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Smart en zwembaden 
Creatieve zwembad- en wellnessconcepten 
op maat en de highlight: de nieuwe sopra 
cloud.

Zwembadontwerp 
Een checklist geeft aan waarmee 
bij het ontwerp van een zwembad 
rekening moet worden gehouden.
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   Ihrem sopra Partner.
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www.sopra.de

Neueste Filtertechnik
   für lupenreines Wasser
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WALITEIT  K
EN CONTINUÏTEIT

Wij maken ons sterk voor al onze partners – Maak kennis met het sopra team van het hoofdkantoor in Koblenz.
Van links naar rechts: Stefan Guckert – Hoofd Techniek | Laura Skubch - Systeemplanner in opleiding | Grit Bannert – Administratief medewerker | Mirko Eickhoff - Hoofd Magazijn
Klaas Weinand – Manager | Oliver Kasper – Directeur sopra AG | Anja Jaeckel – Offi cemanager | Heinz Fandrych – Magazijnmedewerker (niet op de foto)

Beste lezers,

Sinds 35 jaar staat het merk sopra voor de beste kwaliteit en continue 
ontwikkelingen in de zwembad- en wellness-sector. Tal van eigen 
ontwikkelingen evenals technische vernieuwingen werden door de 
sopra groep gerealiseerd. De ontwikkeling van sopra pompen met een 
lager geluidsniveau en de sopra cloud behoren tot de highlights die 
wij dit jaar op technisch gebied voor onze klanten hebben gerealiseerd. 
De sopra cloud maakt uw zwembad “smart”, want waar u zich ook 
bevindt, altijd hebt u zicht op uw wellnessfaciliteiten. Belangrijk voor alle 
zwembadbezitters die tijd en geld willen besparen. Meer informatie over 
deze nieuwste sopra techniek vindt u op pagina 114 en 115. Kortom, we 
zijn altijd op zoek naar mogelijke meerwaarde voor zwembadbezitters.

Naast alle technische uitdagingen heeft sopra AG ook op het gebied 
van personeel een generatiewisseling ondergaan. Dit met het oog op 
de toekomst. Christine Henne treedt in de voetsporen van haar vader 
Bernd en staat per direct aan het hoofd van de sopra raad van toezicht. 
Bernd Henne heeft er op innovatieve, betrokken en toonaangevende 
wijze aan bijgedragen dat het merk sopra de afgelopen 35 jaar deze 
pijlsnelle ontwikkeling kon doormaken. Daarvoor nogmaals hartelijk 
dank namens alle sopra leden. Naast Bernd Henne dragen ook Sven 
Geyger, Reiner Lietz, Christian Piechel en Claus-Dieter Schmidt hun 

verantwoordelijkheden over aan jongere leden in de sopra raad van 
toezicht. Nieuw gekozen werden Dirk Gresch, Marc Herzog en Frank 
Thiemig. Zij zullen sopra AG beslist nieuwe impulsen geven en het merk 
sopra door innovatieve oplossingen voor zwembad en wellness nog 
sterker maken.

Ook dit jaar hebben de sopra zwembadbouwers binnen en buiten 
Duitsland wellness-oases van uitzonderlijke klasse bedacht, ontworpen 
en gerealiseerd. Enkele voorbeelden vindt u in deze nieuwe uitgave van 
ons magazine. Laat u inspireren; ik wens u veel leesplezier.                     ■

Hartelijke groeten,

Oliver Kasper
Directeur sopra AG 
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H
UW PARTNER IN CENTRAAL-EUROPA

VINDT U sopra
IER

29 Europese partners realiseren uw dromen op het gebied van 
zwembaden en wellness.

Op bladzijde 8 t/m 10 vindt u het adres van een sopra partner 
bij u in de buurt.

IN DEZE REGIO'S ZOEKT sopra AG NOG NIEUWE PARTNERS 
– zowel in Duitsland als in de EU – 

PARTNERS
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
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
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6
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

12
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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

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

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
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20

21

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18
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sopra AG Schwimmbad- und Freizeittechnik | Ferdinand-Nebel-Straße 3 | 56070 Koblenz
Telefoon +49 261 983080 | Fax +49 261 9830820 | info@sopra.de | www.sopra.de

Editie 2019
Uitgever en verantwoordelijk in de zin van de perswet Oliver Kasper | Advertenties Anja Jaeckel | Hoofdredacteur Karl-Heinz Linderich | 

Concept en uitvoering LouisP Werbeagentur, Koblenz | Druk Görres-Druckerei und Verlag GmbH, Neuwied

Verkoopprijs 4,90 euro | Abonnement Abonnementen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij sopra AG

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

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

AGAGNL

23

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

AGAGNL

24

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

AGAGAT

25
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

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

AGAGAT

27

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

PL

28

29

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

AGAGAT

26

ES

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

22
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Het buitenbad is onder andere voorzien van 
een toegangstrap, een ligbed met massagejets 
en de grando lamellenafdekking. 

Led-/rgb-lampen verlichten het zwembad in 
het donker.

REPORTAGE

Foto’s: Aarts Zwembadbouw

MAGAZINE | 2019
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DE OPDRACHTGEVER WILDE GEEN SIMPEL ZWEMBAD IN DE TUIN 
EN OOK GEEN KLASSIEK BINNENBAD, MAAR JUIST EEN INDOOR-/

OUTDOORZWEMBAD, DAT HET BESTE VAN DEZE TWEE WERELDEN 
MET ELKAAR COMBINEERT.

Het buitenbad is 12 meter lang, het binnenbad 8 meter. De twee bassins zijn via een elektrisch bediende glazen schuifdeur gekoppeld.

OPLOSSING

REPORTAGE

sopra partner Aarts Zwembaden kreeg opdracht voor het 
ontwerp en de bouw van het zwembad.

De eigen architect van Aarts Zwembaden nam het ontwerp 
voor zijn rekening. Algemeen directeur Eloy Aarts: “De 
opdrachtgever ging akkoord met ons voorstel om een prefab 
pvc-bassin van sopra leverancier KWS te gebruiken, omdat het 
bouwproces dan aanmerkelijk sneller en nauwkeuriger    

Het landelijk gelegen statige landgoed in Nederland bood 
de opdrachtgever voldoende ruimte om hier zijn ideeën 
voor een aantrekkelijk woonverblijf te realiseren. In het 
moderne, kubusvormige gebouw mocht een zwembad 
natuurlijk niet ontbreken. Niet zomaar een zwembad, maar 
een modern indoor-/outdoorzwembad, qua architectuur 
en design geheel overeenkomstig de wensen van de 
opdrachtgever, precies zoals bij het woonhuis. 

COMBI

15
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Het indoor-/outdoorzwembad is volledig in lijn met de hoogwaardige stijl van het woonhuis uitgevoerd.

 zou verlopen dan bij een betonnen bassin.” Het zwembad werd op 
de millimeter nauwkeurig in de voorziene ruimte gepland. Vanwege de 
omvang van het complete bassin, 20 bij 6 meter, werd het zwembad 
door KMS in vier delen geproduceerd en vervolgens per dieplader naar 
de bouwplaats getransporteerd. De toegangsweg was te smal om het 
zwembad als een geheel op de bouwplaats te krijgen. 

Vervolgens werden de bassindelen ter plaatse gemonteerd. Een flinke 
kraan hief het complete bassin in de voorbereide put, zodat de monteurs  
van Aarts alleen nog de aansluitingen hoefden te maken.

Het buitenbad is 12 meter lang, het binnenbad 8 meter. De twee bassins  
zijn via een elektrisch bediende glazen schuifdeur met elkaar verbonden.  
Het binnenbad heeft twee toegangstrappen en een massagestation, het 
buitenbad is voorzien van een toegangstrap, een ligbed met massagejets  
en de grando lamellenafdekking. Led-/rgb-lampen verlichten het  
zwembad in het donker.

Onder het zwembad werd nog een extra verdieping gerealiseerd. Het 

“Wanneer de sluis dicht is, zijn de twee  
bassindelen afzonderlijk te bedienen”,  

aldus Eloy Aarts.

MAGAZINE | 2019
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Het binnenbassin is voorzien van twee trappen en een massagestation.      

zwembad staat vrijdragend en verhoogd in het souterrain en reikt tot 
het bovenliggende niveau. Zo zijn bij onderhoudswerkzaamheden alle 
buizen en inbouwelementen goed toegankelijk. Hier onder, bij het  
bassinlichaam, bevinden zich ook het overloopwaterreservoir en de  
sopra zwembadtechniek. “Wanneer de sluis dicht is, zijn de twee  
bassindelen afzonderlijk te bedienen”, aldus Eloy Aarts. Bijvoorbeeld 's  
winters, wanneer het buitenbad afgesloten blijft. Het technische  
systeem is dubbel uitgevoerd: twee bassincircuits, die de afzonderlijke 
bassindelen voorzien van schoon water. Een sopra meerlaags filter met 
meerwegventiel en frequentiegestuurde pomp, de soprazon elektrolyse- 
installatie voor desinfectie, meet- en regeltechniek sopra test privat, een 
in de circuits geïntegreerde bladvanger en de sopra bassinbesturing   

Machen Sie Meer 
aus Ihrem Pool ...
... mit der Turbinenschwimmanlage HydroStar

von BINDER. So wird Endlosschwimmen ohne 

Wenden auch in kleinen Pools möglich. 

Für alle Ansprüche – für die ganze Familie. 

in
Europa

Nr.1
MADE IN 

GERMANY

hydrostar-binder.de
Halle 6.1 

Stand G050/H051

HIER LIVE ERLEBEN:

sopra Magazin 2019_Inhalt_NL.indd   6 17.09.19   11:00



18

REPORTAGE

Met een grote kraan werden de bassindelen in de voorbereide bouwput getild en daarna tot een waterdicht systeem gemonteerd. Het zwembad staat vrijdragend en verhoogd in het 
souterrain en reikt tot het bovenliggende niveau. Zo zijn alle leidingen en inbouwelementen bij servicewerkzaamheden goed toegankelijk. Hier onder, bij het bassinlichaam, bevinden 
zich ook het overloopwaterreservoir en de sopra zwembadtechniek. Een sauna en whirlpool ontbreken niet.

INFORMATIE | www.aartszwembadbouw.nl
i
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 waarop de opdrachtgever de waarden van het water kan aflezen en zo 
nodig kan corrigeren maken deel uit van het waterbehandelingssysteem. 
Maar ook de waterattracties zijn hierop aangesloten. In de technische 
ruimte bevindt zich eveneens het Herget-ventilatiesysteem. 

Via een buizensysteem en afsluitbare gleuven bij de vensters wordt de 
behandelde en gedroogde lucht naar de zwemhal geleid. Bovendien is de 
ruimte rondom voorzien van ISO thermische isolatie en een dampwerende 
laag. Zo is steeds een comfortabel klimaat gegarandeerd.

 Tot de inrichting behoren eveneens een door Aarts Zwembaden geleverde 
whirlpool en een op maat gemaakte sauna van sopra leverancier Arend. 
Een groot glazen front over de volle breedte van de saunacabine zorgt 
voor een lichte en transparante uitstraling. Én de opdrachtgevers hebben 
vanuit de sauna ongehinderd zicht op hun nieuwe zwembad.          ■
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TLOZE
IJD-

Foto´s: Tom Bendix

REPORTAGE

Afhankelijk van de lichtinval zorgt de  
invallende zon voor een mooi glanzend  
en fonkelend wateroppervlak.

De vasthoudstang aan de zwembadrand biedt 
ideale ondersteuning bij gymnastiekoefeningen.

MAGAZINE | 2019
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SCHOONHEID
ELEGANTE LOZE

IJD-

DE OPDRACHTGEVER WAS BIJZONDER GECHARMEERD VAN DE  
MOOIE FONKELINGEN IN HET WATER, EEN EFFECT DAT WORDT  

TEWEEGGEBRACHT DOOR ZONNESTRALEN OP DE ROESTVRIJSTALEN 
OPPERVLAKKEN VAN HET BASSIN. HET TERRAS WORDT NU DAN OOK  

GESIERD DOOR EEN ZWEMBAD VAN ROESTVRIJ STAAL.

De werkzaamheden bestonden uit de aanleg van een wintertuin die qua vormgeving aansluit op het huis, als terrasgedeelte met overkapping,  
een zwembad van roestvrij staal en een terras.

het huis, als terrasgedeelte met overkapping, een zwembad 
van roestvrij staal en een terras waarin het bassin moest 
worden geïntegreerd. 

