettlingen 
Tel: +49 (0)7243 94 96 096 
Fax: +49 (0)7243 94 96 097 
info@bac-pam.com

Technik & Produktion

Bieri Alpha Covers GmbH 
Carl-Metz-Str. 3 
76275 Ettlingen
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Deze zwembadhal wordt volledig aangestuurd met sopra technologie. Het ontwerp omvat een grando rolafdekking die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk warmte verloren gaat. 
Het pvc-bassin staat op een verhoging in de kelder. Onder het bassin is de speciale Selfclean watertank geïnstalleerd. Ook het sopra Herget ventilatiesysteem is hier geïnstalleerd. 
De sopra technologie met fi ltersysteem en meet- en regeltechniek is rechtstreeks op het bassin geïnstalleerd waardoor de installatie eenvoudig geïnspecteerd kan worden.

 Herget zijn ontwikkeld, in de zwembadhal geblazen. Deze sleufrails 
kunnen eenvoudig en met enkele handelingen van bovenaf worden 
geopend voor regelmatige reiniging van het luchtkanaalsysteem. 
Daardoor heerst er in het zwembad altijd een behaaglijk klimaat, met 
schone lucht. Ook het ISO Plus warmte-isolatiesysteem met aluminium 
dampremmende laag die in de gehele zwembadhal is geïntegreerd, 
draagt hieraan bij. Er hoeven geen speciale aanpassingen van de 
bouwconstructie plaats te vinden en de binnenwanden hebben altijd 
ongeveer dezelfde temperatuur als de lucht in de ruimte zelf. 

Een van de lange wanden is bekleed met natuursteen, net als de douche. 
De op maat gemaakte sopra sauna is ondergebracht in een bijgebouw aan 

de voorzijde van de zwemhal. Via de beglazing die de gehele voorzijde 
van de sauna bestrijkt, hebben mensen tijdens de saunasessie uitzicht 
op de fraai aangelegde beeldentuin en het zwembad. De zwembadhal 
is een complete wellness-oase die de klant het hoogste comfort biedt en 
volledig aan diens hoge verwachtingen voldoet.                              ■
                                     

MEER INFORMATIE | www.kuehling-hauers.de
i
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Evoqua Water Technologies GmbH, Auf der Weide 10, 89312 Günzburg, Tel.: 08221 904-0, E-Mail: wtger@evoqua.com                                              www.evoqua.com

IDEALE KOMBINATION FÜR 
OPTIMALES BADEVERGNÜGEN
SOPRA POOL CONTROL TOUCH

Die neue Schwimmbadsteuerung sopra pool control touch passt ideal zu den 
sopra Mess- und Regelgeräten und übernimmt alle Funktionen, die für einen 
sicheren Badebetrieb erforderlich sind:

• Zeitgesteuerte Umwälzsteuerung mit integrierter Rückspül- bzw. 
Klarspülautomatik

• Drehzahlsteuerung von Umwälzpumpen mit oder ohne Frequenzumrichter 
• ECO-Betrieb zur Umwälzabsenkung
• Ansteuerung von Ventilen für Bodenablauf, Rückspülung, Klarspülung oder 

Beckenumschaltung 
• Integrierte Niveausteuerung, Steuerung der Beckenheizung, 

Ansteuerung einer UV-Anlage, Attraktionssteuerung, Ansteuerung einer 
Unterwasserbeleuchtung, Solarunterstützung

• Integrierte Visualisierung einer Lüftungssteuerung der Firma Herget

Sicherheitsfunktionen, beispielsweise für die Abwasserstörung oder die 
Dosierfreigabe, runden das Profil ab.

Lassen Sie sich von Ihrem 
sopra- Partner beraten. 

SOPRA-TEST-PREMIUM 17

SOPRA POOL CONTROL TOUCH

Anzeige ganze Seite2.indd   1 10.08.2018   09:56:41
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De bezoekers van de tuintentoonstelling in 
Lahr waren bijzonder geïnteresseerd in de 
tentoongestelde zwembadinstallatie van Hopp 
Garten.

Het zwembad van sopra was uitgerust met een 
toegangstrap, een skimmer en twee led-spots 
met RGB-kleuren, waardoor de verlichting 
doorlopend van kleur kon veranderen.
 

IN DE SHOWTUIN
Z

Foto’s : Hopp Garten
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VELE TUINLIEFHEBBERS UIT HEEL 
BADEN-WÜRTTEMBERG EN OMSTREKEN BEZOCHTEN 

DE AFGELOPEN MAANDEN DE LANDESGARTENSCHAU, 
DE NATIONALE TUINTENTOONSTELLING, IN LAHR 

OM IDEEËN EN INSPIRATIE OP TE DOEN VOOR HUN 
EIGEN TUIN. IN DE SHOWTUIN WAS OOK EEN 

sopra ZWEMBAD TE BEWONDEREN.

Een goed voorbeeld van hoe een zwembad ook in een kleinere tuin kan worden geïntegreerd.

IN DE SHOWTUIN
ZWEMBAD

Direct achter de hoofdingang was een interessant en divers park met 
kleine tuinen aangelegd. Elf tuinders en landschapsarchitecten uit de 
regio kregen de gelegenheid om hun visie op een trendtuin te tonen 
om bezoekers inspiratie te geven voor het ontwerpen van een eigen tuin.

Op percelen van elk 150 tot 200 m2 waren prachtige tuinen, rustige 
eilanden en speeltuinen aangelegd. Een van de deelnemende bedrijven
was Hopp Garten uit Offenburg, die in samenwerking met sopra   partner  

www.eichenwald.de
Ideal Eichenwald | Ruhrstraße 60 | 41469 Neuss

ideal@eichenwald.de | Tel: 02137 / 91787-0
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Het zwembad was de blikvanger van de showtuin en het enige zwembad op het terrein. De interesse van de bezoekers was dan ook groot.

 Schwimmbad Henne een intrigerende zwembadtuin op het  
beschikbare terrein wist te realiseren. 
 
"Schwimmbad Henne is het enige zwembadbouwbedrijf waarmee we 
samenwerken", benadrukt directeur Bernd Hopp. Zijn 30 man tellende 
bedrijf is voornamelijk actief in de regio Offenburg en besteedt jaarlijks 
vele opdrachten voor zwembadfaciliteiten uit aan Schwimmbad Henne. 
Van de elf tuinen op de Landesgartenschau was de Hopp-showtuin de 
enige met zwembad. "Natuurlijk was het zwembad van 7 bij 3 m niet  
bedoeld om in te zwemmen", vertelt Bernd Hopp. Er waren verscheidene  
waarschuwingsborden rond het zwembad opgesteld om bezoekers hier 
op te wijzen. "Maar de bezoekers van de tentoonstelling kregen zo wel 
een goede indruk van wat tegenwoordig komt kijken bij de installatie  
van een modern zwembad en hoe goed een zwembad in de tuin  
geïntegreerd kan worden."

De zwembadaccessoires omvatten een toegangstrap met zithoek, een 
skimmer en twee led-spots met RGB-gamma waarvan de kleuren door-
lopend konden veranderen. Er kon helaas geen normale schacht worden 
aangelegd om de sopra technologie te herbergen. "We hebben grote 

grondwaterproblemen in het gebied rond Lahr", licht Bernd Hopp toe. 
"Het water zou de schacht omhoog duwen." Daarom werd gekozen  
voor een technologiebox die direct aan de rand van het bassin is  
geplaatst. Dat is niet alleen erg functioneel, maar de boxen kunnen zo 
ook nog functioneren als plantenbak. Het sopra filter met sopra pomp 
en Besgo-ventiel, het Intercommands pool control regelsysteem en 
de doseerinstallatie voor chloor en de zuurgraad bevinden zich hier 
in een zeer krappe, maar goed toegankelijke ruimte. "Een van onze 
medewerkers had de leiding bij de installatie", legt Bernd Hopp uit.  

"De vervuiling van dit zwembad was natuurlijk hoger dan bij een  
privézwembad dat gewoon door de eigenaar wordt gebruikt.  
Bezoekers gooiden namelijk keer op keer stenen en ander afval in  
het zwembad. Het zwembad moest dus bijna dagelijks worden  

... bezoekers van de Landesgartenschau kregen een  
goede indruk van wat er tegenwoordig komt kijken bij  
de installatie van een modern zwembad en hoe goed  

een zwembad in de tuin kan worden geïntegreerd.
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Talrijke decoratieve tuinelementen rondom het zwembad. 

FASZINATION NATURSTEIN

Seit 12 Jahren spezialisiert 
auf Beckenrandgestaltung 

und Überlaufrinnen aus Naturstein.

CERAMIC

( 034204 / 70 85-13
Merseburger Str. 35
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Als showzwembad werd gekozen voor een geprefabriceerde GfK-pool uit het sopra assortiment.

De weelderige beplanting rond het zwembad werd verzorgd door Hopp Garten.

ZWEMBADBOUW EN TUINONTWERP 
www.schwimmbad-henne.de | www.hopp-garten.de

i

 schoongemaakt. Er was een informatibox voor bezoekers beschikbaar  
met brochures van Hopp Garten en Schwimmbad Henne. Voor de  
adressen kon men terecht bij de klantenservice van de nationale  
tuinbouwtentoonstelling.
                                               
Na afloop van de tentoonstelling wordt het zwembad weer gedemonteerd  
en voor andere doeleinden gebruikt. "Op de landelijke tuinbouwten-
toonstelling werden dagelijks enkele duizenden bezoekers geteld", stelt 
Bernd Hopp tevreden vast. "Dit zorgde niet alleen voor een ongekende  
naamsbekendheid van onze twee bedrijven, maar bracht ook het thema  
zwembad onder de aandacht van een groot aantal mensen.  
De aanwezigheid op de landelijke tuinbouwtentoonstelling heeft hen 
dan ook geen windeieren gelegd. Het project is bovendien hét bewijs dat 
goede samenwerking tussen zwembadbouwers en tuinarchitecten vele  
voordelen kan opleveren.                       ■
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Als showzwembad werd gekozen voor een geprefabriceerde GfK-pool uit het sopra assortiment.
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Het moderne pvc-bassin staat op een  
verhoging in de kelder en de rand ligt  
daardoor op hetzelfde niveau als de  
vloer van de zwembadhal.

De ruimte is zo ontworpen dat er ook  
nog genoeg plek is voor een bubbelbad  
en een sauna. 

Foto’s : Arosa
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BIJ EEN STRAK ONTWORPEN PREFAB VILLA MAG EEN BIJPASSENDE 
ZWEMGELEGENHEID NATUURLIJK NIET ONTBREKEN.  

EEN HOOGWAARDIG PREFAB ZWEMBAD IS DAARBIJ EEN MUST.

Het moderne zwembad is tot in detail ontworpen door sopra partner Arosa en heeft een afwerking van de hoogste kwaliteit.

PLAATJE

Alexander Arold van sopra partner Arosa Schwimmbad- und 
Saunatechnik heeft al diverse projecten gerealiseerd in 
samenwerking met prefab-woningbouwer WeberHaus. Hij 
was dan ook niet verbaasd toen WeberHaus een verzoek bij 
hem neerlegde om een zwembad te bouwen bij een nieuw 
te bouwen prefab villa. Al snel werd duidelijk dat dit een 
bijzonder project zou worden. Het gebouw omvat in totaal 
vier verdiepingen. Vanaf de weg voert een lange, steile 

oprit naar de garages en de trap. Op de onderste etage  
bevindt zich een normale kelder, daarboven ligt de kelder  
voor het zwembad waarin het vrijstaande bassin en de 
zwembadtechniek zijn ondergebracht. De woonlaag  
daarboven huisvest de eigenlijke zwemhal en daar  
bovenop zijn de woonvertrekken gesitueerd. Dit betekent dat  
het zwembad, een sopra KWS-zwembad van 8,70 x 4,50 x  
1,35 m, vrij in de kelder staat en naar boven doorloopt tot  

HET  
PERFECTE

REPORTAGES
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 de volgende verdieping, de zwembadhal. Zoals gebruikelijk bij Arosa 
is direct onder het zwembad een overlooptank van 4000 liter geplaatst, 
wat veel ruimte bespaart. "Zoals gebruikelijk bij dergelijke projecten, 
wordt eerst de kelder vormgegeven in beton, inclusief het plafond', 
vertelt Alexander Arold. De ruimte voor het zwembad wordt daarbij tot 
op de millimeter nauwkeurig vrijgelaten, inclusief de Romeinse trap  
en overloopgoot." Wanneer basiselementen klaar zijn, wordt het  
zwembad geplaatst. Daarna worden de muren opgebouwd en volgt de 
interieurafwerking. 

Wat betreft de aankleding van het bassin zijn geen compromissen  

gesloten. Zo zijn onder meer een dubbel-jet tegenstroominstallatie, een 
regendouche en spots geïnstalleerd. Daarnaast is het zwembad voorzien 
van een grando lamellenafdekking die onzichtbaar kan verdwijnen in 
een opening onder de zwembadvloer.

Bij het ontwerp was vanaf het begin rekening gehouden met de  
mogelijke installatie van een whirlpool. Vanuit het bruisende warme 
water kunnen de bewoners genieten van een schitterend uitzicht over 
het landschap. Achter de grote ramen is een terras aangelegd, waarna 
de helling stijl naar beneden loopt.
 
Zwembad en bubbelbad zijn aangesloten op één waterzuiverings - 
systeem. Via een touchscreen, het sopra wellness-besturingssysteem,  
kunnen de bewoners instellen welk van de bassins prioriteit heeft.  
Het display bevindt zich direct bij de ingang en kan eenvoudig met 
een vinger worden bediend. Alle functionaliteiten van het zwembad en 
de whirlpool, maar ook de sauna met stoomapparaat en sterrenhemel 
kunnen hier worden aangestuurd. In de zwembadhal bevindt zich   

Het sopra zwembad is van alle gemakken voorzien en beschikt over diverse accessoires, zoals een dubbel-jet tegenstroomsysteem, een regendouche en spotlights.

Zoals gebruikelijk bij Arosa is direct onder  
het zwembad een overlooptank van 4000 liter  

geplaatst, wat veel ruimte bespaart.
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Daarnaast zijn ook een sopra sauna en Wedi-zitbank geïntegreerd.

Er was in de ruimte zelfs nog plaats voor een Wedi-warmtebank met kleine tafels.
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Het zwembad en het bubbelbad zijn aangesloten op hetzelfde waterzuiveringssysteem. De bewoners kan het systeem bedienen via het sopra control-touchscreen. 

 ook nog een Arend-sauna, die op maat is ingebouwd in een nis, twee 
slakkenhuisvormige douches en een Wedi-warmtebank met tafeltjes.  
De goudkleurige mozaïeken, waarmee de zitgroep en de wanden van de 
slakkenhuizen zijn bedekt, zijn door de klant zelf aangekocht in Italië.
 
"Onze specificaties voor de technische ruimte in de kelder," legt  
Alexander Arold uit, "zijn nauwkeurig in acht genomen door de  
architect van WeberHaus. Hier zijn de sopra technologie met meerlaags 
filter, de sopra meet- en regeltechniek voor privézwembaden en het  
soprazon-systeem met extra UV-desinfectie ondergebracht. Alles is netjes  
en overzichtelijk gemonteerd op een montagewand.

De klant had aangegeven dat alles tegen Kerstmis klaar zou moeten 
zijn. Tijdens de vakantie wilde hij kunnen ontspannen en zo de stress 
van de verhuizing van zich af laten glijden. Dankzij de goed op elkaar  
ingespeelde teams van WeberHaus en Arosa kon het zwembad precies 
voor Kerstmis worden opgeleverd.        ■                                                                                                        

i
MEER INFORMATIE | www.arosa-gmbh.de
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It’s time  
to change!

Für kristallklares  
und gesundes  
Schwimmbadwasser

Sand AFM®

sales@drydenaqua.com
www.drydenaqua.com

Für beste Filtration 
braucht es das  
beste Filtermedium!

AFM®

Activated Filter Media
Ihre Vorteile auf einen Blick
✔ Kristallklares Wasser
✔ Niedriger Chlorverbrauch
✔ Kein Geruch von Chlor
✔ Keine Legionellen
✔ Ökologisch und ökonomisch
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c
Foto’s : Tom Bendix

Perfect op elkaar afgestemd: het zwembad
 is afgestemd op de moderne, alpine-chique 
uitstraling van het woonhuis. 

Krachtige spots verlichten het zwembad en 
zetten ook de weg naar de binnenplaats en de 
gevels van het gebouw in een bijzonder licht.

MAGAZINE | 2018

REPORTAGES



33

BIJ ZO'N FANTASTISCH HUIS MAG EEN ZWEMBAD NATUURLIJK NIET 
ONTBREKEN. HET ONTWERP EN DE TECHNOLOGIE VAN HET ZWEMBAD 

ZIJN PERFECT AFGESTEMD OP HET BUITENGEWONE GEBOUW.

HET CHALET

IQUE BIJc



Het huis en gastenverblijf zijn met elkaar verbonden met een dwarsbalk. Het zwembad is geplaatst in de binnenruimte die daardoor ontstond.

De woning is al van verre te zien. Een lange bergweg voert slingerend 
over de kam en loopt met flauwe bochten naar het dal beneden tot 
hij de opmerkelijke hoeve passeert. Wie niet beter wist, zou van veraf  
kunnen denken dat de gebouwen zo´n typische alpenherberg waren,  
maar in werkelijkheid is het een privélandgoed.  Tegenover het royaal 
opgezette woonhuis is een bijna even groot gastenverblijf geplaatst. 
Beide gebouwen zijn volledig nieuw gebouwd en zijn met elkaar  
verbonden middels een dwarsbalk. Op de zo ontstane binnenplaats 
was genoeg ruimte voor een terras en een zwembad. De klant koos 
voor een zwembad gemaakt van EPS-systeemmodules van gegoten  

beton. De zwembadconstructie is vervolgens bekleed met folie.  
Daarbij is gebruikgemaakt van een zandkleurige folie die ervoor 
zorgt dat het water een frisse turquoise gloed krijgt. Het zwembad is  
tevens voorzien van een aan de zijkant geplaatste hoektrap. Het 
GfK-trappensysteem kan perfect worden geïntegreerd in de constructie  
van het bassin. Dirk Gresch, wiens bedrijf van sopra Salzburg de  
opdracht kreeg voor de bouw van het zwembad, legt uit dat het gebruik 
van systeemmodules tal van mogelijkheden biedt, zoals uiteenlopende  
individuele vormen en maten.  In dit geval werd een rechthoekig-
zwembad aangelegd van 10 x 5 m. Zo'n zwembadconstructie van    
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WDT Werner Dosiertechnik GmbH & Co. KG
Hettlinger Straße 17 | 86637 Wertingen

Tel. +49 (0)8272 98697-0 | www.werner-dosiertechnik.de
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duschen

Erlebniswelten 
für Ihr SPA!

QR-Code scannen und Film 
Erlebnisduschen ansehen!

Het GfK-trappensysteem kan perfect worden geïntegreerd in de constructie van het bassin.



  isolatiestenen biedt een scala aan mogelijkheden, benadrukt 
Gresch. Een van de voordelen is de energiebesparing die wordt 
gerealiseerd via de constructie van het zwembad. "De bekistingsblokken 
hebben een isolerende werking en verminderen warmteverlies van het 
zwembadwater", zegt Dirk Gresch. 

Ook de grando lamellenafdekking, die wordt opgerold in een bak 
onder de vloer, werkt energiebesparend. Maar het zwembad is ook 
visueel zeer aantrekkelijk: zo heeft het bassin bijvoorbeeld een zeer 
hoge waterlijn die tot 7 cm onder de rand van het zwembad komt, 
waardoor de zwemmers een goed uitzicht hebben. Aan de zijde van 
de hoeve steekt het zwembad iets buiten de omtrek uit, zodat de 
zwemmers een nog beter zicht hebben en de rand van het zwembad 
ook als zitje kan worden gebruikt. Andere opvallende kenmerken 
zijn de gekleurde led-spots, die in het donker zorgen voor prachtige 
effecten in het zwembadwater.

De sopra zwembadtechniek is dicht bij het gastenverblijf 
ondergebracht. Er wordt gebruik gemaakt van een sopra meerlagenfilter 
met AFM-filtermateriaal, Bayrol's "Analyt" meet- en regeltechnologie 
en extra UV-desinfectie voor hygiënisch en superschoon 
zwembadwater. Alles is perfect op elkaar afgestemd en zorgvuldig 
geïnstalleerd in de kelder van het gastenverblijf. Het resultaat is een 
uitgebalanceerde zwembadinstallatie die in alle opzichten 
aantrekkelijk is, zowel visueel als technisch.  ■

i
MEER INFORMATIE | www.sopra-salzburg.at
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Vanuit het zwembad hebben zwemmers een prachtig uitzicht over het landschap. 
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Dit voorbeeld laat zien hoe een lelijk oud 
zwembad getransformeerd kan worden tot  
een moderne, aantrekkelijke wellness-oase. 