Steffen Henne adviseerde de opdrachtgever over alle  
technische details rondom de aanleg van het zwembad en 
over de uitrustingsmogelijkheden. Het werd uiteindelijk 
een roestvrijstalen zwembad van vier bij acht meter met      

De opdrachtgever was beroepsmatig al bekend met roestvrij 
staal. Het was daarom geen verrassing dat hij bij de aanleg 
van het zwembad voor een roestvrijstalen zwembad koos. 
Hij vroeg sopra partner Schwimmbad-Henne voor hem een 
concept uit te werken en het zwembad aan te leggen. Zijn 
nieuwe woonhuis was net klaar en dit was de tweede stap 
in de bouwplannen: de werkzaamheden bestonden uit de 
aanleg van een wintertuin die qua vormgeving aansluit op 

21                        
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Bijzonder kenmerkend bij dit zwembad is de trapconstructie die 1,80 meter doorloopt en die ook als zit- en rustgedeelte wordt gebruikt. Zo gaat er geen zwemoppervlak verloren.

   overloopgoot, met als meest markante detail een trapconstructie 
die vanuit het bassin 1,80 meter verder doorloopt. Steffen Henne legt 
uit dat voor deze traplengte werd gekozen zodat de eerste trede als 
zitgedeelte kan worden gebruikt. Daarna leiden vier treden naar het 
warme water. Ook de afdekking van de goot is interessant: hiervoor is 
dezelfde steensoort gebruikt als voor het terras. De goot is nauwelijks 
zichtbaar; de overgang van bassin en de vloer eromheen is uitermate 
harmonieus. Om de golven te breken en een licht strandeffect te krijgen, 
is de steen aan de binnenzijde iets schuin uitgevoerd.

Tot de uitrusting van het zwembad behoren verder een grando 
lamellenafdekking, die opgerold in een bak in het bassin rust en 
waarop de kleine kinderen van de opdrachtgever na het zwemmen 
kunnen uitrusten, twee lampen in het zwembad en twee kleinere spots 
in de trap, elk in led-/rgb-uitvoering, een tegenstroominstallatie en 
een vasthoudstang van roestvrij staal waaraan gymnastiekoefeningen 
kunnen worden gedaan.

De sopra zwembadapparatuur is in een separate nieuwe betonnen 
ruimte onder het terras geïnstalleerd. Naast de douche, die naast 
het zwembad is geplaatst, leidt een schacht naar beneden naar de 
technische ruimte.

Daarin een ter plaatse gelast overloopwaterreservoir, de sopra filter-
installatie met handmatige terugspoeling en pomp “sopra Perfect” met 
toerentalregeling, reservoir- en filterbesturing evenals de meet-,   

Zo voldoet zowel het moderne, exclusieve zwembad 
van roestvrij staal als het terras qua toegepaste
techniek en qua design aan de hoogste eisen.

MAGAZINE | 2019
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Om de kinderen van de opdrachtgever te beschermen tegen ongelukken, wordt het terrasgedeelte door een glazen railing 
gescheiden van het zwembad.
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De goot is bedekt met dezelfde steen als de steen die is gebruikt rondom het zwembad.
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Electronic-Controls

Hansjürgen Meier
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   regel- en besturingstechniek “sopra test premium” met chloor-
dosering en pH-waarderegeling.

Het terras werd aangelegd nadat de bouw van het zwembad was 
afgerond. Net als bij het zwembad kreeg de veiligheid van kinderen bij 
de aanleg van het terras hoge prioriteit. Om de jonge kinderen van de 
opdrachtgever te beschermen tegen ongelukjes, wordt het overkapte 
terrasgedeelte door een glazen railing gescheiden van het zwembad. 
Zo voldoet zowel het zwembad als het terras qua toegepaste techniek en 
qua design aan de hoogste eisen.                                                                                       ■
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DROOM

Bij dit binnenzwembad werden slechts enkele 
materialen gebruikt, waardoor het bijzondere 
karakter extra wordt benadrukt.

Het lichtplan vervult bij dit zwembad een 
belangrijke rol. Naast de lampen in het 
bassin zijn er rondom in de wanden veel 
up- en downlighters geïntegreerd.

Foto´s: Robert Rappold
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WENSEN VERANDEREN, ZWEMBADEN OOK. IN PLAATS VAN EEN 
ZWEMBAD OM ALLEEN TE SPORTEN LIET DE OPDRACHTGEVER ZICH 
OVERHALEN TOT DE BOUW VAN EEN HOOGWAARDIG ZWEMBAD MET 

EXCLUSIEVE INRICHTING.

Het binnenzwembad werd door de ontwerpers in het souterrain aan het woonhuis “aangefl ensd” en strekt zich onder het terras ver uit in de tuin.

IN HET SOUTERRAIN

REPORTAGE

Eigenlijk wilde de opdrachtgever alleen een sober zwembad 
hebben, zodat hij in het weekeinde sportief bezig kon 
zijn. Een klassiek, technisch goed doordacht, pretentieloos 
zwembad om baantjes te trekken, meer niet. Omdat hij als 
ondernemer behoorlijk wat stress ervaart en de dokter hem 
had aangeraden aan zijn conditie te werken, kwam voor 
hem alleen een zwembad binnen zijn eigen vier muren in 
aanmerking.

De bouw van zijn nieuwe woning in de omgeving van 
München was voor hem daarom aanleiding meteen ook 
maar een binnenzwembad te laten aanleggen. Een van 
de bedrijven die bij de bouw van het woonhuis betrokken 
was, introduceerde architect Robert Rappold uit München, 
al jarenlang gespecialiseerd in het ontwerp en de aanleg 
van exclusieve zwembaden. “De opdrachtgever wilde een 
binnenzwembad”, vertelt Robert Rappold, “zonder veel 

ZWEMBADROOM
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 poespas en met een hoogwaardige, maar sobere vormgeving”.  
Robert Rappold ontwierp het binnenzwembad in het souterrain, als vast 
onderdeel van het woonhuis. De kuip werd aan het souterrain en de 
verdiepte garage “geflensd” en reikt als een T tot onder het terras en 
de tuin. Een doorgang in het souterrain van het woonhuis, die tevens is 
voorzien van een toilet, kleedruimte en een normale douche, verbindt 
het woongedeelte via een trap met het binnenzwembad. Ook is het 
zwembad toegankelijk vanuit de parkeergarages. 

Het zwembad is een bassin van gewapend beton bekleed met een  
granulaatcoating. Het coatingmateriaal is zo opgebouwd, dat het inwendig  
nog een extra afdichting heeft. Daarbij is het materiaal niet alleen  
slipvast, maar ziet het er ook nog eens fraai uit. De gootafdekking is 
tot 2 cm onder de waterlijn betegeld. Uit ruimteoverwegingen werd het 

zwembad alleen aan de lange zijden voorzien van een overloopgoot.  
“Vanuit bouwkundig oogpunt kon het niet nog breder worden”, aldus 
Robert Rappold over de reden hiervoor. Want boven een deel van het 
binnenzwembad bevinden zich woonruimtes, en de buitenmuren van 
het zwembad liggen al tegen de grenzen van het perceel, zodat er  
beperkingen golden voor de afmetingen van het zwembad. Daarom 
zijn alleen de twee lange zijden voorzien van een overloopgoot. Wat de 
 zwembadtechniek betreft deed Robert Rappold een beroep op sopra partner  
Seufert & Fink, met wie hij al vaker succesvol had samengewerkt. De 
door de zwembadbouwer geïnstalleerde sopra zwembadtechniek die in  
de verwarmingskelder kon worden geïntegreerd, werkt volledig automatisch  
en doet qua niveau niet onder voor die van een hotelzwembad. 

Overeenkomstig de richtlijnen van de opdrachtgever is het zwembad 
met een lengte van 13 meter en een breedte van 3,75 tot 5 meter  
rechthoekig en rechtlijnig aangelegd, zodat er ook lange baantjes kunnen  
worden getrokken. Het verschil in bassinbreedte ontstaat door een 
trap die het zwembad in gaat, evenals een symmetrisch geplaatste nis, 
met daarin een massagestation en luchtbellenjets. Bovendien is het 
zwembad voorzien van een waterval en van led-kleurenlampen. Alle 
kleuren zijn wisselend of ook vrij aanstuurbaar. “We hebben enkele  
programma's opgeslagen die de opdrachtgever eenvoudig op het  

Aan de zijkant van het in breedte variërende zwembad is de trap aangebracht, evenals een nis met luchtbellen- en massage-jets.

“De opdrachtgever wilde een binnenzwembad zonder  
veel poespas. Hij wilde een hoogwaardige, maar 

sobere vormgeving”, vertelt architect Robert Rappold  
uit München.

MAGAZINE | 2019
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In de besturing zijn diverse lichtscenario's opgeslagen die door de gebruiker kunnen 
worden geactiveerd.
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De aparte bassinbreedte werd bepaald door de vorm van het perceel. Daarom kon er slechts aan twee kanten een overloopgoot komen.

Ondanks de bewust spartaanse inrichting kon er toch nog ruimte  
worden gevonden voor een stoombad met geïntegreerde douche, een 
wens van de opdrachtgeefster, evenals een belevenisdouche. Ook wist 
Robert Rappold de opdrachtgever nog zover te krijgen een kleine bar 
met koelkast te installeren. Nu hoeft het gezin, dat er immers niet  
alleen komt om te zwemmen, niet steeds de keuken van het woonhuis in.  
Want 's avonds en in het weekeinde verblijft het gezin vaak meerdere 
uren in het binnenzwembad.

Wat ook een goede investering bleek: de ruimte is naast hoogwaardige  
verlichting ook voorzien van een pittige geluidsinstallatie. Zo kan 
de opdrachtgever aan het zwembad genieten van klassieke muziek  
terwijl de kinderen zich kunnen uitleven op discomuziek. Het  
binnenzwembad wordt dus niet alleen voor sportieve activiteit gebruikt,  
maar is een belangrijk element van de beleving in huis geworden.          ■

 display kan oproepen”, licht Robert Rappold toe. Helemaal in stijl is 
ook de overige verlichting in het binnenzwembad zeer hoogwaardig  
uitgevoerd. De compleet met gebroken natuursteen beklede wanden 
worden door uplighters met veel effect belicht. Bovendien zijn de 
kolommen voorzien van uplighters en is in het plafond onzichtbare 
led-verlichting geïntegreerd, die de natuurstenen wanden sfeervol  
verlichten. Met deze geweldige lichttechniek kunnen heel verschillende  
sferen worden gecreëerd. Overigens is in het plafond ook het  
ventilatiesysteem onzichtbaar geïntegreerd. 

Net als in het woongedeelte werden voor het binnenzwembad alleen 
materialen van de hoogste kwaliteit en alleen natuurproducten als 
echt hout toegepast. Deze stijl komt terug in het meubilair. De vloer is  
bedekt met natuurstenen tegels, waarvan de randen zijn afgekant. Door 
de vloer zo te leggen, wordt niet alleen het materiaal optisch benadrukt,  
maar voelt het ook plezierig aan. Ook de verlichting is in dezelfde  
natuursteen geïntegreerd, waarbij alleen het oppervlak van de 
steen anders is geslepen. Alle vlakken zijn uiterst gedetailleerd in de  
aanlevergrootte uitgevoerd, zodat er niets hoefde te worden versneden.  
De randen zijn afgekant en springen optisch in het oog. Zo ziet het  
geheel er niet alleen prachtig uit, maar voelt het ook aangenaam aan. 

i
           www.seufertundfink.de | www.robert-rappold-architekten.de 
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Foto´s: Tom Bendix
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Het woonhuis wordt omringd door 
drie wateroppervlakken:
bij de entree zijn er twee vijvers 
en aan de achterzijde bevindt zich 
een L-vormig zwembad.

DRIE 3
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EÉN WOONHUIS, DRIE BASSINS.
ZO VEEL ZWEMMOGELIJKHEDEN ZIE JE MAAR ZELDEN.

MAAR HET EXTERIEUR VAN HET NIEUWE WOONHUIS WERD 
DOELBEWUST AANGEKLEED MET EEN ZWEMBAD EN TWEE VIJVERS.

REPORTAGE

LANDSCHAPPEN

WATER
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Doordat het perceel op een helling ligt, liggen de vijvers hoger, bij de entree. In een van de vijvers kan worden gezwommen. De kleinere vijver is alleen decoratief.