Dankzij het Q7-afdichtingssysteem van  
STEULER-KCH is de zwembadinstallatie  
nu naadloos afgedicht en krijgt het zwembad 
een heel nieuwe look.

Foto’s : Tom Bendix
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OOK OUDERE ZWEMBADEN KUNNEN WORDEN OMGETOVERD TOT  
AANTREKKELIJKE WELLNESS-OASES. DE RENOVATIE VAN DIT  

ZWEMBAD VORMDE EEN GROTE UITDAGING VOOR ALLE BETROKKENEN, 
MAAR WERD MET VEREENDE KRACHTEN AANGEPAKT.

De mozaïeken van Bisazza geven het zwembad een elegante en moderne uitstraling. En er was ook nog genoeg ruimte voor een sauna met een brede glazen pui.

Na een eerste inspectie was al duidelijk dat een paar  
cosmetische ingrepen niet afdoende waren. De klant  
nodigde daarop Guido Heue van sopra partner RE-HE 
Schwimmbadbau uit en liet hem het zwembad zien. Het 
zwembad uit de jaren tachtig lag direct tegen het huis 
en liep vanonder de vloer door in de tuin, zodat het niet  
zichtbaar was vanaf het terras en vanuit de tuin. De aanbouw  
was wel toegankelijk vanuit de kelder van het woonhuis. 

Daarnaast was er een wenteltrap die vanuit het zwembad 
naar de boven gelegen tuin voerde.

Guido Heue maakte de klant duidelijk dat de zwembadhal 
alleen met een volledige renovatie van de ruimte en het 
bad kon worden getransformeerd tot een oase van wellness. 

De klant stemde in met Guido's voorstel om de hulp   

STIJL 
NIEUWE
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 in te roepen van Steuler-KCH, een ander bedrijf met ruime ervaring 
op het gebied van betonbassinrenovatie. Dus ontvingen ze gezamenlijk 
de opdracht. "Het betonwerk was zeer complex", herinnert Guido Heue 
zich. Hele muren moesten worden verwijderd. In de omgeving van de 
wenteltrap lekte het bouwwerk al lang en inmiddels was de waterschade 
ook visueel zichtbaar. In dit gedeelte moest het beton volledig opnieuw 
worden opgebouwd. De oude wenteltrap werd verwijderd, de ruimte 
aan de buitenkant werd afgedicht, het dampwerende en isolatiesysteem 
ISO-Plus werd binnen geïnstalleerd en in de ontstane ruimte werd een 
op maat gemaakte Arend-sauna geïntegreerd.  Dankzij de brede glazen 
pui hebben de bewoners nu onbelemmerd zicht op hun zwembad. 

Het grootste deel van de werkzaamheden draaide natuurlijk om de  
renovatie van het bestaande betonnen zwembad. Het oude bassin werd 
tot de grond toe afgebroken, het beton werd opnieuw geprofileerd en 
vervolgens bekleed met het Q7-afdichtingssysteem van Steuler-KCH 
waarna de mozaïeken van Bisazza werden aangebracht. In plaats van de 
oncomfortabele toegangsladder werd een chique toegangstrap in beton 
geplaatst. Tijdens de transformatie werd ook het hydraulische systeem 
omgebouwd van een skimmer tot een bassin met overloopgoot. Het  
waterniveau ligt nu in lijn met de omtrek van het zwembad, waardoor het 
zwembad een veel grotere visuele impact heeft. Het water stroomt nu 
over een brede bassinplaat in de achterliggende goot, die bedekt is met  

Door de ombouw naar een gootsysteem en het bijbehorende hoge waterpeil, oogt het zwembad nu veel groter en aantrekkelijker.
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dezelfde natuursteenplaten als het loopvlak, wat een mooie  
uniforme aanblik geeft.

Door de renovatiewerkzaamheden is het zwembad iets kleiner  
geworden en meet nu 7,50 x 3,50 m (voorheen 8,50 x 4,20 m), maar 
het zwemplezier is er niet minder om. RE-HE heeft het zwembad  
vervolgens voorzien van nieuwe inbouwonderdelen en accessoires. Deze  
omvatten een tegenstroomsysteem, massagejets, een bubbelsysteem in 
de zwembadvloer en led-spotlights met RGB-gamma. Het water en de hele  
ruimte baden dan in een zee van kleur, wat het zwembad een heel  
bijzondere sfeer geeft. De klant kan in de besturingseenheid   
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 afzonderlijke kleuren opslaan of naar wens afwisselende kleuren 
invoeren. 

Aan alles is gedacht, dus ook aan een grando lamellenafdekking die 
kan worden weggeborgen in de schacht onder het bassin. Dit was voor 
alle betrokken partijen belangrijk om de energiekosten te verlagen.  
De oude zwembadtechniek bevond zich in een kleine aangrenzende  
ruimte. Deze is vervangen door een volledig nieuwe technische installatie  
van sopra. Het soprazon-desinfectiesysteem en de sopra Test meet- en 
regeltechniek zijn geïnstalleerd in een ruimte op de begane grond.  
De overloopwatertank, het filtersysteem en de energiebesparende  

filterpomp zijn geïntegreerd in het loopvlak rondom het zwembad.  
De toegang met trap naar het zwembad was al beschikbaar vanuit de 
oude situatie.

Ook het sopra ventilatie- en ontvochtigingssysteem Airstream van  
Herget zijn in de technische ruimte ondergebracht. Het leggen van 
sleufrails zou te veel tijd hebben gekost. 

In plaats daarvan wordt de verwarmde lucht aan de ene kant van de 
muur in het onderste gedeelte geblazen en aan de andere kant in 
het bovenste gedeelte naar buiten gezogen. Dit zorgt voor een goede 

Met name de led-spotlights met RGB-gamma hebben een belangrijke rol gespeeld bij deze transformatie en zetten de hele ruimte in een kleurrijke gloed. 
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luchtcirculatie. Als je naar foto's van het oude zwembad kijkt, kun je  
nauwelijks geloven dat dit hetzelfde zwembad is. Een onooglijke, donkere  
ruimte is getransformeerd tot een sfeervol modern zwembad met  
veel comfort.  ■

www.rehe-schwimmbadbau.de | www.steuler-kch.de
i

Mooi is anders: het oude zwembad voor de renovatie.

De sopra sauna is op maat gemaakt en past precies in de beschikbare ruimte.
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Het zwembad werd niet, zoals oorspronkelijk 
gepland, voor het terras aangelegd, maar aan 
de zuidwestelijke rand van het terrein.

De mediterrane sfeer van de tuin en het
zwembad is precies zoals de klant graag 
wilde en doet denken aan zijn vakantiehuis
op Mallorca.

Foto’s : Robert Rappold
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MEDITERRANE TUINDROOM MIDDEN IN BEIEREN.  
 VAN EEN DOORSNEE-TUIN MAAKTEN DE ONTWERPERS 

EEN HOOGWAARDIG INGERICHTE ZWEMBADTUIN, 
DIE DOOR DE COMPLEXE LICHTTECHNIEK NOG 

AANTREKKELIJKER WERD. 

Het bassin werd bedekt met de natuursteen Dorfergrün. 

Er was al een voorstel voor de herinrichting van de tuin, inclusief zwembad. 
Toen architect Robert Rappold uit München bij dit project betrokken 
werd, lagen de eerste ontwerpen al op tafel, maar die moesten worden 
herzien. sopra partner Seufert + Fink had hem voor dit project benaderd. 
Seufert + Fink kreeg de opdracht voor de technische installatie van het 
zwembad en Robert Rappold was verantwoordelijk voor het ontwerp. Ook 
tuin- en landschapsarchitecten Koch + Koch, die verantwoordelijk waren 
voor de herinrichting van de tuin, waren betrokken bij dit project.       

ZWEMBADTUIN

IDYL LISCHE



46

"Het oorspronkelijke plan was om het zwembad op het terras direct  
voor de glazen pui in de woonkamer aan te leggen", vertelt Robert.  
"Alleen al vanuit functioneel oogpunt was dat een heel slecht idee".  
Gelukkig was een nieuwe locatie voor het zwembad snel gevonden.  
Op het terrein stond nog een oud tuinhuis, dat snel werd verbouwd 
tot badhuis. De ruimte werd van een stalen constructie voorzien en er 
werd ruimte gecreëerd voor de benodigde pompen. Daarnaast werden  
verschillende kleedkamers, toiletten, een pantry en een bar geplaatst. 
Rondom het gemoderniseerde badhuis ligt nu een schitterend terras 
met aangrenzend het zwembad. In plaats van direct voor het huis, zoals  
oorspronkelijk gepland, ligt het zwembad nu op de zuidwestelijke  
erfgrens. "De zwembadtechniek kon niet in een technische ruimte direct 
bij het zwembad worden geplaatst, zoals oorspronkelijk gepland", vervolgt 
Robert Rappold, "omdat er een aantal grote bomen in de weg stonden. 
Die mochten niet worden gekapt". Daarom werd het grootste deel van de 
zwembadtechniek in het huis geïnstalleerd. 

Een voormalige saunaruimte in de kelder van het huis bleek daarvoor  
uitermate geschikt. Vanuit het woonhuis zijn aanvoerleidingen getrokken  
naar het zwembad en het badhuis. Om functionele redenen moest een deel 
van de techniek echter in de onmiddellijke nabijheid van het zwembad 
worden geïnstalleerd. Daarom is er in het badhuis een gedeelte verlaagd. 
Daar zijn verschillende pompen en de sturingen voor de verlichtings-
systemen ondergebracht.

"Als team vulden we elkaar perfect aan", prijst Robert Rappold de  
samenwerking. "Tuinarchitect Koch ontwierp het hele perceel, ik was  
verantwoordelijk voor het zwembad en het badhuis als het dominante 
deel van de tuin, en Seufert + Fink hield zich bezig met de technische  
werkzaamheden rond het zwembad. Iedereen bracht zijn ideeën in en 
op basis daarvan werd een totaalconcept gecreëerd. Als afscherming zijn  
verschillende omheiningen van hoogwaardige materialen opgetrokken.  
Om inkijk te voorkomen zijn zichtassen in de richting van de buren  
geplaatst. 

Het nieuwe zwembad is niet alleen functioneel, maar is ook in creatief  
opzicht belangrijk voor de klant. Een belangrijk doel was het verbeteren  
van het woon- en leefgenot. Dit blijkt niet alleen duidelijk uit het  
zwembadontwerp, maar komt ook tot uiting in het tuinontwerp en het 
uitgebreide lichtontwerp waarmee de tuinarchitect een bijzondere 
sfeer weet op te roepen. Voor het ontwerp van het terras en het pad is  
gebruik gemaakt van een steensoort uit de regio, een Wachenzell-dolomiet 
uit de Altmühlvallei. De structuur en de kleur van de steen lijken op die van  
travertijn. Het heeft een aangenaam oppervlak en wordt op veel  
verschillende manieren gebruikt vanwege de verschillende texturen.
 
De bouw van het zwembad was zeer complex. Het zwembad zelf meet 
9 x 4,50 m en is gemaakt van gewapend beton. Dit is voorzien van een 
Meyer-Pren-afdichting en bekleed met natuursteen in Dorfer-groen.  

Een bestaand tuinhuis is verbouwd tot badhuis met kleedruimte, toilet en pantry. Ook de benodigde pompen zijn hier geïnstalleerd.
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Dorfer-groen is een olijfgroene, kleurvaste chloorhoudende leisteen uit 
Oost-Tirol, die in de architectuur en als bekleding van zwembaden wordt 
gebruikt. Omdat er tijdens de bouwwerkzaamheden geen vocht op de  
oppervlakken terecht mocht komen, werd de bouwplaats overdekt.  
Rappold: "Nu, na anderhalf jaar gebruik van het zwembad treden er slechts 
geringe chemische reacties op. De oppervlakken in het zwembad zijn  
eenvoudig te reinigen."

Het zwembad steekt aan de tuinkant 50 cm boven het loopvlakniveau  
uit. Daar zijn verschillende redenen voor. Enerzijds heeft dit een  
optisch voordeel: het waterpeil ligt veel hoger dan het loopvlak waardoor  
zwemmers ook vanuit het water goed zicht hebben op de tuin. De opstaande  
rand kan worden gebruikt als zitbank, maar ook om heerlijk te zonnen.  
Daarnaast heeft het ontwerp bouwtechnische voordelen.  Omdat het  
bassin dicht bij de perceelgrens ligt, hoefde niet zo diep gegraven te  
worden. Dit betekende ook ruimte- en kostenbesparing. 

Aan de tuinzijde is een overloop aangelegd. De overloopgoot is echter  
nauwelijks te zien, omdat hij vakkundig is weggewerkt. Daartoe zijn onder  
meer zes afvoerpijpen gebundeld in één overloopafvoerpijp. Een andere  
bijzonderheid is het lichtvenster in het zwembad dat ook fungeert als  
venster voor de erachter geplaatste led-verlichting, zodat de  
daadwerkelijke lichtbron niet zichtbaar is en alleen het reflectieoppervlak 
in het oog springt.                                                                                           

Bij het ontwerpen van terrassen en paden is gebruik gemaakt van een steensoort uit de regio, de Wachenzeller dolomiet.
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Het zwembad steekt aan tuinzijde iets buiten het terras uit. De opstaande rand kan gebruikt worden als zitje en om te zonnebaden.

ZWEMBADTECHNIEK | ARCHITECTEN  
EN TUINARCHITECTUUR

www.seufertundfink.de | www.robert-rappold-architekten.de
Gartenarchitektur: www.koch-koch.de

i

 Het zwembad is voorzien van een polycarbonaat lamellenafdekking 
met doorschijnende profielen die kan worden opgeborgen onder bodem. 
De profielen die aan rookglas doen denken, zien er niet alleen elegant 
uit, maar passen ook goed bij het olijfgroen glinsterende wateroppervlak. 
Vooral in het donker, als het licht van de spotjes door de lamellen van de 
afdekking schijnt, baadt het zwembad in fantastische kleuren. De Wibre 
led-spots met RGB-gamma bevinden zich niet alleen in het zwembad, maar 
in de gehele tuin. In de bomen zijn op 15 m hoogte spots opgehangen 
en de met natuursteen bedekte wandpanelen van het houten huis worden 
optimaal uitgelicht met Wibre-uplights. 

Dankzij de glazen schuifdeuren kan het gebouw volledig over de hoek 
worden geopend. Alle verlichting is, net als de zwembadinstallatie,  
aangesloten op de technische installatie van het gebouw. Verder is de  
uitrusting van het zwembad voorzien van een tegenstroomsysteem met 
dubbele stroming en een massagestation van fabrikant uwe.

Attila Meier, directeur van sopra partner Seufert + Fink, legt uit dat de 
zwembadinstallatie in het woonhuis bestaat uit een sopra premium  
filtersysteem met automatische terugspoeling en UVC-downstream  
desinfectie, overloopwatertank, soprazon desinfectiesysteem, automatische  
flocculatie en de sopra Privat meet-, regel- en doseertechnologie voor  
privézwembaden. Via sopra Pool Control kan de klant het systeem ook op 
afstand bedienen via mobiele apparaten. In het kader van de bouw is een  

warmtekrachtcentrale geïnstalleerd, die nu gebruikt wordt voor de  
verwarming van zowel het huis als het zwembad. 

Ondanks dat er vele verschillende materialen gebruikt zijn, lijkt de tuin 
toch één geheel. Het is geen toeval dat de tuin en het zwembad een  
mediterrane touch hebben. Ze zijn namelijk ontworpen in de stijl van 
het vakantiehuis van de klant op Mallorca. Dit blijkt ten eerste uit het  
gebruik van natuursteen en ten tweede uit de ingenieuze verlichting van het  
zwembad en de afzonderlijke delen van de tuin, die ervoor zorgt dat 
de tuin aanzienlijk groter oogt. Ook de beplanting draagt bij aan de  
mediterrane uitstraling van de tuin. Vanuit het drie verdiepingen tellende  
woonhuis hebben de bewoners een prachtig uitzicht op hun  
nieuwe zwembad en tuin. ■
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U
Foto’s : Tom Bendix

De klant wilde graag dat de rechthoekige  
vorm van het zwembad behouden bleef. 
 Het hydraulisch systeem en de technische 
installatie van het bassin zijn opnieuw 
 ontworpen. Daarnaast is de gehele  
zwembadruimte gemoderniseerd. De wanden 
en het plafond zijn bekleed met een composiet 
warmte-isolatiesysteem en dampscherm.
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DIT BINNENZWEMBAD WAS AL MEERDERE DECENNIA IN GEBRUIK.  
MAAR RENOVATIE BLEEK ONONTKOOMBAAR EN HET GEHELE COMPLEX 

MOEST WORDEN GEHERSTRUCTUREERD EN AANTREKKELIJKER WORDEN  
GEMAAKT. MET VAKKUNDIGE MAATREGELEN WERD DE  

ZWEMBADINSTALLATIE NIEUW LEVEN INGEBLAZEN.

Zo kreeg een tientallen jaren oud zwembad een frisse nieuwe look. In plaats van het oude mozaïek werd het zwembad bekleed met grote tegels. 

VOOR HET ZWEMBAD
PGRADE

Voor Christian Piechel was dit een hernieuwde  
kennismaking met het zwembad. Hij had het in de jaren 
tachtig al eens eerder helpen renoveren. Toen was hij als  
leerling in dienst bij de firma Sust, een oude 
 zwembadbouwer in het Ruhrgebied. Nu, zo'n 30 jaar later,  
liet de nieuwe eigenaar van het huis het binnenbad  
opnieuw renoveren en moderniseren. Christian Piechel is  
vandaag de dag zelf ondernemer en eigenaar van het 

sopra partnerbedrijf Swim & Sweat. Hij herkende het  
zwembad meteen aan de rechthoekige vorm. Hij stelde de 
eigenaar voor om de zwembadinstallatie te moderniseren 
en aan te passen volgens de laatste technische normen.

In principe moest het zwembad zijn karakter houden.  
Met name de rechthoekige vorm van het bassin moest  
behouden blijven. Het voorstel om een liggedeelte met   

REPORTAGES
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Een hoekig zwembad is moeilijk te combineren met een goed hydraulisch systeem. Daarom is het hydraulisch systeem van het bassin op maat ontworpen.

 uitzicht op de tuin aan te leggen langs de korte zijde van het 
zwembad werd door de klant verworpen. Het zwembad was  
door de oorspronkelijke architect tegen de muur aangelegd om zo 
veel mogelijk ruimte rond het zwembad te creëren. Omdat er geen  
niveauverschil was, leek het net alsof de muur uit het water oprees. 
De oude glasmozaïekbekleding werd verwijderd, het beton opnieuw  
geprofileerd. De klant koos ditmaal voor groot formaat tegels voor de 
bekleding van het zwembad. De voormalige instapladder moest wijken 
voor een comfortabele trap.

Bij deze zwembadvorm vormde het hydraulisch systeem van het bassin  
een bijzonder probleem. Vroeger had het zwembad slechts één  
skimmer, die geen volledige watercirculatie kon garanderen.  
Christian Piechel: "Bij een zwembad met rechte hoeken moet het water  

van meerdere zijden naar binnen stromen voor een goede circulatie.  
Daarom hebben we het hydraulisch systeem van het bassin volledig 
opnieuw vormgegeven." Er zijn nieuwe zuigmonden geïnstalleerd met 
behulp van kernboringen. Op de lange zijden konden geen sproeiers 
worden gemonteerd. In plaats daarvan zijn ze geïnstalleerd op de trap 
en aan de korte zijde van het zwembad. Afzuiging vindt nu plaats via de 
bodemafvoer en de nieuwe speciale zuigmonden.
 
De verouderde zwembadinstallatie in de kelder werd vervangen door 
een moderne installatie van sopra. Deze omvat een sopra filter met  
snelheidsgeregelde pomp en meerwegklep, en is daarnaast voorzien  
van sopra Pool Control Intercommands. Deze functionaliteit meet  
permanent de waterwaarden en doseert op basis daarvan de nodige 
waterbehandelingsmiddelen, maar regelt ook alle andere functies 
voor het zwembad. Afhankelijk van de configuratie omvat dit ook de  
besturing van de circulatiepomp, verwarming, accessoires en nog veel 
meer. Het systeem zorgt voor aanzienlijke energiebesparing door 's 
nachts het vermogen van de circulatiepomp te verlagen. Ook wordt 
gebruik gemaakt van een energiebesparende "power down" functie en 
wordt het toerental gereduceerd. Dankzij de internetverbinding kan het 

Bij een zwembad met rechte hoeken moet het water  
van meerdere zijden naar binnen stromen voor een  

goede circulatie. Daarom hebben we het hydraulisch  
systeem van het bassin volledig opnieuw vormgegeven.
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De oude instapladder moest plaats maken voor een comfortabele trap.

SWIM & SWEAT 
ZWEMBAD- EN SAUNATECHNIEK

MEER INFORMATIE | www.schwimmbadbau-nrw.de

i

display in realtime worden weergegeven op elk geschikt apparaat.  Ook 
de nieuwe sopra Herget luchtontvochtiger bevindt zich hier. Bij eerder 
uitgevoerde renovatiewerkzaamheden door het bedrijf Sust werd al een 
inspectieschacht gebouwd die ook dienst deed als ventilatiekoker. Deze 
werd bij de recente werkzaamheden gereconstrueerd, geïsoleerd en  
afgedicht.
 
Ook de zwembadhal kreeg een make-over. De oude verwarmings-
installatie werd verwijderd en alle installatiepijpen, waarvan sommige  
lekten, werden vervangen. Omdat dit zwembad jarenlang zonder  
warmte-isolatie en dampscherm is gebruikt, was op diverse plekken  
vochtschade te zien. Een grondige inspectie bracht ook verschillende  
warmtebruggen aan het licht. Een belangrijke stap was dan ook  
om de ruimte bouwtechnisch te upgraden en te prepareren  
voor gebruik als permanent vochtige  ruimte. De buitenwanden zijn nu  
bekleed met ISO-gecertificeerde warmte-isolatie en een dampscherm  
zodat de ruimte ook voor de lange termijn beschermd is tegen  
schade aan de constructie. Het plafond is vernieuwd en  
verlaagd zodat in de ontstane ruimte faciliteiten geplaatst  
konden worden voor de luchtafvoer en andere technische  

voorzieningen. In de contour boven het bassin is een speciale  
koofverlichting met automatisch veranderende kleuren, die het 
zwembad in de schemering in een sfeervol licht zetten. De oude  
ramen zijn vervangen door driedubbele beglazing met een hoge  
isolatiewaarde.

In de entree is ook de volledige wand verwijderd en een nieuwe douche 
geïntegreerd. Een voormalige ontspanningsruimte moest plaats maken 
voor een Arend-sauna. De volledig glazen pui geeft de bewoners een 
prachtig uitzicht op hun nieuwe zwembad. Bovendien is in de cabine 
een apart luchtkanaal geplaatst, waardoor toevoer van aangename frisse 
lucht gegarandeerd is.     ■

In een voormalige ontspanningsruimte werd een sopra saunacabine geïnstalleerd.
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Er was maar weinig voor nodig om een 
onaantrekkelijke vijver te transformeren 
tot een natuurlijk ogend zwembad.

De vijver is met een derde verkleind.
Dit gedeelte is omgetoverd tot een 
veelzijdige plantentuin.

M
Foto’s : Karl-Heinz Linderich
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DE VIJVER IN DE TUIN HAD ZIJN LANGSTE TIJD 
GEHAD. DE EIGENAREN LIETEN DE WATERPARTIJ 

DAAROM OMBOUWEN TOT EEN VOLWAARDIG 
ZWEMBAD MET EEN NATUURLIJKE LOOK.

Vanaf het balkon van het huis kijken ze nu uit op het nieuwe zwembad.

METAMORFOSE 
MOOIE

De eigenaren genieten er al vele jaren van: vanaf hun terras en balkon 
hebben ze een schitterend en onbelemmerd uitzicht op de tuin en het 
weidse landschap van de nabijgelegen Zwitserse bergen. Er zijn geen 
omliggende huizen. Enkele jaren geleden lieten ze een natuurlijke 
vijver aanleggen in de tuin. Deze werd natuurlijk veelvuldig gebruikt 
om te zwemmen, maar het ging hen vooral om een aantrekkelijke
waterpartij in de tuin. De indrukwekkende vijver strekte zich onder het 
terras uit over de gehele breedte van het huis. 

sopra polys tone c lassic l ine
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Een van de oude attracties is gebleven: de waterval die in het zwembad stroomt. Het stenen bed is wel opnieuw aangelegd. 

 Al snel ontdekte het echtpaar dat de vijver veel werk opleverde en 
dieren aantrok uit de omliggende velden. De vijver was met name 
bij kikkers bijzonder populair. "Het nachtelijke gekwaak was bijna  
ondraaglijk", legt de klant uit. De kikkers hadden zich afgelopen zomer 
zo snel vermenigvuldigd dat ze een plaag waren geworden. Er moest 
iets gebeuren. De enige oplossing was om de bestaande vijver om te 
bouwen tot een zwembad. Welk gespecialiseerd bedrijf in de omgeving  
kon deze werkzaamheden uitvoeren? Ze kwamen in contact met  
sopra partner Schwimmbad Frey in Salem. Wolfgang Frey kwam langs en  
lichtte de mogelijkheden toe om de vijver tegen een redelijke prijs om 
te bouwen tot zwembad. 

Al snel werd duidelijk dat dat relatief eenvoudig zou zijn. De vijver is 
met een derde verkleind. Dit gedeelte is omgetoverd tot een veelzijdige  
plantentuin. Het zwembad wordt nu van de plantentuin gescheiden 
door een houten brug. Vervolgens moest worden gekeken naar de  
wederopbouw van het bestaande bassin. Tests toonden aan dat de  
bestaande vijverfolie ook kon worden gebruikt voor het zwembad. 

Wel zou in het bassin een eigen hydraulisch systeem moeten worden 
geïnstalleerd. Om niet te hoeven boren in de folie en de zwembadwand, 
zijn componenten van de nieuwe installatie aangebracht en opgehangen  
in het bassin. "De bassinhydraulica werkt uitstekend", benadrukt  
Wolfgang Frey.

Ook moest het zwembad nog worden voorzien van eigen  
zwembad techniek. De sopra zwembadtechniek bevindt zich nu in de  
nabijgelegen garage. De installatie bestaat uit een meerlaags  
filter systeem, een soprazon-apparaat, de sopra Privat meet- en  
regeltechniek en een UV-desinfectiesysteem. De klant kan nu genieten  
van een mooi, natuurlijk ogend zwembad met waterkwaliteit  
van topniveau.   ■

i
MEER INFORMATIE | www.schwimmbad-frey.de
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Het zwembad wordt van de plantentuin gescheiden door een houten brug. 

De sopra zwembadtechniek is ondergebracht in de nabijgelegen garage.
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Foto’s : Tom Bendix

Na overleg met Schwimmbad Henne viel de 
keuze op een sopra prefab zwembad dat werd 
geïntegreerd in een nieuw terras.

De klant wilde een eenvoudig maar elegant 
zwembad. Daarom werd gekozen voor een 
grijstint, die goed aansluit bij het totaalbeeld 
van de tuin. 
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WANNEER TWEE PARTNERS GOED OP ELKAAR INGESPEELD ZIJN, IS EEN 
SNELLE EN PROBLEEMLOZE PROJECTAFWIKKELING GEGARANDEERD. 

DIT WAS OOK HET GEVAL BIJ DE REALISATIE VAN DIT 
ZWEMBAD- EN TUINONTWERP, WAARBIJ EEN SOPRA PARTNER 

EN EEN TUIN- EN LANDSCHAPSBUREAU ELKAAR NAADLOOS AANVULDEN.

De klant opteerde voor een eenvoudig aankleding. Het zwembad is voorzien van een comfortabele toegangstrap en heeft een lamellenafdekking.

ELEGANT
EENVOUDIG

De jarenlange samenwerking kwam ook bij dit project weer 
uitstekend uit de verf. Bernd Hopp van het gelijknamige 
tuin- en landschapsbureau in Offenburg had opdracht 
gekregen om een tuin met zwembad te herinrichten. Zoals 
hij al zo vaak had gedaan, besteedde hij het projectgedeelte 
voor de aanleg van het zwembad uit aan sopra partner 
Schwimmbad Henne. "Bernd Hopp werkt uitsluitend 
met ons samen als het gaat om de aanleg van 

zwembaden", benadrukt Steffen Henne. De eigenaar had het 
aangrenzende perceel grond gekocht en wilde het hele 
terrein herindelen. Tuin- en landschapsbureau Hopp was de 
eerste keuze voor de aanleg van de nieuwe zwembadtuin. 
Steffen Henne: "Hopp beschikt over al onze catalogi en 
tekeningen en kan daardoor meteen een eerste advies 
geven over het zwembadsysteem, de techniek en de 
aankleding. De klant had het plan voor dit zwembad al  

REPORTAGES
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 klaar. Het enige wat nog moest worden kortgesloten, was de grootte 
van het zwembad en de beste kleurstelling voor het bassin."

De klant stemde in met het voorstel om een geprefabriceerd bassin 
van glasvezelversterkte kunststof te gebruiken. Na gezamenlijk overleg  
werd gekozen voor een sopra polyvezelbassin van 9 x 3,75 m.  
De zwembadlengte van 9 m was belangrijk voor de klant, zo benadrukt 
Steffen Henne, om voldoende ruimte te hebben om te zwemmen. De 
klant koos voor een elegante grijstint, die uitstekend bij de algehele 
uitstraling van de tuin paste. Het zwembad moest er eenvoudig en  
elegant uitzien, zonder tierlantijnen. De voorkeur ging dan ook uit 
naar een klassieke aankleding. De aankleding van het zwembad omvat 
een toegangstrap en een grando lamellenafdekking, die kan worden  
opgeborgen in een speciaal daarvoor bestemde kast in een nis in de 

muur. De afdekking was belangrijk voor de klant, omdat het een vrij 
open terrein betreft en de wind vaak over het wateroppervlak waait. 
Dankzij de afdekking gaat er aanzienlijk minder warmte verloren. De 
klant heeft bewust afgezien van aanvullende apparatuur en accessoires. 
Het prefab zwembad werd op de klassieke manier per vrachtwagen  
geleverd en vervolgens met de kraan over het aangrenzende terrein in 
de bouwput geplaatst, waar de technici van Henne het alleen nog maar 
hoefden aan te sluiten.

Omdat er een hoogteverschil is tussen de twee percelen, zijn in het 
schuine stuk treden ingebouwd en is er een muur geplaatst om het  
geheel af te sluiten. Het terras met zwembad ligt boven het niveau van 
het aangrenzende perceel. Het tuinteam van Hopp bouwde vervolgens  
een houten terras rond het zwembad. Aan de kopse kant van het  

Om direct naast het zwembad een loungeruimte te creëren, is een stalen constructie met glazen dak toegevoegd aan de carport, waarin ook de sopra zwembadtechniek is geïnstalleerd.

MAGAZINE | 2018

REPORTAGES



www.bayrol.de

BAYROL Deutschland GmbH
Robert-Koch-Straße 4 · D-82152 Planegg
Telefon +49 89 857 01-0 · bayrol@bayrol.de 
www.bayrol.de

Protect & Shine
macht Ihren Pool zum !

 Perfekte Wasserlinie  Brillantes Poolwasser  Strahlender Pool!  

  
  

A
N

TIH
AFT-WIRKUNG

P
E

R
FE

K
TE W

ASSERLINIE

Der letzte Schliff für jeden Pool! 

Die einzigartige Brillanz-Formel von Protect & Shine sorgt für noch 

brillanteres Poolwasser und schützt zusätzlich die Wasserlinie und 

den Skimmer vor Schmutz- und Fettablagerungen. Protect & Shine 
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zwembad liet de klant een carport bouwen, waarin ook de sopra 
zwembadtechniek is geïntegreerd. Een eenvoudig sopra basissysteem 
was voor hem voorlopig voldoende. Wel zijn er plannen om het 
systeem in een later stadium te upgraden naar een automatisch 
zwembad beheersysteem. Aan de carport is een stalen constructie met 
glazen dak aangebouwd om een beschermd loungegebied te creëren 
bij het zwembad. Hier zitten de bewoners beschermd en uit het zicht 
direct aan het zwembad en kunnen ze ongestoord genieten van het 
uitzicht. Ook de entree van het zwembad is optimaal afgeschermd. 
Er zijn plannen om te zijner tijd een buitenkeuken bij te bouwen. ■

i
MEER INFORMATIE | www.schwimmbad-henne.de

Het grijze oppervlak van het bassin zorgt voor mooie lichtrefl ecties in het water.
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GOEDE BEHANDELING. ALLE PRODUCTEN 
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Renovaties vormen de meest veeleisende 
discipline in de zwembadbouw, vooral wanneer 
bestaande bouwdelen moeten worden gebruikt 
en het terrein niet naar believen kan worden 
aangepast. Ook bij de herinrichting van het 
bewegingsbad van de seniorenwoningen van 
Eilenriedestift in Hannover moest rekening 
worden gehouden met deze basisvoorwaarden, 
én met de huidige normen.
Foto’s : Frank Eisele
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www.peraplas.com

Poolzubehör von Peraplas 
im exklusiven sopra Design.

Entwicklung und Herstellung in Österreich. 
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RENOVATIE 
OPTIMALE

In de zomer van 2015 konden architectenbureau Ganz uit Hildesheim 
en sopra partner Kühling & Hauers voor het eerst de bestaande toestand 
van het zwembad en de bijbehorende installatie voor zwembadwater-
behandeling inspecteren. De zwemruimte en het zwembad dateerden 
uit 1968. Het zwembad is gratis te gebruiken voor de bewoners van de  
seniorenwoningen. Daarnaast worden er diverse cursussen en activiteiten  
georganiseerd, waaronder aquagymnastiek.

Het bassin zelf omvat een betonnen constructie met een lengte van  
12 m, een breedte van 6 m en een variërende waterdiepte van 1,27 tot 
1,35 m. Zoals vaak het geval was in openbare zwembaden uit die periode,  
heeft dit zwembad een laag waterpeil en wordt het water afgevoerd 

met oppervlaktereinigers (skimmers). Wat betreft het ontwerp, zijn de  
typische kleurpatronen gebruikt die ook destijds vaak werden gebruikt. 
Een bijzonder kenmerk van dit zwembad is het direct aangrenzende  
atrium aan de westelijke zijde. De speciale balkenconstructie fungeert  
als zonwering en daarom is het atrium een ideale plek om even te  
relaxen voor en na het zwemmen of een saunabezoek.

Hoewel de zwemwaterzuiveringsinstallatie al meerdere keren is  
aangepast, voldeden het zwembad en de ruimte zelf niet meer aan de  
huidige normen voor veilige waarborging van de zwembadwaterkwaliteit,  
de energetische constructie en het optisch ontwerp. Om de werkzaamheden  
in de juiste volgorde te kunnen uitvoeren, is eerst de bestaande   

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING
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 toestand vastgelegd en beoordeeld. Hierbij is gekeken naar het  
bassin, de bassinconstructie en de zwemwaterzuiveringsinstallatie.  
Het project ging uit van de relevante technische normen, waaronder  
DIN 19643 "Behandeling van zwembad- en badwater in openbare  
zwembaden" en de daaropvolgende onderdelen, DIN EN 13451  
"Veiligheidseisen en testprocedures in openbare zwembaden" en  
de daaropvolgende onderdelen, alsmede DIN EN 15288-1  
"Veiligheidseisen voor de planning van openbare zwembaden".

Op basis hiervan werd een eerste renovatieconcept ontwikkeld. Dit diende 
 als uitgangspunt voor het bepalen van de basisvoorwaarden voor  
ontwerp en architectuur, maar ook voor beslissingen door de  
verantwoordelijke gezondheidsautoriteit. Op welke manier werd het 
zwembad gebruikt? Hoe moest het systeem voor behandeling van het 
zwemwater worden opgezet? Om deze vragen te beantwoorden, is het 
zwembad al in een vroeg stadium aangemerkt als "bewegingsbad". 
Kenmerkend voor dit type zwembad is dat zwemmers binnen een uur 
vaker van activiteit kunnen wisselen dan bij andere zwembaden het  
geval is. Dit blijkt wel uit het ruime aanbod van cursussen en activiteiten. 
Het is bekend dat aquagymsessies ongeveer 20 tot 30 minuten duren, 
zodat een intensief schema kan worden aangehouden.

Nadat aan de officiële vereisten was voldaan en de bouwvergunning  
was verleend, gingen de eerste werkzaamheden van start in het  
najaar van 2017. Daarbij is onder meer de kopse kant van het bassin  
verwijderd, waardoor het wateroppervlak optisch op hetzelfde niveau  
kwam te liggen als het loopvlak rond het zwembad. Omdat het  
wateroppervlak voorheen lager lag, kon de oorspronkelijk diepte 
van het bassin vrijwel behouden blijven. In ieder geval de maximale  

waterdiepte van 1,35 m moest worden gehandhaafd, conform de  
vereisten van DIN 19643-1 voor bewegingsbaden met een diepte van  
≤ 1,35  m.  Op  de  plaats  van  de  afgebroken  kopse  kant  
werden geprefabriceerde betondelen van  de firma Reinhardt Plast  
geplaatst. Ook werden een volledig rondom lopende en met folie  
beklede overloopgoot en handgrepen aanbracht, en werd de  
overlooprand volgens de vereisten uitgelijnd cq. genivelleerd. Voor 
een optimale doorstroming van het zwembad werden in de wanden  
horizontaal geplaatste spuitmonden geïntegreerd voor de toevoer van 
schoon water.

De bestaande tegels moesten behouden blijven, omdat ze nog goed 
vastzaten en omdat sloop of verwijdering onnodig veel tijd en moeite  
zou hebben gekost. Op de bestaande tegellaag kon eenvoudig een  
egalisatielaag op cementbasis worden aangebracht en het gehele  
bassin, inclusief de zwembadtrap, werd bekleed met een met  
weefselversterkte PVC-P-folie van Kühling & Hauers.

In de aangrenzende technische ruimte werd de oude zwembad installatie 
door Kühling & Hauers vervangen door een nieuw ontwikkelde sopra  
installatie voor zwembadwaterbehandeling, conform de vereisten van 
DIN 19643-1 en -2. Met betrekking tot de grootte van het zwembad 
en rekening houdend met de werkelijke belasting van het zwembad,  
namelijk het gebruik door zwemmers, en in samenwerking met 
de verantwoordelijke gezondheidsautoriteit, is een behandelings-
volumestroom van 48 m³/uur ingesteld. De filtratie wordt uitgevoerd met 
twee meerlaagse filtersystemen, elk met een diameter van 1.000 mm.  
Ook de techniek voor verwerking van overloopwater is aangepast aan 
de huidige normen.

Een overloopgoot met folievoering werd op de nieuw gebouwde kopse kant geplaatst. Boven: Uit de vlektest bleek dat de doorstroming perfect was. Onder: De sopra zwembadtechniek.
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Kraf tvolle Strömung dank  

FLATStream Technologie, die 
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De circulatiepompen voor badwater worden aangestuurd via een  
frequentieregeling, waardoor de volumestroom buiten de bedrijfstijden  
van het zwembad wordt gereduceerd om energie te besparen. Het  
spoelwater van de filters wordt tijdelijk opgeslagen in een speciale  
tank en na een bepaalde sedimentatietijd met vertraging naar het  
afvalwatersysteem gevoerd, zodat wordt voldaan aan de eisen van  
Bijlage 31 van de verordening voor afvalwater.