Water speelt in de woon- en leefwereld van de opdrachtgeefster een 
centrale rol. Bij al haar gebouwen is water prominent in beeld. Haar  
bedrijfspand wordt omgeven door een gracht. En ook bij het vakantiehuis  
ontbreekt het zwembad niet. Ze wilde dan ook dat haar nieuwe woonhuis  
in Duitsland werd omgeven door een zwembad en twee vijvers. 

sopra partner Jens Uwe Frenz uit Minden die hiervoor opdracht kreeg, 
vertelt: “In het ontwerp waren voor deze twee-onder-een-kapper een 
zwembad en bij de entree twee vijvers voorzien.” Bij het ontwerp 
moest rekening worden gehouden met de sterke helling van het  
perceel. Zo moesten op het hoger gelegen deel twee vijvers komen en 
deze werden ook gerealiseerd. Voor het hoofdverblijf werd een grote  

ongevormde vijver met de imposante maten van 17 x 6 meter aangelegd  
en voor het bijgebouw een kleinere vijver, met daar overheen een  
vlonder met zithoek. Aan de tuinzijde werd een zwembad van 12 bij 7 meter  
aangelegd; dit ligt op tuinhoogte voor het hoofdverblijf. 

Alle drie de bassins zijn bekleed met zandkleurige folie, waardoor 
het water een kristallijne kleur krijgt. Jens Uwe Frenz: “Het schone,  
kristalheldere water in de vijvers beviel de opdrachtgeefster zo goed, dat 
ze spontaan besloot de twee bassins te laten zoals ze waren. Het grindbed  
en de beplanting die oorspronkelijk in de vijvers waren gepland, mochten  
achterwege blijven.” De bassins zijn dus heldere wateroppervlakken, 

34
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Alle drie de bassins hebben dankzij de bekleding van de bassins een kenmerkende turquoise kleur.

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

a brand of Hugo Lahme GmbH
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waarbij er in ieder geval in de grote vijver kan worden gezwommen.
 Alle drie de bassins hebben een eigen filtratiecircuit. Een verdere 
uitrusting van de vijvers was niet nodig, omdat het achteraf aanbrengen 
van waterattracties te kostbaar zou worden.

Het zwembassin is daarentegen wel als volwaardig zwembad uitgerust. 
Het bassin is voorzien van een toegangstrap, led-kleurenlampen, 
een massage-installatie met vijf jets en een waterval vanaf de wand. 
Daarvoor is het bassin voorzien van een complete sopra water-
behandelingsinstallatie met filtersysteem, soprazon-desinfectie en 
de meet- en regelapparatuur sopra test privat. Het zwembad wordt 
verwarmd met een warmtepomp, die eveneens in het woonhuis is 
geplaatst.

Dit is te zien aan het grote rooster boven de waterval. Zoals 
oorspronkelijk ook de bedoeling was, worden de twee vijvers alleen door  de 
zon verwarmd. Zo werd de wens van de opdrachtgeefster perfect ingevuld, 
want vanuit elk raam van het woonhuis is er uitzicht op water.                     ■

i
INFORMATIE | www.frenz-schwimmbadbau.de 
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Waterattracties – zoals een waterval vanuit de wand – brengen leven in het zwembad.

REPORTAGE

MAGAZINE | 2019

sopra Magazin 2019_Inhalt_NL.indd   25 17.09.19   11:01



sopra Magazin 2019_Inhalt_NL.indd   26 17.09.19   11:01



38

REPORTAGE

Door de donkere loopruimte rond het
 bassin komt het groen schitterende
 water duidelijker naar voren.

Toch doet de ruimte niet donker aan. 
De grote glaswanden laten veel daglicht
 binnen en zorgen voor een vriendelijk
 karakter.

Foto´s: Bernd Hauers

ZWEMBAD IN

MAGAZINE | 2019

sopra Magazin 2019_Inhalt_NL.indd   27 17.09.19   11:01



39

EEN ECHTE ZWEMBADKLASSIEKER, WAARAAN JE DE LEEFTIJD 
NIET AFZIET. DIT HOOGWAARDIGE BINNENZWEMBAD IS OOK NA 

TIEN JAAR NOG ACTUEEL. HET MAAKT INDRUK DOOR DE EXCLUSIEVE 
MATERIAALKEUZE, MAAR OOK DOOR DE DOORDACHTE 

ENERGIEZUINIGE APPARATUUR.

Vloer en wand zijn hier bekleed met donkere lei-achtige natuursteen. Daarmee in contrast werd het bassin voorzien van groen glasmozaïek.

REPORTAGE

In het kader van werkzaamheden aan zijn woonhuis liet de 
opdrachtgever een elegant, ruim bemeten binnenzwembad 
aanbouwen, waarbij vooral de exclusieve materialen 
voor een bijzondere uitstraling zorgen. Met de weinige, 
maar hoogwaardige materialen werd een buitengewoon 
binnenzwembad gecreëerd. Overeenkomstig de wens van de 
opdrachtgever zijn de vloer en de achterwand van het bassin 
voorzien van donkere, lei-achtige natuursteen. Voor het 

contrast werd het bassin zelf bekleed met groen glasmozaïek. 
Door de donkere loopruimte rond het zwembad komt het 
groen schitterende water nog meer naar voren. Het zwembad 
oogt daardoor als een natuurlijk meer in de bergen. 

Door de grote glasvlakken valt veel daglicht naar binnen, 
zodat de ruimte ondanks de donkere materialen toch licht 
en vriendelijk aanvoelt. Daarnaast is er de uitgekiende 

TIJDLOOS DESIGN

KLASSIEKE STIJL
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 lichttechniek die voor bijzondere accenten zorgt. Lampen in het bassin  
en in de ruimte creëren een aangename sfeer in het binnenzwembad. 
Uplighters in de vloer verlichten de donkere wand en zorgen voor een 
warme kleurtoon. Het hele binnenbad werd bij de aanleg al voorzien 
van het ISO-Plus-systeem met warmte-isolatie en dampwerende laag, 
zodat de ruimte als permanente natte ruimte was voorbereid. Dit heeft  
aanzienlijk bijgedragen aan het waardebehoud van het binnenzwembad. 
Via de deuren zijn het terras en de tuin snel bereikbaar.

sopra partner Kühling & Hauers nam de zwembadtechnische  
werkzaamheden voor zijn rekening. Samen met de opdrachtgever werkte  
directeur Reinier Lietz van Kühling & Hauers een concept voor een  
technisch hoogwaardig zwembad uit. Het betonnen bassin van circa 9 bij 
4,50 meter werd ter plaatse gestort, afgedicht en daarna bekleed met het 
eerder genoemde glasmozaïek. Het werd redelijk dicht bij de achterwand  
geplaatst. Daardoor ontstond meer loopruimte bij de ramen, die ook 
kan worden gebruikt als zitgedeelte en om te relaxen na het zwemmen.  

Het bassin is dicht bij de achterwand geplaatst. Daardoor ontstond meer loopruimte bij de ramen. Deze ruimte kan worden gebruikt als zitgedeelte en om te relaxen.

MAGAZINE | 2019
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Het bassin wordt omgeven door een vlakke overloopgoot; deze is speciaal 
op maat gemaakt en van dezelfde natuursteen als de randtegels, zodat 
een naadloze mooie overgang werd verkregen. Dankzij de vlakke goot 
lijken waterspiegel en loopvlak in elkaar over te lopen. Een comfortabele  
trap geeft toegang tot het warme water. Naast de zwembadlampen  
behoort ook een krachtige tegenstroominstallatie tot de uitrusting.        

Sicherheitsabdeckungen, 
Rollladenabdeckungen, 
Isola-Abdeckungen und 
Aufrollvorrichtungen 
sowie Zubehör von BAC!

www.bac-poolsystems.com

BAC pool systems GmbH

Carl-Metz-Strasse 3
DE-76275 Ettlingen
Tel:  +49 7243 9496 000
Fax: +49 7243 9496 111
info@bac-poolsystems.com

Die mit dem
Bacy ...
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 De sopra zwembadtechniek is in het souterrain van het zwembad 
ondergebracht, dicht bij het bassinlichaam. De inrichting bestaat uit het 
hoogwaardige sopra programma voor privézwembaden, met soprazon 
installatie, meet- en regelapparatuur sopra test en de sopra besturing.  
Op het display kan de opdrachtgever de waterwaarden controleren en zo 
nodig corrigeren.

Zoals gebruikelijk is het binnenzwembad uitgerust met een energiezuinige 
ontvochtigingsinstallatie. Via een kanaalsysteem wordt de warme en 
ontvochtigde lucht weer de ruimte ingeblazen. Het zwembad wordt 

verwarmd via een blokverwarmingsinstallatie, die ook het woonhuis van 
warmte en energie voorziet. Er was alleen regelmatig serviceonderhoud 
nodig. Grotere reparaties waren er de afgelopen tien jaar niet. Zo is het 
binnenzwembad niet alleen vanwege het design, maar ook door het 
technische ontwerp absoluut nog actueel.                                                                                              ■

i
INFORMATIE | www.kuehling-hauers.de 

Het bassin wordt omgeven door een vlakke overloopgoot; deze is speciaal op maat gemaakt en van dezelfde natuursteen als de randtegels.
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De opdrachtgever wilde een zo lang mogelijk 
zwemkanaal, om actief te kunnen trainen.

Dankzij een infinity-goot is er ongehinderd 
uitzicht over de wijde natuur. 

Foto´s: Stiber Freizeit

CANALE
ZWEMKANAAL

REPORTAGE
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GRANDE
ZWEMKANAAL

Al jarenlang is de opdrachtgever een gepassioneerd zwemmer, die niet  
alleen regelmatig zwemt, maar daarbij ook graag zijn grenzen opzoekt. 
Toen hij eigenaar werd van een al wat ouder woonhuis op een helling,  
vroeg hij zich direct af of en hoe er op het perceel een zwembad kon worden  
aangelegd. Het woonhuis werd gestript tot op de ruwbouw, volledig  
vernieuwd en ook technisch helemaal aan de huidige tijd aangepast.

Om op het vrij steile perceel een zwembad te kunnen aanleggen, deed hij 
een beroep op sopra partner Stiber. “Hij wilde graag lange baantjes kunnen  
trekken”, vertelt directeur Joachim Stiber, “dus moest het zwembad zo 
lang mogelijk worden, over de hele breedte van de kavel, zo'n 20 meter.”

 Er werden diverse varianten besproken, een bassin met of zonder goot, 
een hangend zwembad met uitzicht over het landschap, soorten bassins, 
kosten en alles wat er nog bij de aanleg van een zwembad komt kijken. 
“We kwamen met het voorstel van een zwembad met een infinity-goot”, 
aldus Joachim Stiber. “Dat is minder kostbaar dan een overloopbassin  
én biedt een spectaculair uitzicht over het dal zonder zichtbare  
gootrand.” Omdat de opdrachtgever een vlak bassin wilde met een  
diepte van slechts 1,20 meter, omdat dat voor een zwemtraining ruim 
voldoende is, was dit ook gunstig voor de statische eisen. Uiteindelijk 
kwam het bassin onder woonhuisniveau vóór een nieuw aangelegd  
terras te liggen. Omdat het huis op een helling ligt, kom je vanaf   

REPORTAGE
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Het zwembad van maar liefst 18 meter lang biedt alle mogelijkheden voor een intensieve training. Het zwembad bestrijkt ongeveer de volledige breedte van het perceel. Dankzij de infinity-goot 
hebben de opdrachtgevers vanuit het zwembad een prachtig uitzicht over het landschap. De dieper liggende goot doet tegelijkertijd dienst als open overloopwaterreservoir.

 straatniveau op de bovenverdieping van het huis; de trap naar  
beneden geeft toegang tot de verdieping met zitkamer en het terras, en  
weer daaronder bevinden zich het nieuwe terras en het zwembad.

Het zwembad met een diepte van 1,20 meter meet maar liefst 18 
bij 2,50 meter. Aan dalzijde loopt het water over de rand van het 
bassin in de dieperliggende goot, die gelijktijdig als open overloop- 
waterreservoir dient. De bodemplaat voor het zwembad werd verlengd 
met de technische ruimte, die nu schuilgaat onder het houten terras. 
Aan terraszijde zijn in de bassinwand instroomjets ingebouwd. Deze  
zorgen voor een dwarsdoorstroming van het bassin, zodat een goede  
hydrauliek verzekerd is. “Bij een puur skimmerbassin is de  
doorstroming bij een zwembad met zo'n lengte altijd een probleem”, 
licht Joachim Stiber toe. “Daarom is de dwarsdoorstroming met  
infinity-goot een praktische oplossing, om een zo groot mogelijke  
bassinlengte onder controle te krijgen.”