De firma Hamann & Lege installeerde een op maat gemaakte schakelkast  
met touchscreen-bediening. Via deze interface kunnen alle noodzakelijke  
functies voor de behandeling van het zwembadwater worden geregeld. 
Ook de nieuwe onderwaterspots met RGB-gamma zijn door Hamann 
& Lege geïmplementeerd. Voordat het systeem in bedrijf genomen 
kon worden, werd een functietest uitgevoerd volgens richtlijn R 65.04 
van de overkoepelende Deutsche Gesellschaft für das Badewesen.  
Essentiële onderdelen van deze functietest zijn:  

•  Uitvoering van een kleurentest om de kwaliteit van de  
bassindoor stroming te bepalen (deze was binnen 4 minuten al klaar, 
ruim binnen het voorgeschreven maximum van 15 minuten) 

•  Evaluatie van waterparameters (chemisch-fysisch en microbiologisch) 
onder belasting

• Haaropvangtest van de zuiginrichting

De functionele test werd uitgevoerd onder begeleiding van de  
verantwoordelijke gezondheidsinstantie. De resultaten en de  
onderzoeken van de gezondheidsautoriteiten bevestigden de perfecte 
kwaliteit van het zwemwater. 
Frank Eisele*  ■

LEVERING EN INSTALLATIE VAN BADWATER-
TECHNOLOGIE EN ZWEMBADBEKLEDING

Kühling & Hauers Schwimmbadtechnik GmbH 
www.kuehling-hauers.de 

TOTAALONTWERP, BOUWMANAGEMENT  
EN -COÖRDINATIE

Architekturbüro Ganz | www.architekt-dirk-ganz.de
WWS Eisele GmbH | www.wws-eisele.de 

Technisch Beheer van de Eilenriedestift | www.eilenriedestift.de

NIEUW ONTWORPEN KOPSE KANT VAN HET  
BASSIN MET OVERLOOPGOOT EN BEKLEDING

Reinhardt-Plast GmbH |  www.rp-poolsysteme.de

ELEKTRISCHE INSTALLATIE- EN REGEL-
TECHNIEK VOOR DE BEHANDELING VAN HET 

ZWEMBADWATER EN DE VERLICHTING
Hamann & Lege Steuerungstechnik GmbH | www.hamann-lege.de

i

*  De auteur is door de IHK Regio Stuttgart publiekelijk aangesteld en beëdigd als expert  
in zwembad- en wellnessapparatuur alsmede technische voorzieningen voor zwemruimten.
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Links: Ralf Tank, eigenaar van het gelijknamige 
ingenieursbureau, ontwikkelde en ontwierp de 
schuifafdekking.

Rechts: Reiner Lietz, directeur van sopra partner 
Kühling & Hauer, bouwde het 16,60 m lange en  
4 m brede zwembadsysteem.

Foto’s : Tank GmbH

ONZICHT BAREHET
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Kraftvolle Punktmassage oder verwöhnende Schwalldusche  

– ganz nach Wunsch und auf Knopfdruck umschaltbar.  

Dabei wirft die integrierte Beleuchtung stimmungsvolle  

Lichtakzente auf Wasserstrahl und Pool. Ideal für Wasserlieb- 

haber mit hohem Anspruch an Design und Hydromassage.

MET DE INGENIEUS ONTWORPEN  
SCHUIFAFDEKKING KAN HET ZWEMBAD VEILIG 

WORDEN AFGEDEKT ZODAT DE RUIMTE OOK 
VOOR ANDERE DOELEINDEN BESCHIKBAAR IS.

ZWEMBAD 

ONZICHT BARE
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Op het terrein was voldoende ruimte voor een mooi vormgegeven 
zwembad. De klant wilde echter een oplossing waarbij het zwembad 
niet zichtbaar zou zijn en het oppervlak voor andere doeleinden kon 
worden gebruikt. De opdracht voor de aanleg van het 16,60 m lange 
en 4 m brede zwembad ging naar sopra partner Kühling & Hauers.  
Directeur Reiner Lietz adviseerde een folielaag voor het betonnen  
bassin. Daarnaast werd een grando Solar afdekking aangebracht die 
in een aparte schacht achter een scheidingswand rust. Deze schacht 
was tevens voorzien van een eigen hydraulisch watersysteem. De  
inrichting was natuurlijk niet compleet zonder tegenstroomsysteem en  
onderwaterspots.

Nu moest er nog een afdekkingsoplossing worden gevonden die aan de 
eisen van de klant voldeed. Via een aanbeveling kwam de klant uit bij 
Tank Engineering in Walsrode, dat zich al geruime tijd bezighoudt met 
oplossingen voor zwembadafdekkingen. Ralf Tank zegt het volgende 
over de gedachte achter de bouw van het mobiele afdeksysteem voor 
het zwembad: "Veel mensen dromen ervan om een eigen zwembad te 
hebben. In wezen is dat een aanvulling op het dagelijkse levensgenot. 
Maar in de periode dat het zwembad niet wordt gebruikt, is een groot 
gedeelte van de tuin niet beschikbaar voor ander gebruik. Met ons  
mobiele afdeksysteem kan het zwembad op een onopvallende manier 
worden afgeschermd tegen pottenkijkers."

Het door Tank GmbH ontwikkelde afdeksysteem is zelfdragend, wat  
inhoudt dat het is opgebouwd zonder zichtbare geleidingen zoals rails. 
Het zwembad is veilig afgedekt voor mens en dier en wordt tegelijkertijd  
beschermd tegen verontreiniging. De afdekking wordt alleen in de  
eindposities veilig ondersteund en heeft geen zichtbare geleidings-
elementen nodig. Het deksel is bestand tegen extreme belastingen in 

de eindposities. De extra belasting bij het openen en sluiten mag alleen 
statisch worden uitgeoefend en kan gemakkelijk 200 kg per segment  
bedragen. De belasting moet echter wel over een groot gebied  
worden verdeeld. Bij een constante belasting, zoals een zware plantenbak  
op één bepaald punt, kan de afdekking daarop worden ontworpen en  
afgestemd. 

Volgens Ralf Tank is het afdeksysteem geschikt voor kleine en grote 
zwembaden. In dit geval bestaat het referentieobject uit vier segmenten.  
De hoogte boven de rand is slechts 245 mm. Als bodembedekking 
is gekozen voor Garapa. Andere bekledingen zijn ook mogelijk, zoals  
natuursteenplaten. De aandrijving wordt met een sleutelschakelaar  

Het openen en sluiten duurt slechts 150 seconden. De schuifafdekking sluit het zwembad veilig af en beschermt het water tegen verontreiniging.

Ralf Tank: Veel mensen dromen ervan om een eigen 
zwembad te hebben. In wezen is dat een aanvulling  

op het dagelijkse levensgenot.
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aangestuurd. Het openen en sluiten duurt slechts 150 seconden. Aan alle 
verwachtingen van de opdrachtgever is voldaan.  Wanneer het schuifdek 
gesloten is, is het zwembad volledig afgesloten, kan het gebied als terras  
gebruikt worden en wordt verdamping vrijwel volledig voorkomen.  
En het zwembad is veilig voor ongelukken. Bij bestaande zwembaden  
kan de verschuifbare afdekking ook eenvoudig achteraf worden  
gemonteerd.

Reiner Lietz, directeur van Kühling & Hauers, zegt hierover: "Als de zon 
schijnt, kan het schuifdek kan worden geopend en geeft de afdekking 
op zonne-energie de thermische energie door aan het zwembadwater." 
De sopra zwembadtechniek is ondergebracht in een technische ruimte 
van het nieuwe tuinhuis, aan de kopse kant van het zwembad. Een sopra 
meerlaags filter met AFM-filtermateriaal en UV-desinfectie maken deel 
uit van deze installatie. Er is daarnaast een hoog platform met zit- en 
liggedeelte geplaatst aan de voorzijde van het tuinhuis, wat het comfort 
een extra dimensie geeft. Dankzij de geïnstalleerde terrasverwarming is 
het hier zelfs bij koelere weersomstandigheden aangenaam en kunnen 
de bewoners genieten van het uitzicht over het zwembad en de tuin.  ■

Het tuinmeubilair op deze verschuifbare afdekking kan altijd blijven staan en hoeft niet 
verwijderd te worden.

www.uwe.de

T r i VA
D I E  S TÄ R K S T E  J E T S T R E A M  
A L L E R  Z E I T E N .

Erwarten Sie heftigsten Widerstand! Die Gegenstrom-

schwimmanlage TriVA wurde speziell für ambitionierte 

Sportler entwickelt. Die FLATStream Technologie erzeugt 

eine flache, extrem kraftvolle Strömung knapp unterhalb 

der Wasseroberfläche – exakt auf Höhe der Brust- und  

Schultermuskulatur. Genau das Richtige für hocheffizientes  

Training mit nachhaltigem Effekt. Die Anlagenleistung  

kann über die drucksensitive Einknopf-Steuerung PIEZO 

von 75 m3/h bis 225 m3/h geregelt werden. In diesem 

Sinne: Lassen Sie die Muskeln spielen!
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Dankzij de optimale sopra zwembad- 
technologie kunnen klanten altijd genieten 
van schoon, kristalhelder en hygiënisch 
zwembadwater. De systemen zijn  
energie zuinig, milieuvriendelijk en  
bieden maximaal comfort dankzij  
geautomatiseerde technologie. 

Dit privézwembad, dat is gerealiseerd door  
sopra Salzburg, is een schoolvoorbeeld van 
wat vandaag de dag kan worden bereikt met 
de hoogwaardige technologie van sopra. In 
de tuin van een bestaand woonhuis werd een  
15 m lang en 4,50 m breed pvc-zwembad 
van sopra leverancier KWS aangelegd. Het 
zwembad is geïntegreerd in het nieuwe terras  
en wordt aan drie zijden omsloten door een 
poolhouse, dat is gebouwd op basis van 
houtskeletbouw en waarvan het dakgedeelte  
met koperplaten is bekleed. Het complex, 
ontworpen als een op zichzelf staande unit 
op het perceel, is een goed voorbeeld van 
modern en hoogwaardig outdoor living in de 
praktijk.

Het witte pvc-bassin heeft een bassinkop 
met daarachter een kanaal dat is bekleed  
met natuursteen en een fluisterstille  
overloopafvoer die ongewenste geluiden 
grotendeels voorkomt. De klanten kunnen 
genieten van rust en stilte aan het zwembad. 
Roman Vitzthum van sopra Salzburg legt uit 
dat in het overloopkanaal een veiligheidsklep 
met sensor is ingebouwd, die bij stroomuitval 
het systeem automatisch uitschakelt zodat 
de toegang tot de technische ruimte wordt 
afgesloten. In de entree van het zwembad  Foto’s : Karl-Heinz Linderich

VAN HET HOOGSTE NIVEAU 

WEMBADT ECHNIEKZ
is ook een platform geïntegreerd, dat  
uitstekend geschikt is als speelplek voor  
kinderen.

Ook een grando lamellenafdekking in  
polycarbonaat zilver, die in een schacht in 
het zwembad kan worden opgerold, en vier 
witte LED-koplampen maken deel uit van de 
uitrusting van het zwembad. De zwembad-
techniek van sopra is ondergebracht in een 
grote technische ruimte in de kelder van het 
poolhouse. Alle componenten worden zo 
geïnstalleerd dat ze gemakkelijk toegankelijk  
zijn en eenvoudig geïnspecteerd kunnen  
worden, indien nodig. De aanblik van de ruimte  
wordt gedomineerd door de gepatenteerde  
Selfclean overloopwatertank. Deze is in  
samenwerking met KWS ontwikkeld door  
sopra partner Kühling & Hauers en is voor-
zien van een zelfreinigend systeem, een  
kijkvenster en binnenverlichting. De  
wandoppervlakken en bodem worden continu  
met vers behandeld en gedesinfecteerd  
water gespoeld via een ringspoeling en  
een sproeier. Indien nodig kan het systeem  
ook met de hand worden gereinigd.  
De zelfreinigings functie Selfclean is via  
het besturings -systeem in de zwemwater - 
zuiveringsinstallatie geïntegreerd. 
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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 patentierte selfclean-Wasserspeicher 

verfügt über eine einzigartige, kontinuier-

liche Ringspülung: Wandfl ächen und Boden 
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VAN HET HOOGSTE NIVEAU 

WEMBADT ECHNIEK

i
www.sopra-salzburg.at

De technische uitrusting omvat een sopra  
meerlaags filter met kijkvenster en een 
UVC-systeem voor extra desinfectie. Daarnaast  
is het systeem voorzien van Intercommands 
pool control, de sopra professionele filter-
besturing, automatische flocculantdosering,  
een frequentie-geregelde pomp en de  
Besgo-klep. Een bijzonderheid zijn de twee 
automatische bladscheiders die, onder meer 
via een Besgo-stangklep, elke dag gedurende  
zeven seconden worden ingeschakeld. Dankzij  
de bladscheiders kan er geen grove  
verontreiniging in het Selfclean overloop-
reservoir terechtkomen. "Omdat er bomen op 
het perceel staan," legt Roman Vitzthum uit, 
"komen er meestal veel naalden in het water en 
vervolgens in de installatie". Dit wordt nu door 
de bladscheiders effectief voorkomen en in  
combinatie met de Selfclean zelfreinigings-
functie levert dit een groot voordeel op voor 
de klant. De zeven in de cilinders hoeven 
maar één keer per jaar te worden verwijderd 
en gereinigd. Omdat de sopra technologie 
automatisch werkt, hoeft de klant zelf maar 
zeer weinig onderhoud uit te voeren.  ■

Selfclean zelfreinigend filter en overloopreservoir.

Bladscheiders voorkomen grove verontreniging.

Veiligheidsklep met sensor.
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Alle functies in en om het zwembad zijn 
eenvoudig en gemakkelijk te bedienen via het 
display, maar de nieuwe aanraakbediening 
"sopra pool control touch" heeft nog veel 
meer in zijn mars. 

De ideale oplossing voor optimaal zwemplezier. 
De universele bedieningseenheid "sopra pool 
control touch" voor moderne zwembad-
systemen omvat alle functies die nodig zijn 
voor veilig gebruik van een zwembad:

●  Tijdgestuurde circulatieregeling met 
geïntegreerde terugspoel- of spoelautomatiek

●  Toerentalregeling voor de circulatiepompen, 
met of zonder frequentie-omvormer

● ECO-modus voor circulatiereductie

●  Bediening van kleppen voor bodemafvoer, 
terugspoeling, functie voor spoelen of 
omschakelen van het bassin, geïntegreerde 
niveauregeling, regeling van de zwembad-
verwarming, regeling van de UV-installatie, 
aansturing van accessoires en onderwater-
verlichting, zonnepanelen

●  Geïntegreerde visualisatie/bediening van 
een Herget ventilatiesysteem

●  Veiligheidsfuncties, bijvoorbeeld bij storing 
van de afvalwaterafvoer of bij het vrijgeven 
van de dosering. 

sopra ZWEMB ADBEDIENING 

E NIE UWE D
sopra pool control touchsopra pool control

sopra test premium 17

Er zijn vijf verschillende 
configuraties in de besturing 
geprogrammeerd. Ze kunnen 

bij de inbedrijfstelling worden 
geselecteerd.
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sopra ZWEMB ADBEDIENING 
Er zijn vijf verschillende configuraties in de besturing 
geprogrammeerd, die bij de inbedrijfstelling kunnen 
worden geselecteerd: bijvoorbeeld een zwembad met 
skimmer of overloopkanaal of een combi-oplossing van 
zwembad met gekoppelde whirlpool.

Het zwembad wordt bediend via een kleurendisplay of een 
voor internet geschikt apparaat zoals een pc, smartphone of 
tablet. De parameters worden ingesteld en bediend via de 
webpagina's die via een LAN-verbinding en een standaard-
browser in de filterbesturing zijn geïntegreerd. Met de 
nieuwe zwembadbediening kunnen alle belangrijke 
instellingen eenvoudig en overzichtelijk worden bewaakt 
en indien nodig worden gewijzigd. Parameters kunnen 
worden weergegeven op webpagina's, maar ook alarmen en 
functies voor bewaking van grenswaarden kunnen worden 
geconfigureerd. De "sopra pool control touch" en de 
combinatie "sopra test premium 17" met "sopra pool 
control" vormen samen een centrale besturingseenheid en 
kunnen ook met mobiele apparaten worden bestuurd.  ■

MTS
SCHWIMMBADTECHNIK

VOM GUTEN
DAS BESTE

E NIE UWE 

VOORJAAR 2019
sopra KONDIGT EEN NIEUW SYSTEEM VOOR ELEKTROLYSE AAN. 

Dit systeem zal worden gebruikt om op locatie een 

natriumhypochlorietoplossing te produceren uit verzadigde 

pekel en onthard water met behulp van elektrolyse. De bestaande 

soprazon installatie zal worden vervangen.
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Dryden Aqua heeft DAISY
 (Dryden Aqua Integrated System) 
ontwikkeld om te voldoen aan de hoge
 eisen die worden gesteld aan de water- en 
luchtkwaliteit in zwembaden.

Het doel van zwembadwaterbehandeling is 
om de overdracht van ziekteverwekkers tussen 
zwemmers te voorkomen en om schadelijke 
nevenproducten als gevolg van desinfectie 
(DNP's) tot een minimum te beperken. Bij 
traditionele methoden voor waterbehandeling 
wordt geprobeerd dit doel te bereiken door nog 
meer of nog sterkere desinfectiemiddelen te 
gebruiken. De overdracht van ziekteverwekkers 
is echter een biologisch probleem. Daarom 
hebben we oplossingen ontwikkeld waarbij we 
zijn uitgegaan van biologische maatregelen.

De geïntegreerde aanpak voor waterzuivering 
van Dryden Aqua sluit hier naadloos op aan: 
we hebben de zwembadinstallatie zo ontworpen 
dat ziekteverwekkers zich niet kunnen 
vermenigvuldigen, waardoor het gebruik van 
meer of sterkere desinfectiemiddelen niet meer 
nodig is. Voorkomen is beter dan genezen! Foto’s : Dryden Aqua

IN HARMONIE MET DE NATUUR 

INNOVATIE
DAISY

Op deze manier kunnen we zwembad water 
creëren dat bijna geheel bacterievrij is. Onze 
aanpak is gebaseerd op twee punten:

1. Geen basis voor ontwikkeling: door ons 
bioresistent filtermateriaal AFM kunnen zich 
geen bacteriën ontwikkelen.
2. Geen voedingsstoffen: met behulp 
van coagulatie, flocculatie en AFM-filtratie 
onttrekken we de voeding voor de bacteriën en 
voorkomen we hun groei.

Het gevolg: hoe minder chloor, hoe minder 
DNP's. Het Dryden Aqua Integrated System, 
kortweg DAISY, filtert een zo groot mogelijke 
hoeveelheid stoffen uit en minimaliseert 
de chloorbehoefte tot het laagste niveau. 
Hoe minder chloor er wordt verbruikt, hoe 
minder schadelijke nevenproducten er kunnen 
ontstaan.

AFM is de afkorting voor Activated Filter Material, geactiveerd 
fi ltermateriaal, en is de directe vervanging van kwartszand.

ACO staat voor actieve katalytische oxidatie.DAISY staat voor Dryden Aqua Integrated System.
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Wasseruntersuchung 
für anspruchsvolle 
private Pool & Spa 
Betreiber

Chlor    0,1 - 6,0 mg/l

pH-Wert    6,5 - 8,4

Cyanursäure    1 - 160 mg/l

Wasserhärte    0 - 300 mg/l

Brom    0,2 - 13 mg/l

Elektronischer 
Pooltester
Lovibond® – Das Original

Scuba II

Lovibond® 
Water Testing

Tintometer® Group

www.lovibond.com

scuba_II_hoch_pool_70x297_de.indd   1 20.01.17   15:24

DAISY

i
www.drydenaqua.com

DE AFZONDERLIJKE
COMPONENTEN VAN DAISY

APF - Active Poly Floc
APF is het effectiefste stollings- en flocculant-
middel op de markt. Het flocculeert de fijnste 
troebelheid substanties (colloïden) tot grote, 
makkelijker filtreerbare vlokken. Daarnaast 
zorgt het voor coagulatie van opgeloste stoffen.  
Coagulatie staat voor het neerslaan van  
opgeloste deeltjes in zeer fijne vaste stoffen 
(colloïden). 80% van de oxidatiebehoefte 
wordt veroorzaakt door opgeloste water-
bestanddelen. 

ZPM - Zeta Potential Mixer
ZPM van Dryden Aqua staat voor Zeta Potential 
Mixer. ZPM's zijn statische mixers voor cavitatie 
van water. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal 
(1.4571). Speciaal gevormde lamellen zijn 
in de ZPM gelast en beïnvloeden de stroom-
richting van het water. De watermoleculen  
worden zo sterk geschud dat ze uit elkaar  
worden getrokken (cavitatie). Daardoor  
ontstaan nanobellen, het zèta-potentiaal  
(lading tussen de delen) in het water wordt 
teruggedrongen en het redoxpotentiaal 
wordt verhoogd. Hoe hoger het gegenereerde  
drukverlies, hoe sterker de cavitatiereacties. 
Voor het filter worden ZPM's gebruikt om het 
coagulatie- en flocculatieproces te optimaliseren. 

AFM - Activated Filter Media
AFM is de afkorting voor Activated Filter Material,  
geactiveerd filtermateriaal, en is de vervanging  
van kwartszand. Het is gemaakt van groen glas 
en ondergaat een activatieproces dat uit drie 
fasen bestaat. AFM filtert 30% meer organische 
stoffen uit het zwembadwater dan kwarts 
of glaszand. Het heeft ook katalytische en  
oxiderende eigenschappen die beschermen 
tegen het ontstaan van bacteriekolonies. 
Door AFM kan er zich geen biofilm vormen 
in het filterbed. Dit houdt in dat er minder  
trichlooramine en dus minder chloorgeur  
ontstaat, dat er minder chloor nodig is en 
dat er een aanzienlijk kleinere kans is op 
ziekteverwekkers als legionella. AFM is zelf-
desinfecterend en zorgt voor gezonde lucht 
en kristalhelder water. Het wordt met succes 

gebruikt in meer dan 200.000 openbare en 
particuliere zwembaden wereldwijd.

ACO - Active Catalytic Oxidation
ACO staat voor actieve katalytische oxidatie 
en is een katalysator, d.w.z. een reactievers-
neller die reageert in combinatie met zonne-
kracht of met kortegolf UV-licht en natuurlijke  
fotooxidatie ondersteunt. UV- en zonlicht  
desinfecteren water door oxidatiereacties te  
veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die 
van chloor. Wanneer ACO aan het water wordt  
toegevoegd, worden deze natuurlijke  
oxidatiereacties aanzienlijk versterkt. Er worden  
vrije radicalen gevormd, die oxideren zonder  
ongewenste nevenreacties te genereren.

ACO heeft twee belangrijke functies:
1.  Versterkt de natuurlijke oxidatie door de zon en 

ondersteunt bestaande oxidanten als chloor 
2.  Beschermt chloor tegen foto-oxidatie door 

de zon (chloorstabilisator)

Wij adviseren om de ACO om de twee maanden  
handmatig te doseren. Alle componenten 
van de Dryden Aqua waterzuivering zijn  
optimaal op elkaar afgestemd. Het resultaat  
is kristalhelder water en gezonde lucht voor 
particuliere en openbare zwembaden.  ■

TESTRESULTATEN BEVESTIGEN  
DE WERKING VAN AFM

Het Institut de la Filtration et des Techniques 
Séparatives (ifts) heeft in een reeks onderzoeken  
de  filterprestaties  van  Dryden  Aqua  
AFM in vergelijking met kwartszand en  
andere  gangbare  glasfiltermedia  beoordeeld.  
Het ifts is een toonaangevend, wereldwijd  
erkend en on afhankelijk laboratorium, dat is  
gespecialiseerd in performance tests op het  
gebied van water zuivering. Conclusie van het  
onderzoek: volgens de resultaten presteerde  
AFM van de geteste filtermedia veruit het beste.  
Om  grote  deeltjes  uit  te  filteren  is  niet  een  
bijzonder  goed  filtermedium  vereist.  De  
verschillen worden pas zichtbaar bij  
filtratiefijnheden  onder  10  micron  en  onder  
5  micron.  Bij  deze  filtratiefijnheden  filtert  
AFM minstens dubbel zo goed als zand en andere  
filtermedia. De resultaten zouden nog duidelijker  
zijn wanneer rekening wordt gehouden met  
bioresistentie. Bij  lagere filtratiesnelheden  zijn 
de verschillen nog beter zichtbaar.



HET IS ZOWEL MENSEN UIT DE PRAKTIJK ALS OPDRACHTGEVERS INMIDDELS VOLDOENDE  
BEKEND DAT BOUWCONTRACTEN TOT GESCHILLEN KUNNEN LEIDEN. DE DIVERSE  

CONTRACTPARTIJEN ZIJN ECHTER MINDER BEKEND MET DE HUIDIGE WETGEVING EN  
RECHTSPRAAK. DAAROM WORDT HIER EEN DEEL VAN DE AANZIENLIJKE WIJZIGINGEN  

ONDER DE LOEP GENOMEN DIE PER 1 JANUARI 2018 IN HET AANNEMINGSRECHT  
VAN KRACHT ZIJN GEWORDEN. DE VERANDERINGEN TEN OPZICHTE VAN DE  

VROEGERE SITUATIE WORDEN BELICHT.

RECENTE VERANDERINGEN IN HET AANNEMINGSRECHT
DONBEKENDEN 

E GROTEN

Het bouwrecht in het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) besloeg 
eerder amper 24 paragrafen en bleek vaak, in het bijzonder bij 
complexe bouwwerkzaamheden, te algemeen geformuleerd,  
zodat het bouwrecht lange tijd overwegend in de rechtbank 
moest worden beslist. Met voorschriften, zoals de voorwaarden  
voor de uitvoering van werken (VOB) en de verschillende  
onderdelen daarvan, waren er weliswaar aanvullende  
regelingen, maar anders dan wat vaak wordt gedacht, waren  
die niet in een wet vastgelegd. De toepassing van die  
regelingen in de praktijk leverde steeds aanzienlijke  
problemen op. Verder was de verdeling van de aansprakelijk-
heid en de bescherming van de consument wettelijk volstrekt 
ontoereikend geregeld. Tegen deze achtergrond heeft de 
wetgever per 1 januari 2018 het Duits Burgerlijk Wetboek 
met meer specifieke voorschriften voor afzonderlijke soorten 

contracten aangepast. De bescherming van de consument  
is verbeterd en er zijn eindelijk duidelijke richtlijnen voor 
de uitvoering en afwikkeling van bouwcontracten. Wie  
betrokken is bij bouwprojecten, moet echter bekend zijn met 
de specifieke toepassing, zodat in een vroeg stadium fouten 
kunnen worden vermeden die ertoe kunnen leiden dat alle 
contractuele afspraken nietig zijn.

Termijnbetalingen (§ 632 a BGB):
De ondernemer kan van de klant voortaan voor daadwerkelijk  
geleverde en uit hoofde van het contract verschuldigde 
prestaties termijnbetalingen eisen en wel ter hoogte van de 
waarde van de geleverde prestatie, waarbij de toegevoegde 
waarde bij de klant buiten beschouwing kan blijven. Bezwaren  
tegen dergelijke betalingen, die een redelijke inhouding 
rechtvaardigen, zijn uitsluitend mogelijk wanneer de  
geleverde deelprestatie niet volgens contract is; de  
bewijslast hiervoor ligt bij de ondernemer. Ook de hoogte van 
de inhouding is expliciet geregeld en mag overeenkomstig  
het algemene recht op inhouding maximaal het dubbele 
zijn van de kosten om de vastgestelde tekortkomingen te 
verhelpen. Er moet echter wel uitdrukkelijk op worden  
gewezen dat het BGB in dit opzicht enkele jaren geleden al 
is gewijzigd en dat de maximale hoogte van het ingehouden 
bedrag bij tekortkomingen slechts het dubbele en niet meer 
het driedubbele van de te verwachten kosten mag zijn (§ 641 
lid 3 BGB).

De fictieve afname (§ 640 lid 2 BGB):
Gewoonlijk is de vergoeding bij aanneming van werk  
betaalbaar wanneer er een afname tussen de partijen heeft 
plaatsgevonden. De feitelijke afname leidt echter regelmatig 
tot problemen, zelfs tot niet-afname, die uit onwetendheid  
wordt geweigerd. Voortaan kunnen ondernemers na  
beëindiging van hun werkzaamheden de opdrachtgever een 

Andreas Kellner, advocaat en notaris, is gespecialiseerd op het gebied 
van zwembaden en wellness.
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termijn stellen (waarbij een minimum van twaalf 
dagen als redelijk wordt beschouwd) en na  
afloop van deze termijn geldt de afname als 
plaatsgevonden. De opdrachtgever kan de fictieve  
afname alleen verhinderen wanneer hij deze 
uitdrukkelijk weigert en wijst op een concrete 
tekortkoming. Bij particuliere klanten moet 
de aannemer in verband met de afname-eis  
uitdrukkelijk schriftelijk wijzen op de gevolgen  
van het niet afnemen dan wel van een  
weigering zonder dat er tekortkomingen worden  
aangegeven!

Opzegging om zwaarwegende reden 
(§ 648 a BGB):
Vanaf nu kunnen beide contractpartijen, na de 
andere contractpartij vooraf te hebben gemaand,  
het contract op elk moment met onmiddellijke 
ingang om zwaarwegende reden opzeggen. 
Een reden is zwaarwegend wanneer verdere  
samenwerking onredelijk is. Na opzegging 
zijn beide contractpartijen voortaan wettelijk  
verplicht actief mee te werken aan de vaststelling  
van geleverde prestaties, dat wil zeggen, het  
vaststellen van het te betalen deel van de  
geleverde prestatie. Mocht een contractpartij  
dit weigeren, dan moet deze partij later  
in het proces over gerechtvaardigde aanspraken  
op betaling dan wel geweigerde betalingen  
de bewijslast leveren. Om eventuele schade te 
beperken, moeten alle contractpartijen daarom  
na opzegging actief aan een verstandige  
oplossing meewerken. Met deze regeling wil de 
wetgever voorkomen dat zaken stilvallen doordat  
een contractpartij niet meer reageert.

Bouwcontract/Bouwcontract voor 
consumenten:
Het bouwcontract, respectievelijk het bouw-
contract voor consumenten is compleet nieuw 
verwoord. Met §§ 650 a BGB introduceert de 
wetgever voor het eerst heldere richtlijnen 
voor de inhoud van bouwcontracten. Daarmee  
beschikken partijen over een richtlijn die 
het opstellen van effectieve bouwcontracten  
mogelijk maakt door eenvoudig op basis van de 
wettelijke richtlijnen te werken. Met name regels 
over het achteraf wijzigen van de omvang van 
de werkzaamheden en de vergoeding daarvan 
zijn nu vastgelegd, net als de eis dat opzegging 
schriftelijk dient te gebeuren en dat er naast 
de afname een controleerbare eindafrekening 
moet zijn als voorwaarde voor de opeisbaarheid 
van de vordering. Dat betekent dat vanaf nu de 

omvang van de werkzaamheden en de daarvoor 
geldende (en overeengekomen) vergoeding 
in begrijpelijke vorm op de eindafrekening 
moet zijn aangegeven. Tegelijkertijd heeft de 
opdrachtgever 30 dagen de tijd om bezwaar 
te maken. Na afloop van deze termijn is het  
bedrag verschuldigd. De wettelijke richtlijnen 
zijn nog strenger wanneer een bouwcontract  
voor consumenten wordt afgesloten. Voor  
consumenten geldt zo'n contract echter  
uitsluitend wanneer er een nieuw gebouw 
wordt neergezet of wanneer er aanzienlijke  
bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze 
beperking zou in het bijzonder bij de aanleg van  
zwem baden van belang kunnen zijn. Deze  
richtlijnen zouden duidelijk wel gelden 
voor de bouw van een overdekt zwembad,  
terwijl dat mogelijk niet zo zou zijn bij 
de bouw van een privézwembad in de 
tuin; in een geval heeft de wetgever  
inmiddels bepaald dat de richtlijnen niet van  
toepassing zijn op wintertuinen. Het advies aan 
de ondernemer is echter om vooraf een dergelijke  
inschatting te maken. Verder moeten in 
het bouwcontract voor consumenten de  
werkzaamheden door een ondernemer  
schriftelijk worden toegelicht. Het is helaas 
niet mogelijk om de nieuwe voorschriften 
hier in detail te bespreken, maar de wetgever  
verplicht nu tot het opstellen van een  
beschrijving van de bouwwerkzaamheden en 
kent ook een herroepingsrecht van 14 dagen  
toe. Deze termijn gaat pas in nadat de andere  
partij is geïnformeerd over het recht tot  
herroeping en loopt anders pas na twaalf  
maanden en 14 dagen af. De consument 
heeft in dit opzicht nu ook aanspraak op de  
ontwerpdocumenten, en deze moeten vóór 
aanvang van de bouwwerkzaamheden ter 
hand worden gesteld. Dit is iets waarvan veel  
ondernemers mogelijk nog niet op de hoogte zijn.  
Belangrijk is dat niet van deze voorschriften 
mag worden afgeweken als dat ten nadele is 
van de consument; in het kader van het nieuwe 
recht zou dit ondernemers problemen kunnen  
opleveren. Dit is slechts een kort overzicht. Het is 
raadzaam vooraf deskundig advies in te winnen 
om eventuele conflicten te vermijden.   ■

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 begeleidt in heel Duitsland bedrijven,  architecten en  
opdrachtgevers bij juridische kwesties en gerechtelijke procedures 
over de aanleg van zwembaden en wellnessvoorzieningen.  Daarbij  
kan hij terugvallen op zijn enorme ervaring in het voeren van  
honderden procedures. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen 
over dit onderwerp en schrijft hij artikelen voor vakbladen.                                                                              
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Al voordat het zwembad er was, stond het 
restaurant bekend om zijn gastvrijheid en 
gezelligheid, maar ook om het schitterende 
uitzicht op de Willibaldsburg, een 14e-eeuwse 
burcht op de tegenoverliggende bergrug.

W
MET UITZICHT OV ER HET ALTMÜHLTAL

Foto’s : Arosa

HOTEL & WELLNESS
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EEN HOTEL ZOALS JE IN DE VAKANTIEREGIO  
ALTMÜHLTAL NIET ZOU VERWACHTEN:  

HET COMPLEET GERENOVEERDE WELLNESSHOTEL 
SCHÖNBLICK IN EICHSTÄTT HEEFT EEN  

MODERN DESIGN EN EEN OVERDEKT ZWEMBAD  
DAT AAN HOGE SPECIFICATIES VOLDOET. 

Hotel Schönblick in de natuurcoulissen van het Altmühltal presenteert zich als een modern 
conferentie- en wellness-hotel, dat ook qua design aan zeer hoge verwachtingen voldoet.

W
MET UITZICHT OV ER HET ALTMÜHLTAL

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen het Altmühltal nog een  
slaperig buurtje was en er van de oorspronkelijke inwoners nog  
niemand aan toerisme dacht, was café-restaurant Schönblick bij  
Eichstätt voor wandelaars en natuurliefhebbers een geliefde  
bestemming. Toen al stond het restaurant bekend om zijn gastvrijheid  
en gezelligheid, maar ook om het schitterende uitzicht op de  
Willibaldsburg, een 14e-eeuwse burcht op de tegenoverliggende  
bergrug. Tot in de 18e eeuw was deze vesting de verblijfplaats van  
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extra kamers en een hoogwaardig zwembad met wellnessvoorzieningen  
gerealiseerd. Hotel Schönblick presenteert zich nu in de natuurcoulissen  
van het Altmühltal als een modern conferentie- en wellnesshotel, dat 
ook qua design aan hoge verwachtingen voldoet. 

Pronkstuk van het nieuwe hotel zijn natuurlijk de luxueuze wellness-
voorzieningen met een oppervlak van 250 m2, waaronder een 
pvc-zwembad van sopra leverancier KWS met attracties, Finse sauna,  
infraroodwarmtecabine, stoombad, ontspanningsruimte en ruimtes 
voor schoonheidsbehandelingen en massages. 

Volgens sopra partner Alexander Arold, wiens onderneming Arosa 
Schwimmbad- und Saunatechnik het project uitvoerde, moest een  
uitgebreid goedkeuringsproces worden doorlopen voordat de  
baggeraars in het beschermde natuurgebied aan de gang konden 
en de eerste werkzaamheden voor de aanbouw konden beginnen.  
Het moderne zwembad bevindt zich op de begane grond; het  
panoramavenster van maar liefst 60 m2 biedt ook vanuit het zwembad een  

De nieuwe infinity-pool steekt uit over het plateau. Gasten hebben het gevoel dat ze zo het Altmühltal in kunnen zwemmen.

 de prins-bisschoppen van Eichstätt, tot ze in het bezit kwam van de  
vrijstaat Beieren.

In de jaren vijftig werden aan het café en restaurant ook enkele  
gastenkamers toegevoegd, zonder dat het toerisme echt werd  
gestimuleerd. Daar veranderde pas in 2010, toen de huidige  
eigenaars besloten het pension te verbouwen en uit te breiden tot een luxe  
wellnesshotel met comfortabele kamers, een restaurant en een  
conferentiegedeelte. In een aanbouw aan het bestaande gebouw, 
dat op de bergrug als een monoliet in het landschap verrijst, werden  

HOTEL & WELLNESS

Het moderne zwembad bevindt zich op de begane  
grond; het panoramavenster van maar liefst 60 m2  

biedt ook vanuit het zwembad een prachtig  
uitzicht over het Altmühltal en op de Willibaldsburg 

tegenover het hotel. 
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prachtig uitzicht over het Altmühltal en op de Willibaldsburg tegenover 
het hotel. Daarbij bevindt het bassin met overloopgoot zich direct tegen 
de glazen pui, zodat gasten vanuit het warme water kunnen genieten 
van het prachtige uitzicht. 

Het door KWS geleverde sopra pvc-bassin van 10 x 5  m is behalve 
van led-lampen in de kleuren rood, groen en blauw voorzien van een  
tegenstroominstallatie. Tussen de zijkant van de trap en de bassinrand 
zijn er daarnaast 4 massage-jets verwerkt. De trap werd zo geplaatst dat 
er geen zwemoppervlak verloren ging, aldus Alexander Arold. Inmiddels 
heeft het hotel ook een infinity-buitenbad.

De sopra zwembadtechniek is in de kelderruimte onder het binnenbad  
ondergebracht. Tot de uitrusting behoren een filterhouder uit de  
800-serie met een pomp van 25 m3 met meerwegklep en automatische  
terugspoeling evenals twee stappen met uv-licht, zodat een  
voortreffelijke waterkwaliteit verzekerd is. Verder een soprazon-toestel 
voor desinfectie en de sopratest-besturing. Zoals gebruikelijk bij   

De trap, met aan weerszijden twee ligbanken met air-jets, komt uit in de roestvrijstalen infinity-pool.
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Ook qua vormgeving maakt het zwembad diepe indruk: achter de vrolijk 
beschilderde scheidingswanden schuilen twee belevingsdouches. Een 
muur van de zwembadruimte is door een kunstenaar van een zeemotief  
voorzien. Ook het verlaagde plafond werd betrokken bij de fraaie  
vormgeving. Het is versierd met een sterrenhemel, waarin talloze spots 
zijn geïntegreerd. Een schitterende coulisse die bijzonder veel indruk 
maakt wanneer de nacht over het Altmühltal valt en gasten genieten van 
de weldadige sfeer in het overdekte zwembad.  ■

 Arosa is het reservoir voor overloopwater, met een inhoud van  
6.000 liter en gemaakt van pvc, direct onder het bassin gemonteerd  
om ruimte te besparen. Vanwege de grote glasoppervlakken is ook  
de sopra ventilatietechniek in heavy-duty uitvoering geleverd.  
Ventilatierails rondom, voor de ramen en in de ruimte zelf, zorgen voor een  
sluier van warme lucht tussen de warme lucht in de ruimte en de ramen.

En het zwembad heeft nog meer te bieden. Door middel van een galerij  
werd een tweede etage en extra ruimte gecreëerd, die optimaal kan  
worden benut. Zo werd de saunacabine fraai in de galerij geïntegreerd. 
De firma Arend paste de houten cabine tot op de millimeter nauwkeurig 
in de gipsplatenconstructie in. Achter een deur op de bovenverdieping 
is het stoombad te vinden. 
 

Het sopra pvc-bassin van 10 x 5 m is voorzien van  
led-lampen in de kleuren rood, groen en blauw  

en van een krachtige tegenstroominstallatie.

HOTEL & WELLNESS

MEER INFORMATIE | www.arosa-gmbh.de

SCHÖNBLICK WELLNESSHOTEL
85072 Eichstätt

Telefoon +49 8421 93608-0 | www.schoenblick-hotel.net

i

Hotel Schönblick presenteert zich nu in de natuurcoulissen van het Altmühltal als een modern conferentie- en wellnesshotel, dat ook qua design aan hoge verwachtingen voldoet.
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Vanuit het buitenbad kunnen gasten  
ongestoord genieten van de omringende 
bergen.

Te midden van de Allgäuer Alpen lijk het  
panorama-wellnesshotel Oberjoch bijna  
op te gaan in de adembenemende natuur.

IN DE  ALLGÄUER ALPEN

Foto’s : Hotel Oberjoch

BEIERS
SPROOK JESBOEK
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DE ALPEN OP HEEL KORTE AFSTAND. OBERJOCH 
IS DE IDEALE PLEK VOOR EEN HOTEL DAT 

VOLLEDIG OP RUST EN ONTSPANNING IS GERICHT.