Het zwembad is een sopra Isostone-zwembad, dat is bekleed met 
een lichtgrijze folie. Dankzij de eenvoudige, bewezen constructie van  
bouwstenen die met beton worden opgevuld, kunnen alle bassinvormen  
en -formaten worden gerealiseerd, met name ook heel lange bassins, 
zonder dat er statische problemen optreden. Het plaatsen van een  
prefab-bassin zou vanwege het aanzienlijke hellingspercentage toch 
wel een probleem zijn geweest. Bovendien is het Isostone-zwembad ook 
aanmerkelijk voordeliger. Het bassin is voorzien van een toegangstrap,  
die eveneens met folie is bekleed, en een rolluikafdekking met  
zonneprofielen die vrijliggend in het bassin is gemonteerd en tevens 
als zitbank dienst doet. De zonneprofielen zorgen voor veel warmte in 
het water en leveren net als de thermisch geïsoleerde bassinconstructie 

een bijdrage aan de energiebalans van het zwembad. Witte ledlampen 
in het bassin maken de uitrusting compleet. Door de lengte van het  
zwembad hoefde de opdrachtgever geen tegenstroominstallatie te  
installeren.

Zoals eerder vermeld bevindt de technische ruimte zich direct bij het bassin,  
onder een houten vlonder. Vanuit het bassin leidt een trap naar beneden,  
naar de ingang van de technische ruimte. Hier zijn een sopra filter 
met AFM-filtermateriaal en frequentiegestuurde pomp gemonteerd.  
“Met de toerentalafhankelijke filterpomp kan de wateroverloop via de 
infinity-goot goed worden geregeld”, aldus Joachim Stiber. “Zo is altijd  
een gesloten watergordijn gewaarborgd.“ Het onderhoud van het  
zwembadwater doet de opdrachtgever nog handmatig. De  
voorbereidingen voor montage van een automatisch water- 
behandelingssysteem zijn echter gemaakt. Joachim Stiber: “Bij 
een zwembad van deze lengte en breedte adviseren wij altijd een  
automatisch waterbehandelingssysteem, zodat permanent een goede 
waterkwaliteit is gegarandeerd.” Het bassin wordt verwarmd via een 
warmtepomp in de technische ruimte. Doordat de warmtepomp voor 
het buitenzwembad binnen is geplaatst, gaat deze langer mee, wordt 
minder geluid ervaren en ziet het geheel er strakker uit. Zo kreeg de  
opdrachtgever precies wat hij wilde: een lang, maar betaalbaar  
zwembad waarin hij actief kan trainen.                                                    ■

i
INFORMATIE | www.stiber.de  

www.peraplas.com

Poolzubehör von Peraplas 
im exklusiven sopra Design.

Entwicklung und Herstellung in Österreich. 
Qualität auf höchstem Niveau. 

www.peraplas.com

Poolzubehör von Peraplas 
im exklusiven sopra Design.

Entwicklung und Herstellung in Österreich. 
Qualität auf höchstem Niveau. 

5 JAHRE Garantie auf Gehäuse 
oder Rahmenbruch und 10 JAHRE 
Garantie-Ersatzteil-Lieferung.

AZ_Peraplas_sopra_210x100.indd   1 29.09.17   09:24

MAGAZINE | 2019

sopra Magazin 2019_Inhalt_NL.indd   35 17.09.19   11:01



Tot de zwembaduitrusting behoren onder andere een rolluikafdekking met zonneprofielen die vrij in het bassin is gemonteerd en tevens kan worden gebruikt als zitbank om uit te 
rusten. De zonneprofielen zorgen voor veel warmte in het water en leveren net als de thermisch geïsoleerde bassinconstructie een bijdrage aan de energiebalans van het zwembad.
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ZINNIG
UNSTK

Foto´s: Tom Bendix

REPORTAGE

De stijl van het binnenzwembad dat aan 
het woonhuis werd gebouwd, sluit aan bij 
de architectuur en materiaalkeuze van het 
woonhuis.

Het rond gewelfde plafond op zes meter hoogte 
creëert ruimte en zorgt voor een wijds gevoel. 
Dit is mede te danken aan de vele grote ramen.
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MET DIT BINNENZWEMBAD KWAM EEN DROOM 
VAN DE OPDRACHTGEVER UIT:

EEN WELLNESS-OASE VAN TOPNIVEAU, DIE QUA TECHNIEK
 EN VORMGEVING AAN DE HOOGSTE EISEN VOLDOET.

Werkelijk spectaculair stort een waterval van drie meter breed in het bassin. Daarbij is een nis in het bassin als whirlpool ingericht.

GEËNSCENEERD

EN OPNIEUW 

REPORTAGE

Al bij het ontwerp van het woonhuis stond vast dat er ook 
een binnenzwembad moest komen. De opdrachtgever had 
een perceel in Boven Beieren gekocht en liet daarop een 
representatief gebouw neerzetten. Het huis wordt omgeven 
door een parkachtige tuin, die nieuwsgierige blikken op 
afstand houdt. Ook het nieuwe binnenzwembad moest aan 
deze hoge verwachtingen voldoen. sopra partner RE-HE 
kreeg opdracht tot het uitvoeren van de zwembadtechnische 

werkzaamheden. “Zowel de architect als de aannemer 
had onze naam genoemd. Daardoor hadden we direct het 
vertrouwen van de opdrachtgever die hier in Boven Beieren 
zijn droomhuis realiseert”, vertelt Guido Heue, directeur van 
RE-HE.

Het binnenzwembad is ondergebracht in een bijgebouw en 
is via een doorgang met het woonhuis verbonden. Net als 
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 het woonhuis werd de aanbouw modern en hoogwaardig uitgevoerd. 
Alleen al de materiaalkeuze maakt duidelijk welke eisen de 
opdrachtgever aan zijn nieuwe zwembad stelt: het gebruik van slechts 

enkele rustige kleuren creëert een uitstraling van rust en ruimte en legt 
extra nadruk op het turquoise water. Een rond gewelfd plafond drukt een 
stempel op de maar liefst zes meter hoge ruimte. Een gevoel van krapte 
zal er niet ontstaan. Grote ramen en glazen schuifpuien zorgen voor veel 

daglicht in het binnenzwembad zodat de ruimte licht en vriendelijk oogt. 
Bovendien bieden ze uitzicht op het omliggende terras en de tuin. Vanuit 
elk punt in de ruimte is de natuur in de tuin te zien. De glazen deur aan 
de voorzijde van de ruimte volgt bovendien de vorm van het plafond. 
Lampen in het plafond vormen een omlijsting en een ware zwerm van 
kleine glazen schijfjes hangt als filigraan kunstwerk aan het plafond.

Het zwembad is een betonnen bassin van 12,5 bij 4 meter dat van een 
afdichting is voorzien en daarna met mozaïeken is bekleed. Een artistiek 
onderwaterschepsel siert de bodem van het zwembad. Het zwembad 
wordt omringd door een brede overloopgoot, die is afgedekt door 
dezelfde natuurstenen tegels als de loopruimte rond het zwembad. 
Zo is er een mooie, naadloze overgang tussen wateroppervlak en 
loopruimte. Een gedeelte van het bassin is door een muurtje gescheiden 

50
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De glazen deur aan de voorzijde van de ruimte volgt de vorm van het plafond. Daaraan hangt een ware zwerm van kleine glasschijven als fi ligraan kunstwerk.

Het zwembad is een betonnen bassin van 12,5 bij 4 meter 
dat van een afdichting is voorzien en daarna met 

mozaïeken is bekleed. Een artistiek onderwaterschepsel 
siert de bodem van het zwembad.
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De whirlpool die is voorzien van talrijke massage-jets en vier zitplaatsen met bubbeljets en het zwembad maken gebruik van 
dezelfde zwembadapparatuur.

van het zwembad en wordt als whirlpool gebruikt. Deze is voorzien van 
talrijke massage-jets en vier zitplaatsen met bubbeljets. Op het
touchscreen kan de temperatuur van de whirlpool worden verhoogd tot 
36 °C. Alle systemen schakelen dan over naar de verwarming van de
whirlpool en met de warmtewisselaar van 140 kW heeft de whirlpool 
binnen 20 minuten de gewenste temperatuur van 36 °C bereikt. 

Naast het bubbelbad leidt een comfortabele trap naar het warme water. 
Een andere attractie is werkelijk spectaculair: vanuit de wand achter 
het zwembad stort een drie meter brede waterval zich kletterend naar 
beneden. De waterval is speciaal gemaakt, aldus Guido Heue. Het water 
wordt in het bassin via secure-aanzuigingen en twee pompen van drie kW 
aangezogen en opgepompt en stroomt dan via een brede metalen 
lip in het zwembad. Tot de inrichting behoren verder nog een 
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 grando lamellenafdekking, de tegenstroominstallatie en wand-  
en vloerlampen uit het programma van Hugo Lahme.

In het souterrain, direct onder het bassinlichaam, is de zwembadtechniek  
ondergebracht. Hier is een beroep gedaan op het sopra programma 
voor hoogwaardige particuliere zwembaden: een sopra filter Premium,  
soprazon desinfectieinstallatie, meet- en regelapparatuur sopra test 
privat en een sopra Wellness Exclusiv schakelkast zijn hier goed  
toegankelijk ondergebracht. Ook het sopra Airstream ventilatie- en  
ontvochtigingsapparaat met warmteterugwinning van de firma Herget is 
hier te vinden. Via luchtkanalen en sleufrails wordt de ontvochtigde en 
verwarmde lucht weer de ruimte ingeblazen. 

Voor een aangenaam wellnessklimaat in de hoge ruimte is een krachtige ventilatie- en ontvochtigingsinstallatie met warmteterugwinning geïnstalleerd.

i
INFORMATIE | www.re-he.de  

De sopra zwembadtechniek is aangesloten op het eigen BUS-systeem 
en is op afstand te bedienen. Zo kan de opdrachtgever ook vanuit het 
woonhuis en wanneer hij onderweg is zijn zwembad aansturen. Ook kan  
RE-HE op afstand inloggen. Dat biedt grote voordelen, omdat de  
eigenaar het huis niet continu bewoont. De ruimte biedt ook nog plaats 
aan een stoombad.                                                                                             ■
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De opdrachtgever kocht het naastgelegen  
perceel, liet het bestaande gebouw slopen 
en op het terrein een terras met zwembad 
aanleggen.

Het pvc-zwembad in de kleur grijs heeft een 
rand van donkere stenen, die het lichte water 
nog meer naar voren laat komen.

REPORTAGE

Foto´s: Schwimmbad Frey

MEDITERR    ANE
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Toen de kans zich aanbood, sloeg de opdrachtgever direct 
zijn slag. Het aanpalende perceel was te koop en omdat hij 
al geruime tijd zijn woning wilde uitbreiden, kocht hij het 
perceel, liet het gebouw dat erop stond slopen en gaf een 
tuin- en landschapsarchitect opdracht er een tuin en terras  
met zwembad aan te leggen. Deze gaf het deel van de  
opdracht dat betrekking had op de aanleg van het  
zwembad door aan sopra partner Schwimmbad Frey.  

“Wij, dat wil zeggen de tuinarchitect en ik, hadden eerder 
al tot beider tevredenheid samengewerkt”, vertelt directeur 
Wolfgang Frey. “Zo waren we ook bij de aanleg van het 
zwembad eerste keus.” 

Omdat een van de eisen van de opdrachtgever was dat het 
project snel en zonder problemen zou worden uitgevoerd, 
adviseerde Wolfgang Frey een prefab-bassin, dat in de   

DE OPDRACHTGEVER LIET ZIJN NIEUWE TUIN HELEMAAL IN 
 MEDITERRANE STIJL AANLEGGEN EN DAARIN MOCHT EEN  
HOOGWAARDIG ZWEMBAD NATUURLIJK NIET ONTBREKEN.

De opdrachtgever wilde graag een snelle oplossing. Die kon het beste worden gerealiseerd met een prefab-bassin uit het sopra programma.