De Alpin-Spa vormt het hoogtepunt van wat het Panorama Hotel Oberjoch te bieden heeft. 

IN DE  ALLGÄUER ALPEN

Midden in een zonnig hooggelegen dal in de Allgäuer Alpen ligt het 
hoogstgelegen bergdorp van Duitsland. Oberjoch, Duitslands eerste 
gecertificeerde allergievriendelijke gemeente in het hele Alpengebied, 
was de ideale plek om een modern wellnesshotel te bouwen dat in 
dit adembenemende landschap lijkt op te gaan. Het Panoramahotel 
Oberjoch ging in de herfst van 2012 open. Het is een familie-geleid 
4-sterren-superior-hotel met 250 bedden, verdeeld over 115 ruime 
kamers en suites. Gasten kunnen er genieten van een landschap als uit  

EIERS
SPROOK JESBOEK
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Een Beiers landschap als uit een sprookjesboek. De coulisse van de Alpen is overal in het hotel en ook in de spa aanwezig. Voor wandelaars, skiërs en wellnessgasten zijn 

 een Beiers sprookjesboek. Het is een plek om bij te tanken, de stress 
van alledag achter te laten en tot rust te komen. 

In het door Julia Lerch geleide hotel kunnen gasten genieten van de 
luxe en service van het hotel en de nabijheid van het Alpenlandschap. 
Voor zowel wandelaars en skiërs als wellnessgasten zijn de omstandig-
heden hier optimaal voor een ontspannen vakantie. De korte afstand tot 
de lift maakt het hotel tot de ideale "springplank” naar de bergwereld 
van de Oberjoch. En de auto kan in de garage blijven, want bergtreintjes,  
skiliften en het openbaar vervoer zijn voor gasten die in het hotel  
overnachten vanaf de eerste dag helemaal gratis.

In het hotel heerst een ongedwongen, vriendelijke sfeer, die ook in de 
gedekte kleuren, zachte tinten en het chique interieur tot uitdrukking 
komt. Voor congressen en incentives is het Panoramahotel uitgerust 
met de modernste technische voorzieningen. De vijf conferentieruimtes  
bieden plaats aan maximaal 220 deelnemers. Een ruime lobby met 
bar, de vinotheek en rustige zitjes nodigen uit tot relaxen. Daarnaast 
zijn er een groot hotel- en een à-la-carte restaurant waar gasten worden  
verwend met verse regionale producten van eigen teelt. Er zijn meerdere  

terrassen waar het heerlijk ontbijten, dineren of gewoon chillen is. De 
inrichting van de ruime kamers en suites is helemaal in lijn met de 
meest recente inzichten op het gebied van allergieën. Vier Spa-suites  
met vrijstaand bad en privésauna zorgen voor nog meer zorgeloze  
ontspanning, net als de mogelijkheid van private dining en in-room  
treatments. Daarnaast zijn alle kamers voorzien van originele werken 
van moderne kunstenaars, die elke ruimte iets eigens geven.

Hoogtepunt van het hotel is natuurlijk de 3.000 m2 grote Alpin-Spa met 
binnen- en buitenbad, saunalandschap, ruimtes voor therapeutische  
en schoonheidsbehandelingen, fitnessstudio en Day-Spa. De spa is  
gelijkvloers aangelegd en is door enorme raampartijen verbonden met 
de natuur. De vier elementen vuur, water, aarde en lucht komen hier 
prachtig samen. 

Indrukwekkend zijn vooral het binnen- en buitenzwembad, die via een 
sluis met elkaar zijn verbonden. Daarbij was de aflevering van de twee 
sopra pvc-Karat-bassins van 11 x 6 m op de bouwplaats een happening 
op zich. Joachim Stiber, wiens bedrijf de twee zwembassins heeft  
gerealiseerd, herinnert het zich nog goed: “De bassins werden in hun  
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 geheel op de vrachtwagen over de bergpas naar de bouwplaats  
vervoerd. Dat was voor de chauffeurs een enorme uitdaging.“ Om het 
speciale transport mogelijk te maken, moesten delen van de snelweg 
worden afgesloten. Volgens de planning moest het binnenbad als eerste  
worden geleverd. Pas daarna kon de ruwbouw van het hotel worden  
afgerond. Ongeveer een jaar later werd het buitenbad geleverd, 
net als ook de verbinding van de twee bassins via het zwemkanaal.  
Daarbij moest het stuk kanaal van buitenaf worden ingevoegd, wat voor 
de monteurs een extra uitdaging betekende. Een glazen paneel, dat met 
de hand wordt bediend en naar boven wegglijdt, scheidt het binnenge-
deelte van het buitengedeelte.

De twee bassins zijn niet in spiegelbeeld maar versprongen aangelegd.  
Ook qua uitrusting zijn ze verschillend. Het buitenbad is voorzien 
van een lamellenafdekking die ondergronds wordt opgeborgen, een  
nekmassagestroom, massage-jets en drie ligbanken met massage-jets. 
Het binnenbad heeft een tegenstroominstallatie, massage-jets en een 
zitbank met massage-jets. Het water in de twee bassins is het hele 
jaar door 28 °C. De bassins zijn aangesloten op een zuiveringscircuit, 
terwijl het buitenbad ook nog is voorzien van een tweede circuit met  

doseerinstallatie, om nauwkeuriger meetresultaten te krijgen. De sopra 
zuiveringstechniek bestaat nu uit drie filter- en twee doseerinstallaties 
en uit de bijbehorende meet- en regelapparatuur. 

Ook de wellnessvoorzieningen zijn zeer uitgebreid: gasten hebben 
de keuze uit de Panorama-sauna, de Bio-sauna, de Blockhaus-sauna met  
modderbad, een stoombad, een zout-lounge, diverse ontspannings - 
ruimtes en een ruimte voor yoga en pilates waarin aan licht geen  
gebrek is. De Spa-bistro maakt het aanbod helemaal af. Acht behan-
delruimtes voor schoonheids- en massagebehandelingen, deels voor  
partnerbehandelingen, maar ook de “Private Spa-Suite” staan garant 
voor perfecte ontspanning. Voor liefhebbers van het buitenleven is 
er een bijna eindeloze lijst van activiteiten in elk jaargetijde, van het  
maken van bergtochten, klimmen, rafting en downhill biken tot  
alpineskiën, langlaufen, rodelen, schaatsen en gezellige avondjes in 
berghutten. Er is gegarandeerd voor ieder wat wils.  ■

HOTEL & WELLNESS

De Alpin-spa is gelijkvloers aangelegd en biedt bezoekers een grandioos uitzicht op de omringende bergwereld. De twee pvc-bassins werden na elkaar geleverd, ingebouwd en met 
elkaar verbonden. Het hotel beschikt ook over een grote sauna en diverse behandelruimtes.

www.stiber.de | www.panoramahotel-oberjoch.de
i
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wedi Spa- und Wellness-Systeme bieten Premiumqualität der Extraklasse. Ob Stan-

dardprodukte oder Sonderanfertigungen, alle Ausführungen sind wasserdicht

und garantieren effektive Wärmedämmung sowie höchste Funktionalität für

jedes Projekt. Werkseitig vorgefertigte Baukomponenten reduzieren den Montage -

 aufwand auf der Baustelle enorm. So bleiben die Bauzeiten planbar und die

Ausführungsqualität steigt deutlich an.

Wellness by wedi
Von der Hoteldusche bis zum kompletten Spa

Besuchen Sie uns auf der

Stand: Halle 8, 
Stand Nr. 8D69

www.wedi.eu

In puncto Form und Ausführung bietet das

modulare wedi System unzählige Möglich-

keiten. So lassen sich Designideen aller Art

nahezu uneingeschränkt umsetzen – ohne

Qualitäts- oder Gewährleistungsverlust.
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De twee delen van het zwembad zijn met elkaar verbonden via een sluis, die handmatig kan worden bediend. De twee baden zijn niet in elkaars spiegelbeeld uitgevoerd, maar zijn 
versprongen aangelegd. Ook de uitrusting verschilt: het buitenbad is van een afdekking voorzien en biedt andere waterattracties dan het binnenbad.
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V
In overleg met saunaleverancier Arend kan  
sopra AG klanten een breed assortiment  
sauna's en infraroodcabines aanbieden.  
Hier volgt een kort overzicht.

De firma Arend, partner van sopra AG, is een familiebedrijf 
dat rijk is aan tradities en ruim 50 jaar ervaring heeft op 
het gebied van saunabouw. Het bedrijf maakt alle cabines  
op de eigen productielocatie in Noord-Hessen. Arend 
bouwt niet alleen cabines, maar biedt ook een uitgebreid  
servicepakket, zoals het opstellen van offertes en het ma-
ken van tekeningen, montageteams die over heel Duitsland  
inzetbaar zijn, klantenservice en de levering van reservedelen.

Elke saunaruimte moet aan enkele basiseisen voldoen: de 
ruimte moet ten minste 215 cm hoog zijn, een ventilatie-
mogelijkheid hebben en de ruimte moet verwarmd kunnen 
worden. De vloer moet waterdicht zijn. Bovendien is een 
stroomaansluiting van 400 V vereist. Per persoon moet  
rekening worden gehouden met een vloeroppervlak van 
circa 1,3 tot 1,6 m2 en er moeten ten minste twee ligvlakken 
zijn, dan wel een ligbank om languit op te liggen.

Met bijzondere omstandigheden kan rekening worden 
gehouden, bijvoorbeeld inbouw in een bestaande ruimte, 
aansluiting op een bestaand raam of aansluiting op een 
aflopend plafond.

Daarbij zijn er twee klassieke bouwwijzen: elementcabines  
en cabines van massief hout. In principe bestaat een  
elementcabine uit een geïsoleerde raamconstructie,  
binnenbekleding van houten panelen en buitenbekleding 
van houten panelen, decoratieve beplating of gipskarton. 
De wanden van een massief houten cabine zijn van massief  
houten planken met een dikte van 45 tot 60  mm;   Foto’s : Arend
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V
BIJ HET ZWETEN

Overzicht van de drie cabinetypes die sopra aanbiedt. Links: de infraroodcabine is er als basisuitvoering in twee standaardvarianten  
of als gepersonaliseerde cabine. Midden: de elementcabine is er in verschillende varianten als standaardcabine of op maat gemaakt.  
Rechts: de massief houten cabine heeft een wand van massieve planken en maakt indruk met zijn origineel Finse saunaklimaat.



 de cabine  is niet geïsoleerd. Voor beide bouwwijzen is natuurlijk 
wel iets te zeggen: de elementsauna isoleert beter, verbruikt minder 
energie, is door de verschillende wandbekledingen te personaliseren, 
iedere denkbare plattegrond is mogelijk en de cabine is gunstiger 
geprijsd dan een massief houten sauna. Een massief houten sauna heeft 
daarentegen een natuurlijke wandopbouw zonder kunstmatige isolatie 
en zorgt zo voor een aangenaam mild saunaklimaat en de typisch Finse 
saunasfeer.

Qua elementcabines worden er drie verschillende series aangeboden: 
de Basic-serie “Maata” en de gepersonaliseerde series “Perfekt” en 
“Excellent”. "Maata” is in zes formaten respectievelijk layouts leverbaar. 
De cabine heeft een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding en een 
korte levertijd. De sauna-serie “Perfekt” uit het gepersonaliseerde 
programma is in alle afmetingen leverbaar. Schuine wanden en 
plafonds zijn mogelijk. De functionele basisuitrusting kan met veel extra 
voorzieningen worden uitgebreid. Stellen klanten zeer hoge eisen, 
dan is de “Excellent” een cabine op maat met een hoogwaardige 
basisuitrusting met designbanken, een drempelloze deur met 
roestvrijstalen greep en een elegante hoeklamp. Afschuiningen en 
rondingen zijn mogelijk, net als talrijke andere voorzieningen. Deze sauna 
zal klanten die hoge eisen stellen aan design en uitrusting zeker aanspreken. 

Ook op het gebied van massief houten cabines is het aanbod 
ruim. Als Basic-variant is er het model “Saari”, een cabine die in zes 
formaten respectievelijk layouts leverbaar is. De “Saari” is gemaakt 
van de poolsparhout (44 mm). Ook deze cabine heeft een gunstige 
prijs-kwaliteitverhouding, een functionele uitrusting en een korte 
levertijd. De gepersonaliseerde cabine “Talva” daarentegen is in alle 
afmetingen leverbaar. De cabine is gemaakt van poolsparhout met een 
dikte van 44 mm. Schuine wanden en plafonds zijn mogelijk. 

De functionele basisuitrusting kan met veel extra voorzieningen worden 
uitgebreid. De derde serie draagt de naam “Taru” en is een cabine 
op maat die aan zeer hoge eisen voldoet. De cabine is gemaakt van 
poolsparhout (58 mm, optioneel dennenhout). Schuine wanden en 
plafonds zijn mogelijk. Tot de hoogwaardige basisuitvoering behoren 
designligbanken en een elegante hoeklamp. 

Voor de bekleding aan binnen- en buitenzijde zijn er talrijke 
mogelijkheden: tot de standaard binnenbekleding behoren poolspar, 
esp en hemlockspar, maar ook fineerplaten, elzenhout in gezaagd-
houtlook en designbekleding van imitatiebeton. Houtbekleding op 
maat op aanwijzing van de architect is eveneens mogelijk. 

Ook voor de bekleding van de buitenkant is er van alles mogelijk: 
poolspar, droogbouw-bekleding, decoratieve platen en met name 
profielloos glas zijn helemaal in. 

Daarbij passend worden ook verschillende saunakachels aangeboden. 
De klant kan kiezen tussen de beproefde wandkachel “Safor” van 
7,5 en 9 kW, de staande kachel “Herkules” van 7,5 tot 15  kW en een 
grote steenmassa van 25 resp. 60 kg, de design-saunakachel “Mythos” 
van 7,5 tot 15  kW en een steenmassa van 35 resp. 45  kg. Ook sauna -
kachels met geïntegreerde stoomgeneratoren voor een weldadig 
stoombad en saunabesturingen maken deel uit van het programma. 
Nog een andere feature zijn infraroodkachels, die in de cabinewand 
worden ingebouwd. Optioneel kunnen deze ook in het plafond worden 
ingebouwd. 

Cabines met infraroodverwarming vormen een milieuvriendelijk 
alternatief voor de sauna. Eigenaars van cabines met infrarood-
verwarming waarderen de voordelen ervan: ze nemen minder ruimte in, 
een krachtstroomaansluiting is niet nodig, de cabine is snel klaar voor 
gebruik, en de aangename infraroodwarmte is weldadig voor het hele 
lichaam. De infraroodcabine van Arend, de “Inovatherm Basic”, is als 
basismodel in twee maten leverbaar.

De intensiteit van de hoogwaardige volspectrumstraler is in meerdere 
stappen regelbaar. Per zitplaats is er een frontstraler en een rugstraler. 
De volglasdeur is op aanvraag zonder dorpel leverbaar. Naast de twee 
standaardformaten is de “Inovatherm” ook in maatwerk leverbaar 

en wordt dan op individuele wensen afgestemd. Er kan rekening worden 
gehouden met schuine plafonds en muren. Klanten hebben de keuze 
uit een groot aantal binnen- en buitenbekledingen, en ook een grote 
glaswand behoort tot de mogelijkheden.  ■

1

De massief houten sauna's van sopra kunnen ook heel decoratief in de ruimte 
worden geïntegreerd. 

De elementsauna's zijn zowel in standaarduitvoering als op maat leverbaar.
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Enkele maanden geleden heeft sopra AG 
 een nieuwe en stijlvolle buitensauna  
gepresenteerd. De eerste cabine is nu bij  
sopra partner Frenz Schwimmbad- und  
Saunabau geïnstalleerd.

De buitensauna die door sopra leverancier 
Arend wordt geproduceerd, heeft een modulaire  
constructie. De basismodule met de cabine 
kan individueel naar wens van de klant met  
verschillende aanvullende modules met  
douche, entree en veranda worden uitgebreid. 

Om hem van eenvoudige blokhuissauna's te 
onderscheiden, werd bij deze buitensauna 
voor een strak geometrische vorm gekozen. 
Het basiselement heeft de vorm van een C, 
die van het dak via de wand tot de vloer loopt.  
De cabine wordt als het ware in deze cocon  
geschoven.

Het sopra design saunahuis Basic met module I  
is gebaseerd op de basismodule en is  
bovendien voorzien van een lichtmetalen  
raamkozijn van 1750 bij 1870 mm. Het 
raam opent de cabine en laat daglicht  
binnen waardoor de cabine groter en lichter 
lijkt. Daarnaast biedt het raam ongehinderd 
uitzicht op de tuin.

De sauna bestaat uit een stabiele raam-
constructie met dampwerende laag en 60 mm 
isolatie van mineraalvezelplaten (plafond:  
80 mm isolatie). Het dak heeft een verdekte Foto’s : Karl-Heinz Linderich 

ONTMOET NATUUR 

ESIGND
lessenaarconstructie die licht afloopt. Het 
dak is rondom voorzien van een lichtmetalen  
gootafdichting en is voorbereid met EPDM- 
folie zodat het door de opdrachtgever kan  
worden afgewerkt.

De cabines worden bekleed met grote  
watervaste gevelplaten. Deze decoratieve  
antracietkleurige platen worden vastgezet met  
zichtbare schroeven in bijpassende kleuren. 
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 
Voor de binnenbekleding wordt poolsparhout 
type “Softline” gebruikt dat verticaal is gelegd.  
Andere houtsoorten zijn op aanvraag  
verkrijgbaar.

De sauna is onder andere ingericht met  
verschuifbare ligbedden van abachihout met 
twee hoofdsteunen, een indirect verlichte 
rugleuning en is gewoonlijk voorzien van een 
9 kW saunakachel evenals een saunabesturing.
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De vormgeving van de sauna 
 is variabel. De basis van de  

buitensauna is identiek, maar  
kan op de wensen van de klant 

worden afgestemd.
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Dampfbad, Sofitel Frankfurt Opera

Eisbrunnen, Sofitel Frankfurt Opera

BALNEA – THE SPA COMPANY

Balnea SPA GmbH
Eichfeldstr. 13
D-83339 Chieming / Deutschland

Telefon: +49 (0)86 64 - 98 45-0
Telefax: +49 (0)86 64 - 98 45-10

Email: info@balnea.deEmail: info@balnea.de
Internet: www.balnea.de

i
www.frenz-schwimmbadbau.de

Het saunahuis dat in de showroom van sopra 
partner Frenz is te zien, is een variant op de 
Basic met Module I, dat wil zeggen dat een 
wand helemaal van glas is. Om bouwkundige  
redenen werd het saunahuis gespiegeld  
ingebouwd, licht directeur Jens Uwe Frenz toe. 
Het grondoppervlak meet 3,26 x 2,88 m, de 
sauna zelf 2,26 x 2,13 m. De saunakachel heeft 
een vermogen van 12 kW. “Bij deze cabine is 
duidelijk te zien dat er diverse mogelijkheden  
zijn qua vormgeving van de sauna”, aldus Jens 
Uwe Frenz. De basis van de buitensauna is 
identiek, maar kan op de wensen van de klant 
worden afgestemd.

De afmetingen van de cabine zijn variabel tot 
een maat van 4,30 x 2,90 m. Jens Uwe Frenz: 
“De Basic kan ook als dichte uitvoering, dus 
zonder glaswand worden besteld. We kunnen 
de sauna volledig op de wensen van de klant 
afstemmen en zo flexibel inspelen op eisen. ■

De nieuwe buitensauna van sopra AG.
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In het kader van het opleidingsprogramma 
heeft sopra AG de leden uitgenodigd voor 
een cursus op de locatie van sopra partner 
Henne. Aan bod kwamen de theorie en 
praktijk van het door KWS exclusief aan 
sopra geleverde high-level bassin en het 
sopra saunaprogramma van Arend.

Met het High-Levelbassin biedt sopra AG een 
zwembadsysteem dat met zijn verhoogde 
waterlijn een compromis vormt tussen de
voordelen van een zwembad met overloopgoot 
en een aantrekkelijker geprijsd zwembad met 
skimmer. Bij dit zwembad ligt de waterlijn tot 
3 cm onder de rand.

Voordeel is dat het water niet over de rand van 
het bassin kan gutsen, maar aan het kopse 
uiteinde overloopt in een schacht. Bovendien 
hebben de zwemmers een goed zicht op de 
tuin zonder hun nek overmatig te belasten. Een 
ander voordeel is dat de vereiste investering 
wat lager is dan voor een bassin met goot. Ook 
zijn de bedrijfskosten duidelijk lager dan bij 
een bassin met een klassieke overloopgoot 
rondom. Want zoals bekend kan de afdekking 
de goot niet bedekken. Bij een bassin met 
goot zijn de verdamping en daardoor het 
warmteverlies dan ook hoger. Om die 
reden biedt een High-Levelbassin ook wat 
onderhoudskosten betreft heel wat voordelen.

Om sopra partners de voordelen van een 
High-Levelbassin ook in de praktijk te laten 
zien, organiseerden KWS, de leverancier van 
pvc-bassins en sopra AG dit voorjaar op de 
locatie van sopra partner Henne gezamenlijk 
een training.Foto’s : Karl-Heinz Linderich

Steffen Henne: “Bij het High-Levelbassin is 
het waterpeil hoger dan bij een bassin met 
skimmer. De golven glijden naar achteren 
gelijkmatig weg, en dankzij de overlooprand 
en de goede hydraulica stroomt het water 
de schacht in. Daardoor wordt al het vuil 
weg gezogen. Op de waterlijn blijft nauwelijks 
vuil aanwezig. De afvoer van vuil is aanzienlijk 
beter dan bij een bassin met skimmer en zelfs 
beter dan bij een bassin met goot. Het kan ook 
niet op de afdekking blijven liggen. Daardoor 
hoeven zwembadbezitters minder te poetsen 
en is de hygiëne in het bassin aanzienlijk 
beter.“ Bovendien biedt de firma Granit Geyger 
voor het High-Levelbassin speciaal gevormde 
randstenen. De golven gaan tot onder deze 
stenen en daarna de schacht in. Onder de 
stenen is ook voldoende ruimte voor het rolluik.

Net als bij alle kant-en-klare zwembaden is het 
ook bij het High-Levelbassin zeer belangrijk 
dat de bodemplaat absoluut recht is. Om een 
gelijkmatige overloop te kunnen garanderen, 
ligt de tolerantie bij +/–2  mm.
 
Klaus Schrörs, directeur van bassinfabri-
kant KWS, wijst op de voordelen van het 
High-Levelbassin: “Bij het High-Levelbassin 
gaat het in feite om een nieuw soort bas-
sin. Het is een prachtige combinatie van de 

VAN HET HIGH-LEVEL-ZWEM BADSYSTEEM

E VOOR DELEN Dsopra TRAINING
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voordelen van een bassin met skimmer en een bassin met goot.  
En het is vooral qua prijsstructuur erg interessant. sopra partners  
beschikken zo over een exclusief bassinsysteem dat niemand anders in 
de markt kan bieden. Dat is een groot concurrentievoordeel.”
 
De High-Levelschacht van KWS wordt ook separaat aangeboden voor 
toepassing bij betonnen bassins. Net als de andere bassins van KWS 
kunnen de High-Levelbassins worden besteld met betegeld oppervlak 
en als elementbassin. Ook de elementbassins kunnen worden voorzien 
van de High-Levelschacht. 

KWS-directeur Torben Jungbauer kon daarnaast nog meer KWS- 
innovaties melden: KWS gebruikt nieuwe pvc-platen met een hogere 
glansgraad en een hogere kerfslagvastheid. Dat is de weerstand van een 
materiaal tegen een abrupte belasting. Hoe hoger de kerfslagvastheid,  
hoe resistenter het materiaal. “De bassins van KWS hebben zich al 
vele jaren bewezen”, aldus Torben Jungbauer. “Ze zijn met name  
herkenbaar aan de honingraatstructuur in combinatie met een  
staalconstructie.“ Met deze bijzondere honingraat- en sandwichtechniek  
zijn zelfs zwembassins uit één stuk met een lengte van ruim 22 meter  
geproduceerd. De bassins worden in de fabriek aan de Niederrhein 
naadloos gefabriceerd en hebben een glad, uiterst hygiënisch oppervlak.  
Ze zijn bestand tegen zwembadchemicaliën en zijn ook geschikt voor 
water met een zoutgehalte van 26 procent. De inbouwdelen, zoals  
aan- en afvoeren, worden direct ingelast, zonder schroef- of  
flensverbindingen.

Op de tweede dag presenteerde Dieter Arend van de gelijknamige 
saunaproducent zijn productassortiment. Arend timmert in Duitsland al 
ruim 40 jaar aan de weg als saunafabrikant en is ook al jarenlang  

VAN HET HIGH-LEVEL-ZWEM BADSYSTEEM

E VOOR DELEN 
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toeleverancier van sopra AG. Arend produceert zowel elementsauna's 
als massief houten sauna's in eigen beheer. Klanten kunnen kiezen uit 
een uitgebreid programma saunacabines, van de aantrekkelijk geprijsde  
basiscabine met standaardafmetingen tot de exclusieve designsauna 
met een grote glaswand. De cabine en het glas kunnen op maat worden  
aangepast aan de situatie ter plekke. Daarnaast kan de buitenkant 
worden afgewerkt met decoratieve platen of hout, zodat de cabine een 
hoogwaardig onderdeel van het interieur wordt.

Ook bij de afwerking van de binnenkant zijn er volop mogelijkheden. 
Speciale fineerplaten van hemlock, bergesdoorn of notenboom zorgen 
voor een extravagante look. Horizontaal uit een stuk gelegd, zorgt dit 
voor een puristische look. Een modern interieur van de cabine ontstaat 
door het uitgekiende gebruik van verschillende materialen: grote  
fineerplaten met een trendy inleg van gekliefd hout en kachelbekleding 
van steen of keramiek zorgen voor een interessante materiaalmix. ■

Op de tweede dag van de cursus waren de weergoden ons gunstig gezind en kon er buiten een groepsfoto van de deelnemers worden gemaakt. De deelnemers hebben zich verzameld 
om het High-Levelbassin, dat bij Schwimmbad Henne te bekijken is. En voor degenen die hun zwemtenue bij zich hadden, behoorde een proefduik tot de mogelijkheden.

sopra Vorstand Oliver Kasper (r.) dankt Familie Henne.Klaus Schrörs und Torben Jungbauer von KWS.Een kijkje in de vergaderruimte van Schwimmbad Henne.
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Enkele deelnemers aan de sopra training, onder andere Guido Heue, maakten van de gelegenheid gebruik om het High-Levelbassin uit te proberen. Alle zwemmers beaamden het:  
de golfreflectie is aanzienlijk minder dan bij een bassin met skimmer, de golven ebben gelijkmatig naar achteren weg en het is bijzonder aangenaam zwemmen.

Bij het High-Levelbassin gaat het in feite om een nieuw 
soort bassin. Het is een prachtige combinatie van de  

voordelen van een bassin met skimmer en een bassin  
met goot. En het is vooral qua prijsstructuur erg  

interessant. sopra partners beschikken zo over een  
exclusief bassinsysteem dat niemand anders in de  

markt kan bieden. 
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In opdracht van sopra AG heeft SPECK Pumpen vier nieuwe series zwembadpompen 
ontwikkeld, die nu exclusief door de partners van sopra worden geleverd. De nieuwe 
pompen zijn zowel door het design als door de huiskleuren - wit-aluminium en 
oranje - duidelijk herkenbaar als sopra producten.

Meer informatie op pagina 109

Meer informatie op pagina 113
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EXCLUSIEF POMPENPROGRAMMA

EFFICIËNTE ZWEMBADVERWARMING

MODERNE MEET- EN REGELSYSTEMEN
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De sopra fi lterpompen “Classic”, “Premium VS”, “Perfekt” /”Perfekt VS” en de sopra jetpomp.

Voor goed op temperatuur geregelde zwembaden of voor de verwarmingsinstallatie in 
nieuwbouw en verbouw – de warmtepomp is de ideale oplossing wanneer efficiency wordt 
gevraagd. Het technische principe van de warmtepomp heeft zich al sinds jaar en dag bewezen. 
Voor gebruik in buitenbaden worden over het algemeen lucht-water-warmtepompen gebruikt.

Horizontale omvormer-warmtepomp, verticale omvormer-warmtepomp, platenwarmtewisselaar.

sopra pool control en sopra pool control touchsopra test premium 17

Of het nu om een openbaar of privézwembad gaat, de apparaten uit de sopra Test-serie zorgen 
ervoor dat uw zwembad in topvorm is. De vele geïntegreerde functies zorgen voor alles wat 
een zwembad nodig heeft. De nieuwe zwembadbesturingen van sopra nemen u alle functies 
voor een betrouwbare werking van het zwembad uit handen. 
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RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.

Das Kerngeschäft von RECA NORM ist der internationale Direktvertrieb hochwertiger 
Produkte im Bereich Werkzeuge und Befestigungstechnik für Handwerksbetriebe und 
die Industrie. 

Wir verstehen uns als partnerschaftlich handelndes Unternehmen mit höchsten Quali-
tätsansprüchen – sowohl an unsere Produkte als auch an unseren Service. Ziel unseres 
Handelns ist, unsere Kunden mit unseren Produkten und Leistungen zu begeistern.

RECA NORM GmbH  
74635 Kupferzell | Tel. 07944 61-0 | info@recanorm.de | www.recanorm.de

www.facebook.com/recanorm

Produkte in Top-Qualität

eSHOP

INSIDE

sopra AG heeft een nieuwe whirlpool-serie in het assortiment. 
Modern design, hoge verwerkingskwaliteit en goede 
techniek zijn kenmerkend voor de whirlpools.

Door een hoogwaardige verwerking en een praktische 
toepassing is sopra de nieuwe maatstaf als het gaat om het 
geautomatiseerd reinigen van zwembaden.

De nieuwe Aqua Bikes van sopra zorgen voor meer pret en 
power in het zwembad. Ze zijn licht en eenvoudig te gebruiken, 
bijzonder stabiel en uitstekend bestand tegen belasting in het 
zwembad.

Meer informatie op pagina 108 Informatie verkrijgbaar bij uw sopra partner

Informatie verkrijgbaar bij uw sopra partner Meer informatie op pagina 98 | 99

DE KRACHT VAN HET WATER INTELLIGENTE TECHNIEK

FITNESS EN PURE ONTSPANNING SAUNAPLEZIER IN DE NATUUR
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Moderne, fraai vormgegeven whirlpools en zwemspa's van hoge kwaliteit 
met vele uitrustingsmogelijkheden. 

sopra reinigingsset sopra bodemreiniger

De bike is speciaal ontworpen voor gebruik in zwembaden en is bestand tegen alle 
omstandigheden waaraan hij in het zwembadwater wordt blootgesteld. 

De buiten- en binnenbekleding kunnen fl exibel worden vormgegeven en 
zijn leverbaar in vele decors en kleuren.

zwembad.

geautomatiseerd reinigen van zwembaden.

De buitensauna is gebaseerd op een modulair systeem. 
De basismodule met cabine kan naar wens met aanvullende 
modules met douche, entree en veranda worden uitgebreid. 
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De jacuzzi's van sopra AG zijn voorzien van de meest geavanceerde 
techniek, zijn uitstekend goed geïsoleerd en zorgen zo voor lage 
gebruikskosten. Ze zijn eenvoudig te bedienen en klanten hebben 
bovendien de keuze uit een groot aantal vormen en kleuren.

Met de gestandaardiseerde productieprocessen van het Lean-systeem  
van sopra leverancier Iberspa zijn uiterste precisie, korte doorlooptijden 
en een snelle levering gegarandeerd. Dankzij het systeem "Woodermax” 
komen schroeven op het frame te vervallen, waardoor de whirlpool een 
hoogwaardig uiterlijk krijgt.

Een ander kenmerk van de jacuzzi is het innovatieve bevestigings-
systeem, waarmee de inwendige delen van de jacuzzi met één 
eenvoudige klik bereikbaar zijn.

Ook bijzonder is het “Relax Impact System” waarmee de whirlpools 
optioneel kunnen worden uitgerust. Ze beschikken dan over een 
aanvullende massagepomp, die de lucht via de aandrijfnozzles in het 
beengedeelte blaast en de kuitspieren een aangename massage geeft.

Het aanbod waaruit sopra klanten hun eigen speciale whirlpool 
kunnen kiezen is groot: bijvoorbeeld het model “Pure Ergo” voor vijf 
personen, of whirlpools uit de "Comfort”-serie voor vijf of zes personen in 
verschillende varianten en uitrustingen. Inbouwmodellen met 
overloopgoot en swimspa's uit de serie “Lagune” met een lengte van 
4 en 5 meter en een breedte van 2,30 meter behoren eveneens tot het 
assortiment.

Een sopra partner bij u in de buurt helpt u graag bij het kiezen van 
uw eigen speciale whirlpool. ■

Pure Ergo

Überlauf 34

Konfort 80

Konfort 70 

Lagune 500  

SOPRA BIEDT EEN UITGEBREID ASSORTIMENT WHIRLPOOLS EN ZWEMSPA'S  
 DEZE MODERNE DESIGN-WHIRLPOOLS EN -SPA'S ZIJN VAN HOGE KWALITEIT. 
KLANTEN KUNNEN KIEZEN UIT DE MEEST UITEENLOPENDE UITRUSTINGEN. 

OP HET HOOGSTE NIVEAU 
BUBBELEN
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badu.de

BADU® ist eine Marke der SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, 91233 Neunkirchen am Sand, Germany

Pool-Technologien und -Lösungen …

Endlich ein eigener Pool. Die Sonne genießen. Im frischen Wasser planschen.  
Ein paar Runden schwimmen. Und am Abend im sonnenwarmen Nass entspannen.  
BADU macht‘s möglich. Mit Pool-Technologien und -Lösungen, die begeistern.  
Mit jeder Menge Erfahrung, mit Know-how und mit Ideen.

Jetzt im Fachhandel. Worauf warten Sie noch …

DIE PURE LUST 
AUF LEBEN.

AZ SPECK Pumpen_Sopra_BADU_Image_210x148,5_240718_RZ.indd   1 24.07.2018   11:47:52

INSIDE

SPECK Pumpen heeft voor sopra AG vier nieuwe pompseries 
ontwikkeld, die nu exclusief aan sopra partners worden aangeboden. 
Sinds enkele maanden heeft sopra AG zich ten doel gesteld sopra 
partners een unieke positie in de markt te bezorgen door het aanbieden 
van eigen merkproducten. Het nieuwe sopra pompenprogramma is 
hiervan een voorbeeld. SPECK Pumpen heeft voor sopra eigen pompen-
series ontwikkeld en produceert deze exclusief voor sopra AG. In het voor 
sopra typerende wit-aluminium en oranje maken ze duidelijk deel uit van 
de sopra productreeks.
 
Het assortiment bestaat momenteel uit vier series: 
●  De  sopra  fi lterpomp  “Classic”  is  een  standaard  fi lterpomp  met  een 

capaciteit van 10 – 16 m3/u bij een opvoerhoogte van 6 m.

  
●  De sopra fi lterpomp “Premium VS“ is een toerengeregelde pomp met 

een capaciteit van 5 tot 38 m3/u. Dit is typisch een high-end product dat 
voornamelijk wordt gebruikt in exclusieve privé- en hotelzwembaden.

     
●  De  nieuwe  sopra  fi lterpomp  “Perfekt” is gebaseerd op een nieuwe 
effi ciënte pompbehuizing, die met behulp van uitgebreide  stromings-
simulaties werd geconstrueerd. Het exclusieve ontwerp van de 
behuizing bewijst dat sopra AG de hoogste eisen stelt aan techniek en 
hoogwaardige kwaliteit, en de capaciteit tot 30 m3/u zal dan ook in de 
meeste gevallen volstaan. De conventionele aandrijfvarianten worden 
aangevuld met de “sopra Perfekt VS”,  een  pomp met  een  effi ciënte 
synchrone aandrijving met regelbaar toerental. Deze is bijzonder stil, 
kan handmatig worden bestuurd of op afstand geregeld. De capaciteit 
van deze pomp beslaat ongeveer het complete spectrum van de 
asynchrone varianten. ■

PUMPEN-PROGRAMM DER sopra AG
DNEUE

AS 

De sopra fi lterpompen “Classic”, “Premium VS”, “Perfekt” /”Perfekt VS”
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UWE JETSTREAM IS SINDS KORT OFFICIEEL PARTNER VAN sopra AG. HET BEDRIJF  
DAT IN 1948 VAN START GING ALS MOTORFABRIKANT VOOR POMPEN, ONTWIKKELDE IN 1967 

HET ALLEREERSTE TEGENSTROOMZWEMSYSTEEM. TEGENWOORDIG BIEDT UWE JETSTREAM 
IN SCHWABEN EEN UITGEBREID PROGRAMMA MODERNE WATERATTRACTIES.

IN TINTELENDE PRODUCTEN
EXPERTS

uwe JetStream exporteert waterattracties 
naar ruim 55 landen wereldwijd. Of het nu  
om gelegenheids- of hobbyzwemmers,  
gepassioneerde vrijetijdssporters of topatleten  
gaat – elk type zwemmer vindt bij uwe  
JetStream een systeem dat bij hem past. De  
TriVA, bijvoorbeeld, is specifiek ontwikkeld 
voor ambitieuze sporters en vormt zelfs voor 
professionele zwemmers een flinke uitdaging. 
De FlatStream-technologie zorgt, zonder dat 
lucht wordt toegevoegd, voor een professioneel  
zwemkanaal en maakt zo effectieve training 
mogelijk zonder storende wervelingen of 
opspattend water.

De BAMBO2 plaatst elk zwembad in het perfecte licht. Uitgerust met 
twee krachtige waterjets is hij een veeleisende trainingspartner. Door 
de geïntegreerde led-verlichting ontstaat in elk bad bovendien een 
aangename sfeer. De compacte systemen PURO COMPACT en  
LIDOBLOC slaan twee vliegen in één klap. De PURO COMPACT  
combineert een krachtige straal door de bewezen FlatStream-technologie,  
een aanzuiging die zelfs haartjes uitfiltert, en de JetStream PIEZO-knop 
in één enkel systeem. Ontspanning van de rug is gegarandeerd met de 
massage op maat van de LIDOBLOC. Tien jets zorgen voor voldoende 
kracht om een intensieve massage van de hele rug te bieden. Met de 
geïntegreerde JetStream PIEZO-knop en een rand van hoogglanzend 
gepolijst roestvrij staal is de LIDOBLOC, net als de PURO COMPACT, een 
echte blikvanger. 

Vloergeiser VIVA zorgt voor een vitaliserende lichaamsmassage. De  
tintelende opwaartse stroom van vijf jets omhult het hele lichaam en 
werkt zowel verkwikkend als ontspannend. De LIBRA bestaat naar keuze 
uit drie, vier of vijf afzonderlijke nozzles en kan op maat in het bad  
worden geïntegreerd, zelfs in smalle traptreden. De nozzles kunnen 
naar wens worden geplaatst, afhankelijk van het deel van het lichaam 
dat moet worden gemasseerd. uwe JetStream staat niet alleen voor  
innovatieve en tintelende producten, maar ook voor topkwaliteit,  
krachtige systemen met een lange levensduur, modern design en  
tientallen jaren ervaring. Wederverkopers en klanten kunnen zich 
daarvan zelf overtuigen en de systemen uitvoerig testen: in het  
zwembad in de showroom in Gmünd kunnen de attracties rechtstreeks met  
elkaar worden vergeleken. Een ervaren team staat altijd klaar voor het  
beantwoorden van vragen en biedt graag ondersteuning bij ontwerp  
en advies.  ■

i
MEER INFORMATIE | www.uwe.de

Het zwembad in de showroom van uwe is uitgerust met 
veel attracties.
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De sopra LED-RGB-onderwaterlampen zorgen dat donkere watervlakken 
veranderen in boeiende zwemlandschappen en zorgen dat het zwembad, 
maar ook delen ervan of afzonderlijke waterattracties, fraai in het 
licht worden gezet. De onderwaterlampen zijn voorzien van de nieuwste 
led-techniek: brede uitstraalhoeken, minimaal energieverbruik, 
lange levensduur en perfect afgestemde besturingselektronica. sopra 
heeft de beschikking over eigen, hoogwaardige besturingen, waarmee 
afzonderlijke lampen kunnen worden aangestuurd en ook kleuren en 
volgordes kunnen worden opgeslagen en geactiveerd. De sopra 
schakeleenheid regelt met DMX-technologie tot zeven lampen en kan 
onbeperkt met andere eenheden worden gekoppeld. Met de sopra 
i-light-module kunnen het verloop en de vermenging van kleuren 
worden aangestuurd.
 