OASE

55

WEM-ZEDITERR    ANE
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De tuinarchitect bedacht een natuurstenen terras, dat de gewenste mediterrane sfeer uitstraalt. De turquoise kleur van het water draagt daar zeker aan bij.

 fabriek wordt geproduceerd en kant en klaar op de bouwlocatie 
wordt afgeleverd. De keuze viel op een pvc-bassin van KWS van 8 bij  
3,50 meter in de kleur grijs. Het bassin heeft een rand van donkere  
stenen, die het lichte water nog meer naar voren laat komen. Het 
zwembad is voorzien van twee skimmers en een toegangstrap in de 
hoek, die in een zitbank uitmondt. Hier kunnen de opdrachtgevers na 
het zwemmen relaxen en zittend genieten van het warme water.

Tot de uitrusting behoren verder een grando lamellenafdekking, 
die in een nis in het bassin is ondergebracht, een krachtige turbine- 
tegenstroominstallatie van Binder, een stortdouche en als bijzondere 

attractie is het zwembad voorzien van led-verlichtingsstrepen. Deze 
rechtlijnige led-/rgb-verlichtingstechniek zorgt in het water voor een 
aantrekkelijke verlichting in alle kleurnuances en transformeert ook 
het omliggende terras tot een zee van kleuren.

Een garage sluit direct aan op het terras; daarin is in een afgescheiden  
deel de sopra zwembadtechniek geïnstalleerd. Hier zijn de sopra  
techniek voor hoogwaardige particuliere zwembaden met meerlaagsfilter  
en straalbodem toegepast, evenals automatische terugspoeling en 
toerentalgeregelde pomp. Daarnaast de soprazon desinfectie-installatie,  
de meet- en regelinstallatie sopra test en de sopra zwembadbesturing.   
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ZWEMBADBOUW EN 
TUINARCHITECTUUR

www.schwimmbad-frey.de | www.gropper-gartengestaltung.de

hobbypooltechnologies.de

Colour 
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8
JAHRE

K R E I E R E N  S I E  I H R  PA R A D I E S

F O L I E N F A R B E N   S A N D  |  G R A U  |  B L A U

Folienfarben für Rechteckbecken ACHENSEE, Rundbecken MILANO, 
Ovalbecken TOSCANA und Achtformbecken ELBA erhältlich.

Alle Pools sind standardmäßig 0,8 mm Folienstärke erhältlich. Farb-
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Het zwembad wordt verwarmd met een warmtepomp, die ook in de 
technische  ruimte is geplaatst. De unit is zo krachtig, dat de 
opdrachtgever zijn zwembad van maart tot december kan gebruiken.

Nadat het zwembad was voltooid, begon het werk aan het terras. 
De tuinarchitect bedacht een terras van natuursteen, dat op de 
perceelgrenzen wordt omgeven door muren van breuksteen om 
ongewenste inkijk te voorkomen. Lampen die in de stenen muren zijn 
geïntegreerd, zorgen dat het geheel nog eens prachtig wordt verlicht. 
Ook de nieuw aangelegde tuin straalt onmiskenbaar een mediterrane 

sfeer uit. Zo werd midden in Duitsland een mediterrane zwemoase 
gecreëerd, die bijna het hele jaar door voor een vakantiegevoel zorgt.        ■

Led-/rgb-lampen in het bassin hullen het water en het hele terras in een zee van kleuren. Ook in de muren rondom zijn lichtspots geïntegreerd.

i
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Foto´s: Tom Bendix

Het zwembad moest geschikt zijn om veel 
baantjes te trekken, maar moest ook zijn
 ingericht als wellness-oase.

Het bassin met goot werd ter plaatse
 gestort, afgedicht en daarna betegeld.

ODERNE
UITERSTM

REPORTAGE
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EEN HELE VERDIEPING LIET DE 
OPDRACHTGEVER IN ZIJN NIEUWE WONING 

VERBOUWEN TOT HOOGWAARDIGE 
WELLNESSRUIMTE. MET NAME DE 
TECHNISCHE UITRUSTING IS VAN 

EEN ZEER HOOG NIVEAU.

De whirlpool is aangesloten op de technische apparatuur van het zwembad.

WERELDEN
WATER

REPORTAGE

Bij de nieuwbouw van zijn woonhuis liet de opdrachtgever 
ook een ruim bemeten wellnessruimte op de begane grond 
van het huis ontwerpen. Daarin zit alles wat bij een moderne
wellnessruimte hoort: een zwembassin om veel baantjes 
te trekken, een whirlpool voor een ontspannende massage 
na het zwemmen, een belevenisdouche met diverse 
shower-functies en een sauna met een groot glazen front, 
zodat er vrij zicht is op het wellnessgedeelte. Via een 

www.uwe.de

P U R O  
CO M PAC T

A L L  I N  O N E  F Ü R  
K R A F T  U N D  A U S D A U E R .

Kraf tvolle Strömung dank  

FLATStream Technologie, die 

Verwirbelungen vermeidet und  

Wasser geräuschlos in Bewe- 

gung bringt. Die puristische 

Gegenstromanlage PURO 

COMPACT holt ambitionierte  

Schwimmer da ab, wo das  

Training beginnt. All in One: 

Düse, PIEZO-Schalter und An- 

saugung in nur einem Bauteil.
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 aanbeveling was de opdrachtgever in contact gekomen met sopra 
partner Ambiance. Chris Milder van Ambiance adviseerde de opdracht-
gevers over de diverse mogelijkheden voor integratie van een moderne 

en optimaal uitgeruste wellnessfaciliteit in het gebouw. Samen met 
de huisarchitect werd een concept ontwikkeld voor een hoogwaardige 

zwembad- en wellnessruimte op de begane grond van het huis. Een 
brede glazen pui en bovenlichten laten veel daglicht binnen, waardoor 
de ruimte licht en vriendelijk overkomt. Als enige vormgevende 
element liet de opdrachtgever aan het kopse uiteinde van het zwembad 
een schilderij met achtergrondverlichting plaatsen, met daarop – hoe 
kan het anders – de zee.

Helemaal centraal staat natuurlijk het zwembad van 8 bij 4 bij 
1,50 meter van in het werk gestort beton dat vervolgens werd betegeld. 
Het bassin wordt omgeven door een overloopgoot; deze wordt 
echter bedekt door randtegels, zodat er een mooie overgang is van
zwembadrand naar het loopgedeelte. Het water stroomt over de 

De tegels over de overloopgoot en die van de loopruimte zijn hetzelfde, zodat er een mooie overgang is van zwembadrand naar het loopgedeelte.

Helemaal centraal in de ruim bemeten wellnessfaciliteit 
staat het zwembad van 8 bij 4 bij 1,50 meter van

 in het werk gestort beton dat vervolgens werd betegeld.
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brede bassinrand in de achterliggende goot en van daaruit naar het 
waterbehandelingssysteem. Voor een harmonieus beeld kreeg het 
loopgedeelte dezelfde tegels als het bassin.

Tot de inrichting van het bassin horen een lamellenafdekking, die in 
een schacht in het bassin rust, led-/rgb-lampen waarmee met één druk 
op de knop het water en daarmee ook de hele ruimte in een zee van 
kleuren wordt gehuld, en een krachtige tegenstroominstallatie, die 
de opdrachtgever uitdaagt tot zijn dagelijkse zwemtraining. De sopra 
zwembadtechniek is in het souterrain onder het binnenbad 

Vanuit de whirlpool is er mooi zicht op het nieuwe binnenzwembad.

www.uwe.de

C A S C A D A
D I E  H Y D R O M A S S A G E  
F Ü R  H Ö C H S T E  A N S P R Ü C H E .

CASCADA setzt neue Maßstäbe in Wirkung und Design:  

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.
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 ondergebracht. Deze bestaat uit een AFM-filter met meerwegventiel 
en een pomp met toerentalregeling, de soprazon-installatie ten behoeve  
van desinfectie en een meet-, regel- en doseerinstallatie sopra test  
privat. Op het display van het door Ambiance ontwikkelde zwembad- 
managementsysteem kan de opdrachtgever de waterwaarden bekijken  
en zo nodig corrigeren, maar ook de lampen en de tegenstroom- 
installatie bedienen. De internetverbinding zorgt ervoor dat het systeem 
ook op afstand via mobiele apparaten te bedienen is.

Aan het kopse uiteinde van het bassin werd een whirlpool van het merk 
Jacuzzi geplaatst. Het bubbelbad telt vijf zitplaatsen, een ligbed en  
31 jetstralen. Bijzonder is dat de whirlpool geen eigen waterbehandeling  

Een moderne, stilistisch ontworpen douche met talrijke belevenis- en powerfuncties en een glazen deur zijn eveneens te vinden in de binnenruimte.

heeft, maar aangesloten is op de waterbehandelingsinstallatie van het 
zwembad. Daardoor is er maar één waterbehandelingssysteem nodig 
terwijl er toch continu gedesinfecteerd water door de whirlpool stroomt. 
Bovendien bedraagt de temperatuur van de whirlpool, ook wanneer 
deze niet in gebruik is, 30 °C, net als het zwembad.

Als de opdrachtgever de whirlpool wil gebruiken, wordt het circuit van 
de jacuzzi gesloten en hoeft het water alleen te worden verwarmd tot 
de gewenste 37 °C. Het instellen kan eenvoudig op het display van de 
besturing. Is er niemand meer in het bubbelbad, dan wordt het circuit 
weer geopend en stroomt het water terug in het grote circuit van het 
zwembad. Dit systeem bespaart niet alleen veel ruimte en apparatuur, 

MAGAZINE | 2019

sopra Magazin 2019_Inhalt_NL.indd   5 17.09.19   11:02



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!

Sauna met breed glazen front.

i
INFORMATIE | www.ambiance.nu

maar vooral ook veel energie. Omdat het systeem zo ongeveer volledig  
automatisch werkt, werken alle apparaten altijd energiezuinig. De  
opdrachtgever hoeft zich niet bezig te houden met waterbehandeling 
en het bedienen van zijn wellnessfaciliteit. Zo kan hij heerlijk onbezorgd 
genieten van zijn tijd in het zwembad.                       ■
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EEN PURISTISCH BINNENZWEMBAD, WAARBIJ
 DECORATIEVE ELEMENTEN ONTBREKEN. 

ZO KRIJGT HET ZWEMBAD ALLE AANDACHT.

Foto´s: Bernd Hauers

De ruimte kon groter worden door deze te 
laten doorlopen tot het dak. Zo ontstaat een 
open, ruim en indrukwekkend effect.

Uit kostenoverwegingen viel de keuze op een 
gemetseld bassin, bekleed met folie.

VAN SOBERE ELEGANTIE

KUNST
ED

REPORTAGE
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Geen tierelantijntjes, geen buitennissigheden. In plaats daarvan 
effi ciënt, puur en uitnodigend – dat was hoe de opdrachtgever zijn nieuwe 
binnenzwembad voor ogen had. Niets mocht van het eigenlijke 
doel van de ruimte afleiden: een zwembad als toevluchtsoord na de 
stress van de dag en een oase van rust voor zijn gezin en voor 
hemzelf. De opdrachtgever liet aan zijn bestaande woonhuis in 
Nedersaksen een aanbouw uitvoeren waarin het zwembad moest
komen. sopra Partner Kühling & Hauers kreeg opdracht om het 

hydrogroup.de

Wohlfühlwasser durch
HYDROZON®-Verfahren

Schwimmbad-ohne-Chlor.info

• angenehmes und hautverträg-
liches Wasser

• hohe Desinfektionskraft und 
minimierter Chemikalien- 
verbrauch 

• wirtschaftlich durch geringe 
Betriebskosten

• HYDROZON®-Kompaktanlagen 
für optimalen Betrieb

Einmal Wohlfühlwasser, 
immer Wohlfühlwasser!
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Tot de bassinuitrusting behoren een energiezuinige lamellenafdekking, een tegenstroominstallatie en led-/rgb-lampen, die het water en de ruimte in levendige kleuren onderdompelen.

i
INFORMATIE | www.kuehling-hauers.de  

 zwembad aan te leggen.  “Oorspronkelijk was er een zolder met plafond 
getekend”, herinnert directeur Reiner Lietz van Kühling & Hauers zich. 
Maar hij wist de opdrachtgever te overtuigen de volledige hoogte van 
de ruimte te gebruiken zodat de nok van het dak in het zicht bleef. 
Daardoor is de ruimte hoger en ontstaat een ruimtelijker en luchtiger 
effect. Van buiten zien woonhuis en binnenzwembad er hetzelfde uit. 
Alleen de raampartijen zijn veranderd. 