De lampen zijn bovendien in verschillende uitvoeringen leverbaar, zodat 
ze op elk modern zwembaddesign kunnen worden afgestemd. De randen 
van roestvrij staal zijn verkrijgbaar in ronde of vierkante uitvoering. 
Een voorbeeld zijn de sopra onderwaterlampen uit de NT-serie: wit of 
gekleurd licht of een combinatie daarvan en in een modern design 

– zo kunnen de onderwaterlampen in elk design worden geïntegreerd. 
De lampen worden gekenmerkt door een lage servicegraad, lage 
verbruikskosten en moderne techniek. 

Een ander voorbeeld is de sopra spot – een LED-RGB-spot met veel 
lichtopbrengst die door zijn compacte vorm ideaal is voor nissen, trappen 
en accentverlichting wanneer er slechts op één plaats in het zwembad 
verlichting nodig is. Delen en objecten waar weinig licht is, zoals bochten 
of waterattracties, kunnen met deze technologie bijzonder goed worden 
aangelicht. De sopra spots kunnen afzonderlijk worden gebruikt of met 
alle andere sopra led-/RGB-onderwaterlampen worden gecombineerd.
Ook voor het vervangen van bestaande PAR 56-halogeenlampen 
heeft sopra AG een aantrekkelijk alternatief: de veeleisende en 
energie verslindende halogeenlampen zijn met de sopra ombouwet 
pasklaar te vervangen. Daar is geen ingewikkelde verbouwing voor nodig.■

sopra AG BIEDT HAAR KLANTEN EEN BREED 
PROGRAMMA VAN LED-RGB-ONDERWATERLAMPEN. 

IN EEN MODERN ZWEMBAD ZIJN KRACHTIGE 
ONDERWATERLAMPEN TEGENWOORDIG EEN MUST.

MET sopra LED-VERLICHTING 
EEN SPEL 

VAN KLEUREN 

De sopra spot is een 
led-RGB-onderwaterlamp 
met veel lichtopbrengst.

De sopra NT-onder-
waterlamp heeft een 
grote lichtopbrengst, is 
energiezuinig en heeft 
een lange levensduur.



106

INSIDE

DE TURBINE-ZWEMINSTALLATIE HYDROSTAR VAN BINDER KAN OP ELK MOMENT  
EENVOUDIG WORDEN UITGEBREID. DE TEGENSTROOMINSTALLATIE  

ONDERSCHEIDT ZICH VAN TRADITIONELE SYSTEMEN DOORDAT DEZE DOOR  
TURBINES IN PLAATS VAN POMPEN WORDT AANGEDREVEN. 

HydroStar zorgt voor een brede, krachtige stroming, die 
gelijkmatig om de zwemmer heen stroomt. De gebruiker 
kan de stromingssterkte individueel regelen en afstemmen  
op zijn eigen trainingsniveau.  Binder biedt turbine- 
zweminstallaties aan in zes vermogenstrappen met  
volumestromen van 160, 215, 275, 320, 430 en 550 m3 
per uur. Voor goed getrainde zwemmers produceert Binder  
twee speciale formaten met een capaciteit van 600 m3  
respectievelijk 1.200 m3 per uur.

 
De HydroStar-installatie kan achteraf worden geïnstalleerd  
en kan met relatief weinig moeite in nagenoeg elk in 
de handel verkrijgbaar zwembad worden geïntegreerd.  
De compacte installatie meet slechts 520 mm x 536 mm x  
395 mm (L xHxB) en is gemaakt van ASA ABS-kunststof,  
robuust maar toch licht van gewicht. De installatie wordt 
over de wand van het bassin gehangen en vastgeschroefd 
aan de randsteen. De bediening gebeurt eenvoudig via  
afstandsbediening of een optioneel touch-display. Het 
display biedt naast de besturing van de stroomsterkte nog 
enkele andere zeer handige functies. Zo kan de gebruiker 
bijvoorbeeld zijn eigen trainingsprogramma's maken, die 
precies op zijn prestaties zijn afgestemd. Het beeldscherm 
geeft bovendien de reeds afgelegde afstand en de verstreken  
tijd aan. In de golfstand kunnen net als in zee kleine golven  
worden gemaakt. Daarbij passend zijn er gekleurde  
led-RGB-spots, waarvan het licht een heel bijzondere 
sfeer creëert. De spots maken deel uit van het nieuwe  
Avantgard-pakket. Turbine-zweminstallaties zijn energie-
zuinig. Omdat er geen droge ruimte nodig is en de  
glijlagers van de motor door het water worden gesmeerd, 
hoeven er voor de turbine ook geen onderhoudskosten  
worden gemaakt.

Is uw interesse gewekt en wilt u de HydroStar uitproberen? 
Vraag ernaar bij de sopra partner bij u in de buurt. ■

i
MEER INFORMATIE | www.hydrostar-binder.de 

Complete HydroStar-set: voor elke zwemmer wat wils.

De HydroStar kan ook als compacte installatie achteraf worden gemonteerd.
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ALS IN EEN RIVIER
ZWEMMEN

INSIDE
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Bij sopra kunnen klanten kiezen uit een scala aan effectieve 
oplossingen voor zwembadverwarming, waaronder krachtige 
warmtepompen.  Afhankelijk van de specificaties en het formaat van 
het zwembad, kunnen de pompen bestaande verwarming ondersteunen 
of het complete bad verwarmen. De warmtepompen zorgen ervoor dat 
ook in koudere maanden nog heerlijk warm gezwommen kan worden.  

sopra pompen zijn voorzien van de zogenaamde omvormertechnologie 
waardoor ze bijzonder efficiënt worden aangestuurd en dus bijzonder 
energiezuinig zijn. De omvormertechnologie regelt het toerental door 
verandering van de wisselstroomfrequentie, die normaal 50 Hz is. 
 
Afhankelijk van de gevraagde capaciteit kan de frequentie nu fluctueren 
tussen de 30 en 90 Hz. Dat betekent dat de warmtepomp zelden op vollast 

loopt. Dat komt de levensduur ten goede. Bovendien is de pomp erg stil.  

De warmtepompen zijn echter niet alleen energie-efficiënt, maar ook  
bijzonder krachtig. Bij een buitentemperatuur tussen 12° en15° C weten 
ze een COP-waarde van 6,43 te realiseren. COP staat voor “Coefficient of 
Performance”, wat duidt op de verhouding van thermisch rendement en 
de daarvoor benodigde aandrijfenergie - stroom dus. De COP-waarde is 
een goed criterium om de energie-efficiëntie 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 beduidend beter.  ■

sopra WARMTEPOMPEN
K

Links: horizontale omvormer-warmtepomp met roestvrijstalen behuizing. Midden: verticale 
omvormer-warmtepomp met roestvrijstalen behuizing. Rechts: platenwarmtewisselaar – 
platen van titanium.

INSIDE

RACHTIGE
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VOOR MERCEDES-LIEFHEBBERS EN -VERZAMELAARS OVERAL TER 
WERELD IS DE NAAM KIENLE EEN BEGRIP.  AL BIJNA 35 JAAR HEEFT HET 

FAMILIEBEDRIJF, ONDER LEIDING VAN KLAUS KIENLE, EEN UITMUNTENDE 
NAAM ALS INTERNATIONAAL TOONAANGEVEND SPECIALIST IN DE 

RESTAURATIE VAN MERCEDES-OLDTIMERS EN -YOUNGTIMERS.

VAN DE STERREN

ONINGK
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D e filosofie van de firma Kienle is even simpel als uitgesproken:  
'alleen het beste en anders niets'. Authenticiteit zonder  
compromissen bij het opknappen van verouderde Mercedes- 

klassiekers heeft het Schwäbische familiebedrijf internationaal een 
unieke naam opgeleverd.

Tot 1983 werkte Klaus Kienle in de Mercedes-Benz-fabriek in Stuttgart. 
Een jaar later begon hij in een kleine barak in Rutesheim zijn eigen 
bedrijf. In de wereld van de klassiekers was al snel bekend dat de kleine  
werkplaats van Kienle perfect kwaliteitswerk afleverde. Door de vele  
opdrachten en een snel groeiende klantenkring groeide het bedrijf al snel 
uit zijn jasje. Toen in 1985 in de buurt de werkplaats en representatieve  
verkoopruimte van een groot tuningbedrijf leeg kwamen te staan, 
besloot Kienle deze te huren. In 1990 nam hij de volgende stap: hij 

bouwde een eigen bedrijfsgebouw in Heimerdingen bij Stuttgart. 
Het bedrijfsterrein dat ruim 4.000 m2 groot is, biedt plaats aan een  
verkoopruimte, werkplaatsen met eigen carrosseriebouw, werkplaatsen 
specifiek voor motoren en mechanica, een eigen stoffeerderij en een 
onderdelenmagazijn. Kienle heeft bijvoorbeeld een enorm onder-
delenmagazijn voor de 300-serie, de 300 SL en de grote naoorlogse  
achtcilinders (300 SEL 6.3, 450 SEL 6.9, 600), waarmee hij zelfs het  
oorspronkelijke moederbedrijf van Mercedes-Benz bedient. In de  
wereld van de klassiekers geldt Klaus Kienle als de koning van de 
Mercedes 300 SL en 600. Het bedrijf telt meer dan 80 medewerkers. 

Uitgezonderd de acht leerlingen zijn dat allemaal op hun eigen gebied 
ervaren specialisten die professionele restauraties uitvoeren; het is  
altijd de bedoeling om de auto zo veel mogelijk in de oorspronkelijke 

Links: Een blik in Werk II, waar onder andere de zware 600-serie wordt gerestaureerd. Midden: Werkzaamheden aan de carrosserie. Rechts: Kienle heeft ook een eigen motorenwerkplaats.

Buitenaanzicht van de showroom van Kienle Kienle is niet alleen restaurateur, maar ook handelaar in Mercedes-klassiekers en andere automerken. 

JOURNAL   

MAGAZINE | 2018



Een blik in de stoffeerderij. De stoffeerders bij Kienle zijn zeer gespecialiseerd. De oldtimers krijgen de leren bekleding die ook gebruikelijk was in de tijd dat het voertuig oorspronkelijk werd gebouwd.

Blik in de showroom: talrijke rariteiten zijn hier te koop. Carrosseriebouw is detailwerk. Er kunnen ruim 5.000 arbeidsuren in gaan zitten.

staat terug te brengen. De knowhow die Kienle zijn klanten kan bieden  
en die in meerdere decennia is opgedaan, heeft het bedrijf tot de  
onomstreden nummer 1 onder de Mercedes-restaurateurs gemaakt. 

“Om te voldoen aan de toegenomen vraag naar restauratie-, reparatie- en 
onderhoudswerk aan de voertuigen hebben we ons bedrijf uitgebreid 
en nog een nieuwe speciale werkplaats ingericht”, vertelt directeur 
Klaus Kienle.

In de hal van 2.000 m2 vlak bij de hoofdvestiging worden historische 
Mercedessen met V8-motor gerestaureerd. Aangrenzend aan de volledig  
uitgeruste werkplaats met twee hefbruggen met 2 kolommen en twee 
hefbruggen met 4 kolommen waarop zelfs auto's van het formaat en  
gewicht van een gepantserde Landaulet uit de 600-serie passen,  
bevinden zich een showroom, deels voorzien van spiegels, een  

klantencentrum en een magazijn voor speciale reservedelen. Vanuit  
de spreekkamer kunnen de bezoekers van Kienle rechtstreeks de  
werkplaats in kijken. Het eigen tijdschrift voor klanten, dat in twee talen 
naar klanten van Kienle en oldtimer-liefhebbers wordt gestuurd, bevat 
informatie over interessante restauraties, oldtimer-rally’s en nieuws 
over Kienle.

Tot de klantenkring behoren veel prominente verzamelaars van  
klassieke auto's, zoals zakenman en tennismanager Ion Tiriac,  
rocklegende Peter Kraus, voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt of  
Formule-1-coureur Adrian Sutil, maar ook leden van vele koningshuizen. 
Maar het zijn niet allen VIP's en royals die bij Kienle hun geliefde auto's 
laten restaureren. “Mijn specialisten en ik zijn net zo begaan met alle 
andere klassieke voertuigen met de ster“, benadrukt Klaus Kienle, die   
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 sinds het begin van de 21e eeuw bij de bedrijfsvoering wordt 
bijgestaan door zijn zoons Alexander en Marc. “Het zwaartepunt ligt bij 
de vooroorlogse compressorwagens, de grote V8-limousines van de 
jaren zestig en zeventig en bij de coupé’s en cabrio’s. Maar in onze 
portfolio zitten ook youngtimers.“ Het reservedelenmagazijn met meer 
dan 40.000 onderdelen is wereldwijd een van de grootste.

Kienle Automobiltechnik restaureert zo'n 300 tot 350 auto’s van het 
merk Mercedes-Benz en af en toe ook een Porsche en Ferrari. Veel 
aandacht gaat naar de 300 SL. Jaarlijks ondergaan hier minstens zes 
van deze tweezitters een algehele restauratie. Meestal gaan er meer 
dan 2.000 arbeidsuren in het herstel van één 300 SL-klassieker zitten. 
Tot op heden heeft Kienle zo'n 300 volledige restauraties van de 
Mercedes 300 SL uitgevoerd. Ook veel aandacht gaat naar de Mercedes-Benz 

Een vooroorlogs model, de Mercedes-Benz 540 K Special Roadster. Er is ongeloofl ijk veel knowhow en gedetailleerde kennis nodig om dergelijke oldtimers te kunnen restaureren.

Een blik in de werkplaats van Kienle. Talloze klassiekers wachten op restauratie. Naast oldtimers en youngtimers worden in de werkplaats ook actuele modellen onderhouden.

600, waarvan er in totaal 2.677 zijn geproduceerd. Deze auto met zijn 
gecompliceerde luchtvering en ingewikkelde techniek vergt veel 
knowhow van de monteurs en gedetailleerde kennis van de voertuigen. 
Kienle bouwde zo'n 500 Mercedes-Benz 600 vanaf de grond opnieuw 
op – waarbij er meestal ruim 4.000 uur in elk van deze voertuigen werd 
gestoken. Bijzondere fijngevoeligheid is ook nodig voor de compressor-
Mercedes van vóór de oorlog. De volledige restauratie van een dergelijke 
luxeauto kan zomaar ruim 5.000 arbeidsuren in beslag nemen.
 
Kienle is echter niet alleen restaurateur, maar ook handelaar in oldtimers. 
Het aanbod bestaat steeds uit ruim 50 Mercedes-klassiekers en
exclusieve auto's van andere merken. Het bedrijf heeft zich in de markt 
gepositioneerd als allround-dienstverlener voor oldtimer-liefhebbers: 
degelijk advies bij de aan- en verkoop van klassieke auto's hoort bij de 
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Mijn specialisten en ik houden ons met dezelfde intensiteit bezig 

met alle klassieke voertuigen met de ster, aldus Klaus Kienle. 

Het zwaartepunt ligt bij de vooroorlogse compressorwagens, de grote V8-limousines 

van de jaren zestig en zeventig en bij de coupé’s en cabrio’s. Maar in onze portfolio zitten ook youngtimers.
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Kienle is gespecialiseerd in de restauratie van 300 SL Roadsters.
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In de showroom van Kienle staan talrijke klassiekers die op een nieuwe eigenaar wachten.

Bij de Mille Miglia is Kienle altijd present om service op locatie te verlenen.

www.kienle.com

 service, net als opslag en verzorging van auto's van klanten, reparaties, 
onderhoud, het opstellen van taxatierapporten en ook het voorbereiden 
van auto's voor oldtimer-rally’s. Zo biedt hij zijn klanten al sinds 1986 
bij de Mille Miglia service op locatie. De dienstverlening aan de klant 
begint al vóór de aanschaf: met grondige rapporten en expertises 
van klassieke auto's adviseert Kienle zijn klanten al bij de aanschaf 
van een klassieker en behoedt hen voor miskoop. Als onafhankelijk 
expert wordt hij vaak door verzekeringen en rechtbanken 
ingeschakeld om schadegevallen te beoordelen. Daarnaast biedt 
Kienle Automobiltechnik uitgebreid aankoopadvies en een zoekservice 
voor zeldzame klassiekers.  ■

De knowhow die Kienle zijn klanten kan bieden 

en die in meerdere decennia is opgedaan,

 heeft het bedrijf tot de onomstreden 

nummer 1 onder de Mercedes-restaurateurs gemaakt.
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ZUKUNFT 
ZUHAUSE
Heimkommen - Wohlfühlen - im Zuhause sein!

Sie wollen bauen? Modernisieren?
Oder sich einen privaten Haus-Traum erfüllen?

Wir helfen Ihnen mit Zeitschriften zu den 
Themen Hausbau und Renovieren!

Lesen Sie unsere Zeitschriften als Einzelheft oder 
im Abonnement - Print oder digital - direkt unter:

www.bautipps.de/zua
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Das Auge der Branche
Exzellente Poolphotographie

www.tom-bendix.de

DE INNOVATIEVE PAGINA VAN REINER LIETZ

Daarmee creëert sopra compleet nieuwe  
gebruiksmogelijkheden voor zwembad - 
liefhebbers. Het zwembad kan niet alleen  
worden gebruikt om te zwemmen en te relaxen,  
maar ook als speeltuin voor het hele gezin.  
Bezoek de stand van sopra op de komende  
Interbad-beurs in Stuttgart.

Het systeem werkt zo: op het eigenlijke bassinlichaam is een box met 
talloze vakken geflenst, met daarin spelplaten. Deze kunnen eenvoudig  
via de afstandsbediening naar buiten worden gebracht en bedekken 
dan de complete bodem van het bassin. De platen zijn van pvc-kunststof  
dat bestand is tegen het zwembadwater en ook tegen alle  
omstandigheden onder water. Een pakket bestaat uit twaalf verschillende  
spellen, en wel de klassiekers onder de spellen, zoals schaken, molen, 
mens erger je niet en monopoly. Ook kan een skaathoek worden besteld. 
De figuren of delen worden natuurlijk meegeleverd en zijn eveneens 
van waterbestendig kunststof vervaardigd. De delen hebben bovendien  
een speciaal hechtsysteem, waardoor ze ook onder water aan de bodem  
vast blijven zitten. Ze kunnen dus niet gaan drijven, maar wel door 
de spelers worden verplaatst en na afloop van het spel weer worden  
verzameld en naar boven worden gebracht. Dankzij de geïntegreerde 
led-techniek lichten de figuren in het donker op. Elke speler kan onder  

SPEELTUIN 
ONDER WATER 

DE AFGELOPEN MAANDEN HEEFT sopra AG EEN  
NIEUW TYPE ZWEMBASSIN ONTWIKKELD DAT NAAR 

WENS MET EEN COMPLETE ONDERWATERSPEELTUIN 
KAN WORDEN UITGERUST. 

water zijn zetten doen, terwijl de medespelers boven water lucht  
gaan halen. Onderwatercamera's registreren de verschillende zetten  
en slaan ze op, zodat er, net als bij de VAR bij het voetbal, steeds  
een controlemogelijkheid is en meningsverschillen over bepaalde  
ingenomen posities of zetten uitgesloten zijn.

Optioneel wordt ook een onderwater-speelgoedspoorbaan aangeboden. 
De kunststof plaat is dan voorzien van rails, die in het oppervlak zijn 
gestanst. Echte treinen met wagons kunnen over de rails rijden. De plaat 
is bovendien voorzien van een station, een slagboombediener, huizen, 
bergen, tunnel, rangeerterrein, kiosk en een badmeester. Met één druk 
op de knop komt deze hele onderwaterwereld tevoorschijn en kan het 
spel beginnen. Een complete, werkende speelgoedspoorbaan onder  
water. Er zijn verschillende locomotieven leverbaar waaruit de klant 
kan kiezen. Er is zelfs een stoomlocomotief en een ICE. Helemaal in lijn 
heeft sopra een onderwatertrafo ontwikkeld, waarmee de spoorbaan kan  
worden bediend. ■

Reiner Lietz
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Jetzt exklusiv bei
   Ihrem sopra Partner.

www.calplas.com
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Neueste Filtertechnik
   für lupenreines Wasser
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High-Level-Pool 
Dit innovatieve zwembad van sopra AG 
is uniek en onderscheidt zich door de 
bijzondere productkenmerken. 

sopra Techniek 
Een uitgebreid assortiment hoog-
waardige zwembadtechniek voor 
openbare en privézwembaden. 
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SCHWIMMBÄDER UND 
WELLNESSANLAGEN FÜR 

HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

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

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

Innovative Technologien – 
nachhaltig, effizient und zukunftsorientiert.

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