De opdrachtgever had bovendien een budget gesteld voor het project. 
Na meerdere adviesgesprekken werd besloten een bassin te metselen 
met thermische isolatie aan de buitenzijde en het bassin aan de 
binnenzijde te bekleden met Renolit Alkorplan van sopra leverancier 
hobby pool. Een comfortabele trap geeft met in kleur contrasterende 
natuurstenen treden toegang tot het warme water. Het zwembad 
beschikt over een ondervloerse grando lamellenafdekking, een 
tegenstroominstallatie en led-/rgb-lampen die het bassin en de verdere 
ruimte, die helemaal wit is gelaten, in een zee van kleur hullen.

Het bassin van 9 bij 4 meter staat in het souterrain op een betonnen 
vloer en reikt tot de bovenliggende verdieping. Een trap vanuit de 
zwembadruimte geeft toegang tot de technische ruimte. Hier is direct 
bij het bassinlichaam de sopra zwembadtechniek schoon en goed 
toegankelijk geïnstalleerd. De techniek bevindt zich dus onder de 
waterspiegel. Tot de uitrusting behoren een sopra filterinstallatie met 
pomp en uv-lamp. De opdrachtgever zorgt zelf handmatig voor de 

waterkwaliteit. Hier in het souterrain is ook het sopra Herget-
ventilatietoestel ondergebracht. Via sleufrails waaraan onderhoud kan 
worden verricht, wordt de ontvochtigde en verwarmde lucht de 
binnenzwembadruimte in geleid, zodat er altijd een behaaglijk 
klimaat heerst. De sleufrails van gepultrudeerde aluminium profielen 
bestaan uit een vloerkanaal en een afdekplaat. De ventilatierail is in de 
afneembare afdekplaat geïntegreerd. Omdat het luchtkanaalsysteem 
regelmatig moet worden gereinigd, kunnen de platen met speciaal 
gereedschap in enkele handelingen eenvoudig van bovenaf worden 
geopend. Het draagvlak voor de afdekplaat is bedoeld voor een door de 
klant aan te brengen vloer.

Nadat de ruwbouw was afgerond, werd het interieur van het 
binnenzwembad verder afgewerkt. Om het energieverbruik laag te 
houden en de aanbouw geschikt te maken als continu natte ruimte, 
werden de wanden en het plafond volledig thermisch geïsoleerd met 
ISO-Plus. Verder werd de inrichting bewust sober gehouden. Het 
zwembad staat zo des te meer centraal en bij het vallen van de duisternis 
wordt het door de onderwaterlampen prachtig uitgelicht. Het zwembad 
is ondertussen een echte highlight en wordt dagelijks door het gezin 
gebruikt.                                                                                   ■
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SYSTEMEN HOEFT EEN ZWEMBAD NIET VEEL 
TE KOSTEN. DE sopra PARTNERS MAKEN 
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PAGINA 72 tot 76
CHECKLIST VOOR TECHNISCH ONTWERP

PAGINA 78 tot 81
ENERGIEBESPARENDE sopra PREMIUM TECHNIEK

PAGINA 82 tot 87
DE VEILIGE ROUTE NAAR VERZORGD WATER

PAGINA 88 | 89
JURIDISCHE VALKUILEN IN HET DAGELIJKS LEVEN

MAGAZINE | 2019

sopra Magazin 2019_Inhalt_NL.indd   1 17.09.19   11:02



71

sopra Magazin 2019_Inhalt_NL.indd   2 17.09.19   11:02



72

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING

MAGAZINE | 2019

sopra Magazin 2019_Inhalt_NL.indd   3 17.09.19   11:03



ONTWERP
VOOR TECHNISCH 

EIGENAREN VAN ZWEMBADEN KUNNEN GENIETEN 
VAN DE AANBLIK, HET DESIGN EN VOORAL HET  

GEBRUIK VAN HUN ZWEMBAD. DE MOGELIJKHEDEN 
VAN EEN ZWEMBAD QUA VORM, ARCHITECTUUR,  

LIGGING EN GROOTTE ZIJN (BIJNA) ONBEGRENSD.

Moderne sopra zwembadtechniek garandeert opdrachtgevers altijd verzorgd water.

Zwembaden worden aangelegd op dakterrassen van hoge flats en  
wolkenkrabbers, maar ook tegen een bergwand, direct boven een meer 
of pal aan zee. Als buitenstaander vraag je je dan soms af, hoe ze dat 
voor elkaar hebben gekregen. Hoe ontwerpt en berekent de architect 
zoiets prachtigs?

Om te zorgen dat een bassin ook werkelijk gebruikt kan worden waarvoor 
het bedoeld is, namelijk om erin te zwemmen en te ontspannen, moet  

LIST
ECK--C
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Een voorbeeldige technische ruimte van een particulier binnenzwembad, ontworpen en gerealiseerd door sopra Salzburg. Er is veel ruimte om servicewerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

 er apparatuur aanwezig zijn die het water in het bassin zo behandelt 
dat het er niet alleen mooi uitziet, maar ook hygiënisch schoon is. En 
niet te vergeten: zwembaden zijn vaak uitgerust met allerlei apparatuur,  
zoals tegenstroom- en massage-installaties, watervallen, extra 
stroomkanalen en andere attracties. Van de componenten van de  
installaties voor de zuivering van het water of het laten functioneren  
van al die aantrekkelijke voorzieningen is meestal niets te zien.

Helaas wordt bij het ontwerp van een zwembad vaak uit het oog verloren 
dat er voor de vereiste technische componenten ook voldoende ruimte 
moet worden vrijgehouden. Een veilig gebruik van een zwembad kan 
alleen worden gegarandeerd als de apparatuur voor de zuivering van het 
water qua capaciteit ook – met kennis van zaken – op de grootte en de 
ligging van het bad is afgestemd, geïnstalleerd en wordt aangestuurd.  
Maar daar moet dan wel voldoende ruimte voor zijn! In het ideale  
geval bevindt de ruimte waar deze waterzuiveringsapparatuur samen 
met de bijbehorende componenten van de installatie in is ondergebracht, 
zich zo dicht mogelijk bij het zwembad. Hoe groter de afstand tussen 
deze ruimte en het zwembad, des te gecompliceerder de installaties en  
leidingloop. Bekend is dat bij het verpompen van water drukverliezen  
in de leidingen optreden. Hoe langer de leidingen, des te groter de 
 drukverliezen. Ook al is dit verschijnsel op zichzelf genoegzaam bekend,  
toch komt het in de praktijk vaak voor dat hiermee onvoldoende  

rekening wordt gehouden. In plaats daarvan wil men nogal eens  
leidingen gebruiken die men toevallig nog op voorraad had liggen.  
Er wordt dan simpelweg niet stilgestaan bij de consequenties die dat 
kan hebben, namelijk dat later het water in het bassin niet voldoende 
kan doorstromen.

Met welke eisen moet rekening worden gehouden bij het ontwerp van 
een goede technische ruimte?
Om te beginnen moeten in de ontwerpfase alle componenten van de 
installatie op een rijtje worden gezet. Daartoe behoren in hoofdzaak: 

• het aantal en de capaciteit van de filterinstallaties
• het aantal filterpompen
• de meet- en regelapparatuur, evenals de benodigde doseerinstallaties
• de capaciteit van de warmtewisselaar 
•  als het gaat om een bassin met een overloopgoot, moet ook rekening 

worden gehouden met ruimte voor het waterreservoir
•  bij overdekte zwembaden moet rekening worden gehouden met de  

installatie voor de luchtbehandeling, die relatief veel plaats inneemt

Zijn de componenten van de installatie bekend, dan moet worden  
gekeken naar de manier waarop ze met leidingen en ventilatiekanalen 
aan elkaar kunnen worden gekoppeld. En ook daar is ruimte voor nodig.  
Bedenk dus dat alleen al de installatie goed toegankelijk moet zijn. 
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Niets is erger dan een benauwde technische ruimte die vrijwel niet  
toegankelijk is. Is dat toch het geval, dan dienen er zo goed en zo kwaad als 
het kan compromissen te worden gevonden. Maar door al dat improviseren 
blijft de kans bestaan dat later niet alles naar wens functioneert.

Waarmee moet bij het plaatsen en positioneren van de componenten van 
de installatie verder nog rekening worden gehouden? Een probleemloos 
en veilig gebruik begint en eindigt met een goede toegankelijkheid! De  
apparatuur voor het behandelen van het badwater moet op een zo eenvoudig  
mogelijke manier kunnen worden gecontroleerd, bediend, gereinigd en 
onderhouden. Een waterreservoir moet bijvoorbeeld ten minste een keer 
per jaar worden geleegd en schoongemaakt – afhankelijk van het type  
bassin en hoe dat wordt gebruikt. Men moet dus de garantie hebben dat 
het waterreservoir veilig en zonder gevaar toegankelijk is. Dit blijkt al uit de 
algemeen erkende technische voorschriften en, als het gaat om openbare  
voorzieningen, uit de wettelijke voorschriften ter voorkoming van  
ongevallen.

En nu we toch over voorschriften hebben:
hoe zit het met de benodigde onderhoudsmiddelen voor het water, 
 oftewel de chemicaliën?
Om het water in het zwembad van goede kwaliteit te laten zijn, is het  
noodzakelijk om desinfecterende middelen en stoffen waarmee een bepaalde  
pH-waarde moet worden verkregen, aan de kringloop toe te voegen. Het gaat 
dan om middelen op basis van anorganische chloor en om zuren en logen.  
Deze stoffen moeten veilig kunnen worden opgeslagen en vervangen.  
Daarvoor moet de technische ruimte goed toegankelijk zijn, zodat de  
onderhoudsmiddelen voor het water daar ook veilig naartoe kunnen  
worden gebracht. Een toegang in de vorm van een nauwe schacht of met 
een steile trap is niet echt bevorderlijk. Ruimtes zonder niveauverschillen 
en de afwezigheid van drempels waarover men kan struikelen, verdienen 
zeker de voorkeur.

Wat betreft het omgaan met chemicaliën moeten persoonlijke beschermings-
middelen worden gedragen, afhankelijk van de te gebruiken stoffen of mengsels.  
Verder moet de toegang tot de technische ruimte en de ruimte waar de  
onderhoudsmiddelen voor het water liggen opgeslagen, veilig kunnen  
worden afgesloten, zodat onbevoegden er niet bij kunnen, vooral kinderen niet.

Uit het grote aantal componenten van de installatie blijkt al dat een  
vakkundig geïnstalleerde technische ruimte niet in een "verloren hoekje" 
kan worden weggemoffeld, maar dat een volwaardige technische ruimte 
net zo goed aan bouwkundige en veiligheidstechnische eisen moet voldoen.

Naast de eerder genoemde veilige toegang zijn dat:
•  voldoende verlichting, goed gelabelde leidingen, een duidelijke  

signalering van plekken met mogelijk gevaar (kans op struikelen, laag  
lopende leidingen, scherpe randen)                            

•  Een aansluiting op de drinkwaterleiding met spoelbak, zodat er water 
beschikbaar is voor onder meer het schoonmaken van de handen en het 
vullen van de doseerbekers. Om nog maar te zwijgen over de noodzaak 
het circuit van het water voor het bassin aan te vullen met schoon water  

•  Een aansluiting voor de afvoer van het afvalwater van het filterspoel- 
water of van eventuele lekkages    
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Vanwege de krappe ruimte moest sopra partner Schwimmbad-Henne erg creatief zijn om de techniek in een kleine ruimte onder te brengen.

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING

i
INFORMATIE | www.wws-eisele.de  

selbstreinigend

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

sopra AG 
Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand-Nebel-Straße 3
56070 Koblenz

www.sopra.de   www.selfclean.de

Wasserspeicher

Der patentierte selfclean-Wasserspeicher verfügt über eine einzigartige, kontinuierliche 

Ringspülung: Wandfl ächen und Boden werden ständig mit aufbereitetem Wasser gereinigt. 

Keine Chance für Schmutzpartikel und Keime.

Für Schwimmbäder mit Überlaufrinne:

selfclean

� selbstreinigend

� energiesparend

� wärmegedämmt

� Sichtkontrollfenster

� Innenbeleuchtung

� hygienischer Betrieb

� maßgefertigt, auch vor Ort
in Segmentbauweise

� auch in bestehende Systeme 
nachrüstbar

� sehr geringer Wartungsaufwand

•  Zeer aan te bevelen is ook een apparaat in de technische ruimte dat 
waarschuwt bij lekkage

•  De aansluiting voor de waterafvoer moet zodanig gedimensioneerd 
zijn dat de capaciteit voldoende is voor de hoeveelheid water die  
wegstroomt bij het spoelen van het filter. Daarbij moet worden  
gecontroleerd of het afvalwater kan worden afgevoerd zonder dat het 
terugstroomt.

•   De vloer van de technische ruimte moet onder afschot zijn uitgevoerd, 
zodat vrijkomend/wegstromend water (ook tijdens het schoonmaken) 
naar een of meer afvoerputjes kan weglopen.

•  Ook moet worden voorkomen dat mensen gemakkelijk op de vloer 
kunnen uitglijden.

Naast specifieke eisen voor het water, dient er ook aandacht te zijn voor 
de eisen waaraan de lucht in deze ruimte moet voldoen. 

•  In een technische ruimte moet vanwege het water dat daarin kan  
komen te staan, rekening worden gehouden met verdamping, en 
dus met een toenemende luchtvochtigheid. De technische ruimte 
moet daarom voldoende worden geventileerd, overeenkomstig de  
afmetingen ervan

•  Ook vanwege het gebruik van onderhoudsmiddelen voor het water 
moet er zelfs bij correct gebruik voldoende worden geventileerd

Andere eisen aan een technische ruimte betreffen, al naar gelang het 
type installatie, de verwarmings- en elektriciteitsleidingen. Vooral 
voor wat betreft de elektrische installatie gelden er bijzondere eisen in  
verband met de aanwezige vochtigheid. Behalve de vormgeving 
van een zwembad is ook de correcte plaatsing van de benodigde  
componenten van de installatie – bijvoorbeeld voor de behandeling van 
het water – in de daarvoor benodigde ruimte een belangrijk punt bij het 
ontwerp van een zwembad. Uit deze ontwerpcriteria blijkt wel dat een 
technische ruimte moet voldoen aan een aantal bijzondere eisen, alleen 
al vanwege de algemeen erkende regels der techniek. Bij het ontwerpen  
van een zwembad moet hieraan zeker zo veel aandacht worden besteed  
als aan de diverse aspecten van het zwembad zelf. Een deskundig  
geïnstalleerde technische ruimte waarin alle componenten van de  
installatie eenvoudig en veilig toegankelijk zijn, is een garantie dat het 
zwembad betrouwbaar en veilig kan worden gebruikt.                ■                                                                                                  
                 
Frank Eisele*  

*  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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Bij een hoogwaardig zwembad hoort gewoon 
een net zo hoogwaardige zwembadtechniek.

sopra premium techniek neemt met betrekking 
tot de kwaliteit van het water alle meet- 
 en regeltaken voor zijn rekening, zowel in 
privé- als hotelzwembaden.

Zo is de zwembadbezitter verzekerd van  
een uitstekende waterkwaliteit.

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING

sopra PREMIUM TECHNIEK
ENERGIE-

BESPARENDE
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www.sopra.de

sopra Polystone pool

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

Het sopra meet- en regeltoestel “sopra test premium 17” en de 
zwembadregeling “sopra pool control touch” sturen alle parameters 
in het zwembad en zorgen permanent voor een uitstekende 
waterkwaliteit.

Naast de gebruikelijke parameters vrij chloor, pH-waarde en 
Redox-waarde is ook het bepalen van gebonden chloor van belang, 
omdat dit zorgt voor de onaangename chloorgeur en waar mogelijk 

sopra test premium 17

sopra pool control touch

BESPARENDE
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moet worden vermeden. Er zijn meerdere mogelijkheden om verhoogde 
waarden van gebonden chloor omlaag te krijgen. Bijvoorbeeld 
een grotere toevoer van schoon water of de toepassing van actieve 
koolpoeder.

En dan zijn er de uv-installaties in het zwembadcircuit, bijvoorbeeld 
de sopra UV-C-installatie, die voor lagere waarden zorgen. De kwaliteit 
van het gebruikte vulwater, het aantal waterattracties en vooral ook de 
hygiëne van de gebruikers zijn van invloed op deze parameter voor 
het water in het zwembad. Bepaling van het gebonden chloor gebeurt 
met een elektrode voor het totale chloorgehalte. De concentratie 
gebonden chloor wordt op basis daarvan in combinatie met de waarde 
van het vrije chloor automatisch berekend en weergegeven.

Voordeel voor de opdrachtgever en gebruiker is dat “sopra test 
premium 17” en “sopra pool control touch” zich gemakkelijk laten 
bedienen, want de belangrijkste zwembad-applicaties zijn vooraf 
ingesteld. Ze nemen niet alleen de meting en weergave van de 
gewenste parameters voor hun rekening, maar ook de aansturing 
van aangesloten apparaten en installaties, bijvoorbeeld dosering van 
het correctiemiddel voor de pH-waarde of een vlokmiddel, het in- en 

uitschakelen van de uv-installatie of de actieve koolstofinstallatie 
evenals het doseren van desinfectiemiddel. De apparaten kunnen 
ook op afstand worden aangestuurd. Voor wat betreft de dosering 
van desinfectiemiddel heeft de installatie nog een functie 
waarmee deze optimaal wordt benut: de Redox-regeling. Deze houdt 
er rekening mee dat de effectiviteit van het desinfectiemiddel sterk 
afhankelijk is van de Redox-waarde. Dat wil zeggen: hoe hoger 
de Redox-waarde, des te sneller worden de kiemen door het 
desinfectiemiddel gedood. De verhouding hierbij is niet lineair, maar 
exponentieel.

Het verschil is behoorlijk groot: bij een Redox-waarde van 750 mV 
worden kiemen binnen enkele seconden gedood, bij 650 mV duurt het 
meerdere minuten. De Redox-waarde wordt continu gemeten. Voor de 
zwembadbezitter biedt dat het voordeel dat wanneer de Redox-waarde 
hoog is, de nominale chloorwaarde daalt. Er wordt dus maximaal zo 
veel chloor gedoseerd als nodig is, maar altijd zo min mogelijk. Een 
lage nominale waarde en de toevoeging van minder chloor biedt nog 
meer voordelen:

●   minder bijproducten van desinfectie

●   lager verbruik van correctiemiddel voor de pH-waarde

●   lager verbruik aan zuurcapaciteit

●   beter vlokresultaat

●   betere retentie van kiemen in het zwembadfilter
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sopra touch panel (optioneel) sopra pool control touch display

sopra meet- en regeltoestel “sopra test premium 17”
en zwembadregeling “sopra pool control touch” sturen 

alle parameters in het zwembad en zorgen voor een 
uitstekende waterkwaliteit.
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Mocht het nodig zijn, dan kan de sopra Premium-apparatuur ook 
automatisch een hoog gehalte aan chloor toevoegen. Met de 
tijdgestuurde hoogchloreringsfunctie wordt algengroei in het bassin 
beslist vermeden. Het interval is instelbaar op een tot vier keer per 
week.

Tegelijkertijd heeft de installatie een energiebesparingsstand: 
's nachts of bij beperkt gebruik kan de circulatie in het bassin worden 
gereduceerd. Dat betekent een duidelijke besparing op de gebruiks-
kosten. De doorlopende meting van de ingestelde waterparameters 
garandeert dat de waterkwaliteit steeds stabiel is.

Deze behoefte-afhankelijke, energie- en kostenbesparende manier van 
gebruik is alleen mogelijk bij een frequentiegestuurde circulatiepomp. 
De nieuwe sopra pomp werkt ook efficiënt en behoefte-afhankelijk en 
is gekoppeld aan de sopra premium-apparatuur.                              ■

sopra filterpomp Perfekt – uiterst efficiënte blokpomp

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING
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Water moet worden verzorgd. Met de juiste 
producten kan elke zwembadbezitter dit 
eenvoudig en veilig zelf doen.

sopra AG biedt voor waterbehandeling 
een breed assortiment waterbehandelings-
producten en - methoden.

DE VEILIGE
ROUTE 

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING

sopra test premium 17
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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

Besuchen Sie unsere 

Neue Website!

scuba_II_hoch_greenchem_70x297_de.indd   1 15.01.19   13:10

Bijvoorbeeld het mechanisch filteren van het water, maar ook een
voldoende doorstroming van het bassin, de toevoer van vers water, 
desinfectie en regeling van de pH-waarde.

Elke zwembadbezitter zou regelmatig de parameters moeten controleren 
die van belang zijn voor de waterkwaliteit. Dan gaat het met name om 
de pH-waarde, de Redox-waarde en het gehalte aan vrij chloor. Voor 
optimale desinfectie en flocculatie moet de pH-waarde ergens tussen 7,0 
en 7,4 liggen. Is de pH-waarde continu lager, dan zullen onderdelen van 
de installatie corroderen. Bovendien tast dit de zuurbeschermingslaag 
van de huid aan. Bij een te hoge pH-waarde zal er kalk neerslaan in het 
water. Ook zal de desinfecterende werking van het waterbehandelings-
middel afnemen. 

Een belangrijke parameter is het werkzame vrije chloor. In het water 
is het in drie vormen aanwezig: als elementair chloor (Cl2), als 
waterstofhypochloriet (HCIO) en als hypochloriet-ion (HClO-). Met name 
het waterstofhypochloriet, ook wel hypochloorzuur, is verantwoordelijk 
voor de desinfecterende werking. De concentratie in het bassin moet 
tussen 0,3 en 0,6 mg/l zijn. Daartegenover staat het gebonden chloor, 
dat niet meer beschikbaar is voor desinfectie, maar gebonden is in 

OM EEN GOEDE WATERKWALITEIT TE BEREIKEN, 
MOET ONDER ANDERE EEN REEKS OP ELKAAR AF TE 
STEMMEN MAATREGELEN WORDEN GENOMEN DIE 
ERVOOR ZORGEN DAT HET ZWEMBADWATER GOED 

WORDT VERZORGD.

NAAR VERZORGD WATER
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 ammonium- resp. stikstofverbindingen. Het gebonden chloor veroorzaakt 
de typische zwembadgeur, rode ogen en huidirritatie. De concentratie 
gebonden chloor (chloramine) mag niet hoger zijn dan 0,2 mg/l. Voor
 trihalogeenmethanen, die eveneens uit gebonden chloor kunnen ontstaan, 
is voor openbare zwembaden een grenswaarde van 0,02 mg/l bepaald.

Verder zijn er zogenaamde chloorvrije methodes en producten op de 
markt. Deze zijn vaak gebaseerd op waterstofperoxide en de actieve 
zuurstof daarin. Hoewel er veel van deze producten in de markt 
verkrijgbaar zijn, zijn chloorproducten het beste in staat bacteriën, 
virussen en schimmels te doden. Om een goede waterkwaliteit te 
krijgen, zijn chloorvrije producten alleen vaak niet voldoende; veelal 
worden ze samen met andere werkzame stoffen toegepast.

De derde belangrijke waarde is de Redox-waarde. Daarmee wordt de 
snelheid van kiemdoding uitgedrukt: hoe hoger de Redox-waarde, des te 
lager de kiemdodingssnelheid. Het is dus een maat voor de oxiderende 
resp. desinfecterende werking van het desinfectiemiddel, rekening 
houdend met de aanwezige verontreinigingen. De Redox-waarde is 
bovendien pH-afhankelijk en moet daarom altijd samen met de 
pH-waarde worden vastgelegd. Voor een pH-waarde van 6,5 tot 7,3 
moet de Redox-waarde minimaal 750 mV zijn (gemeten tegen een 
zilver/zilverchloride-elektrode). De Redox-waarde moet in principe 

doorlopend worden gemeten, omdat het na onderdompeling van de 
elektrode tot 20 minuten duurt voordat een stabiele waarde wordt 
aangegeven.

Wat de verschillende mogelijkheden en methodes van water-
behandeling betreft, biedt sopra AG haar klanten een zeer breed 
programma, waaruit elke klant het voor hem geschikte product kan 
kiezen. Het assortiment loopt uiteen van wateronderhoudsproducten 
die handmatig aan het zwembadwater worden toegevoegd, tot 
comfortabele, automatische meet-, regel- en doseersystemen, die de 
zwembadbezitter veel werk uit handen nemen. Voor de handmatige 
producten werkt sopra AG samen met de firma BAYROL, gespecialiseerd 
waterbehandelingsspecialist. Het assortiment producten varieert van 
langzaam oplossende tot snel oplossende chloortabletten of -granulaat 
en vloeibare chloorproducten, algenpreventiemiddelen, pH-verhogers 
en -verlagers evenals vlok- en overwinteringsmiddelen. 
Uw verantwoordelijke sopra partner adviseert u graag over de diverse 
producten en de juiste toepassing ervan.

Naast de handmatige middelen biedt sopra AG natuurlijk een reeks 
automatische meet-, regel- en doseerapparaten, die het wateronderhoud 
en het controleren van de parameters aanzienlijk gemakkelijker 
maken. Onder de merknaam “sopra test” worden meerdere apparaten 
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Een breed programma voor de diverse waterbehandelingsmogelijkheden voor het verlagen van de pH-waarde, het voorkomen van algen en het desinfecteren van het water.Een breed programma voor de diverse waterbehandelingsmogelijkheden voor het verlagen van de pH-waarde, het voorkomen van algen en het desinfecteren van het water.
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Extra maatregelen van sopra: bijvoorbeeld voor het elimineren van vertroebeling bij zandfi lters.

Mehr Informationen unter 

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

So wird das Poolwasser wieder klar!
• Reines, anorganisches Chlorgranulat

• 70% Aktivchlorgehalt

• Schnell löslich, sofortige Wirkung bei grünem
oder trübem Wasser

• Ideal bei weichem Wasser

ERSTE HILFE
bei Wasserproblemen
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GRANULAT

Chloryte®

aangeboden, afgestemd op de smaak en de behoeften van 
zwembadbezitters. Enerzijds is er “sopra test privat” voor meting 
van de parameters vrij chloor en pH-waarde met doseerpompen voor 
toevoeging van desinfectiemiddel en correctie van de pH-waarde, 
anderzijds “sopra test premium 17” voor meting van de parameters 
vrij chloor, pH-waarde, Redox-waarde met doseerpompen voor 
toevoeging van desinfectiemiddel en correctie van de pH-waarde. Als 
compleet systeem zijn de “sopra test”-apparaten samen met twee 
doseerpompen op een plaat gemonteerd en inwendig bedraad. Ze 
bestaan uit een drukvaste doorstroommodule, die plaats biedt aan 
maximaal drie sensoren, en de elektronicamodule sopra test. De 
geïntegreerde “multisensor” bewaakt de constante doorstroming van 
het meetwater, registreert de meetwatertemperatuur en zorgt voor 
een grootschalige potentiaalvereffening. Ook zijn er geïntegreerde 
beveiligingsfuncties: afschakeling van de chemicaliëndosering bij 
vermindering/wegvallen van het meetwater, afschakeling bij uitvallen 
van de circulatie/terugspoeling, afschakeling bij leegmelding van 
de tank en doseertijdbewaking. De installaties beschikken over een 
indicatie van de doseerhoeveelheid, zijn eenvoudig te bedienen en 
garanderen een eenvoudige aanpassing van de regelparameters.

Deze serie omvat ook de “sopra test light” – een meet- en regeltoestel 
met pH- en Redox-elektrode, dat speciaal is toegesneden op de behoeften 
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 van eenvoudige privézwembaden. Het heeft geïntegreerde slangpompen 
voor aansluiting van desinfectie- en pH-correctiemiddelen. Op het 
overzichtelijke display wordt aangegeven of de waterwaarden binnen 
de ingevoerde grenswaarden liggen (pH, Redox, chloorgehalte) 
(indicatie met “groen” of “rood”).

Een ander topproduct in het sopra programma is het zwembad-
managementsysteem “sopra Intercommand S” – een High Class Pool 
control system met een prachtig design en hoge functionaliteit, dat een 
eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk maakt. Volledige bediening 
op afstand is mogelijk via een BUS-systeem. Naast controle van de 
waterwaarden biedt “sopra Intercommand S” de mogelijkheid de 
circulatiepomp aan te sturen, evenals automatische terugspoeling, 
bediening van de verlichting en waarschuwing wanneer de te doseren 
middelen op zijn. Dankzij de overzichtelijke menustructuur is bediening 
eenvoudig en intuïtief. Alle informatie is duidelijk af te lezen van het 
tft-display met hoge resolutie.

Maar sopra AG biedt niet alleen een breed geschakeerd programma 
aan besturingstechniek. Ook op het gebied van doseertechniek zijn er 
hoogwaardige producten verkrijgbaar. Voor alle duidelijkheid: het 
desinfectiemiddel chloor kan op verschillende manieren aan het 
water in het zwembad worden toegevoegd. Naast de dosering van 
chloorbleekloog en chloorgas, dat laatste natuurlijk alleen in het 

geval van openbare zwembaden, is er de mogelijkheid het actieve chloor 
direct ter plaatse door elektrolyse te genereren. De elektrolyse-installaties
 zijn ook door leken eenvoudig te bedienen en bieden de gebruiker veel 
comfort. Daarom zijn ze bij bezitters van privézwembaden bijzonder 
in trek. In de soprazon-installatie “sopra Premium 19” van sopra 
AG wordt hypochloor zuur vervaardigd. Met een opbrengst van 25 
respectievelijk 50 g chloor per uur, afhankelijk van de uitvoering van de 
installatie, is de soprazon-installatie vooral geschikt voor privézwembaden, 
dompelbaden en whirlpools. Hierbij wordt volledig ongevaarlijk 
verdund zoutzuur gebruikt, waaruit in het toestel automatisch uiterst 
actief hypochloor zuur wordt gemaakt. Dit is bijzonder stabiel en schoon. 
Er ontstaan geen ongewenste neven- en afbraakproducten, zoals 
bromaat en chloraat.

De eenvoudig bedienbare, automatische installaties onderscheiden zich 
vooral door hun betrouwbaarheid, zowel qua werkzaamheid als tijdens
gebruik. Toepassing van een soprazon-installatie biedt de gebruiker 
meerdere voordelen: er is geen voorraad van onstabiele, gevaarlijke 
chemicaliën nodig. De installatie werkt zeer efficiënt terwijl de 
gebruikskosten laag zijn. De compacte constructie vraagt maar weinig 
ruimte. De installatie laat zich eenvoudig en snel monteren en in 
gebruik nemen. Bediening en onderhoud vergen weinig moeite.

Een ander desinfectiesysteem dat sopra AG in het pakket heeft, is 

Nuttige aanvullingen op het sopra assortiment onderhoudsproducten: APF® – Active Poly Floc | ACO® – Active Catalytic Oxidation voor buitenbaden | NoPhos – Fosfaatvrij.
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Intercommand S – het sopra zwembadmanagementsysteem.

de uv-installatie. Deze zorgt voor een aanzienlijke besparing op 
desinfectiemiddelen, wat uit economisch oogpunt natuurlijk zeer 
gewenst is. De uv-technologie wordt vooral in privézwembaden, maar 
ook steeds meer in openbare zwembaden en whirlpools toegepast. 
De uv-technologie is een bewezen manier om de grenswaarden bij 
gebonden chloorwaarden niet te overschrijden en deze waarden zelfs 
te verlagen. De uvc-lamp wordt in de schoonwaterleiding geïntegreerd. 
Al het zwembadwater stroomt door het desinfectiesysteem en 
ondergaat daar een intensieve bestraling met uvc. 

Deze straling bevat zoveel energie, dat er bacteriën mee kunnen 
worden gedood. De uvc-lampen geven korte ultraviolette 
stralen af (253,7 nm), die bacteriën, virussen en andere organismen 
inactiveren en daarmee hun vermeerdering tegengaan. Bovendien  
initieert uvc-licht foto-oxidatiereacties, die chloramine vernietigen, 
zonder dat er andere chemicaliën moeten worden toegevoegd. 
Chloraminen zijn verantwoordelijk voor de typische chloorgeur en 
irritatie van de slijmvliezen en ogen. De uvc-installaties 
van sopra AG bevinden zich in een kunststof behuizing 
en hebben een geïntegreerde optische werkingscontrole en 
schroefverbindingen van pvc. Ze gaan lang mee, tot wel 9000 uur, 
zonder dat de prestaties afnemen. De installaties zijn er met 
vermogens van 40 tot 200 watt voor bassins tot 100 m3 waterinhoud en 
doorstromingscapaciteiten tot 40 m3/h.                                                                                         ■
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ZOWEL VOOR CONSUMENTEN ALS ONDERNEMERS IS HET VAAK LASTIG TE 
ONDERSCHEIDEN WELK TYPE OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE AANLEG 

VAN EEN ZWEMBAD MOET WORDEN TOEGEPAST. VOOR LEKEN IS HET DAN NOG VEEL 
MOEILIJKER IN TE SCHATTEN WELKE RECHTEN ZE IN GEVAL VAN GESCHILLEN 

KUNNEN UITOEFENEN. DAAROVER ENKELE OPMERKINGEN.

EN WELKE RECHTEN?
WOVEREENKOMST 

ELKE

In principe zijn er drie typen overeenkomst die het vaakste 
voorkomen: Overeenkomst tot koop (§ 433 van het Duits 
burgerlijk wetboek -BGB), overeenkomst tot aanneming van 
werk (§ 631 BGB) en overeenkomst tot levering van werk. 
Het onderstaande is een korte inleiding in de verschillen 
tussen de soorten overeenkomst, waarbij uitdrukkelijk wordt 
gesteld dat deze in concrete situaties in geen geval in de 
plaats kan komen van degelijk advies.

Overeenkomst tot koop
Bij de overeenkomst tot koop is de verkoper verplicht de 
gekochte zaak over te dragen en te zorgen voor de eigendom 
ervan. Het gekochte moet vrij zijn van gebreken en 
eigendomstitels. De koper is verplicht de koopprijs te betalen
en de zaak af te nemen. De overeenkomst is geslaagd 
wanneer beide partijen aan hun verplichtingen uit hoofde 
van de overeenkomst hebben voldaan.

Overeenkomst tot aanneming van werk
Bij een overeenkomst tot aanneming van werk gaat het 
om het verschaffen van een object tegen een vergoeding. 
De verplichting van de aannemer is het verschaffen van het 
bestelde (hand)werk, waarmee de aflevering van de 
geproduceerde zaak resp. een bouwwerk aan de besteller 
is bedoeld. De ondernemer moet de eigendom van het 
werk aan de besteller (eindklant) overdragen. Daarnaast 
bestaat de verplichting om het werk zonder gebreken op te 
leveren. De besteller heeft de plicht het werk af te nemen, 
d.w.z. de bestelde zaak te aanvaarden, te controleren en bij 
afwezigheid van gebreken onmiddellijk te betalen.

Overeenkomst tot levering van werk
Bovendien is er een overeenkomst die als hybridevorm 
tussen de twee eerder genoemde typen ligt en in eerste 
instantie ook draait om de levering van de te produceren 

goederen. Tegelijkertijd heeft de overeenkomst ook 
betrekking op (secundaire) werkzaamheden ter plaatse, 
bijv. montagewerkzaamheden. Voor dit type overeenkomst 
gelden in principe de voorschriften van de overeenkomst 
tot koop (§ 651 BGB). Maar hoe specifieker de geleverde 
prestatie (de jurist noemt dit “buitengewoon”), des te meer 
zijn op de overeenkomst aanvullend voorschriften van de 
wet inzake overeenkomst tot aanneming van werk van 
toepassing.

De beoordeling per geval welke overeenkomst 
daadwerkelijk is gesloten, voegt zich echter naar de 
uitgangssituatie en wat de partijen, kennis hebbende van 
de juridische nuances, bij een doordachte overweging 
eigenlijk hadden gewild resp. zouden hebben gedaan. Het 
volstaat dus niet een overeenkomst van een bepaalde titel te 
voorzien, bijv. overeenkomst tot koop, terwijl de inhoud over 
een overeenkomst tot aanneming van werk gaat. Uiteindelijk 
komt het wat de juiste categorie betreft echter altijd aan op 
het zwaartepunt van de contractuele relatie.

De volgende verschillen zijn in de praktijk relevant, waarbij 
de punten geenszins uitputtend zijn.

Prijsregulering: Terwijl bij de overeenkomst tot koop een 
duidelijke koopprijs moet worden overeengekomen en deze 
bij twijfel door de desbetreffende partij ook aantoonbaar 
moet zijn, geldt voor de overeenkomst tot aanneming van 
werk de “gebruikelijke” vergoeding als overeengekomen. 
De ondernemer heeft het bij twijfel in dit opzicht 
gemakkelijker om zijn aanspraak op vergoeding aan te 
tonen, omdat referenties bijv. door een deskundige van 
de Duitse “Handwerkskammer” ter beschikking kunnen 
worden gesteld en daarmee een vergoeding voor het werk 
door een derde kan worden vastgesteld. Een overeengekomen 
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koopprijs zal moeilijk aan te tonen zijn. Bij  
twijfel zal altijd de lagere waarde, bijv. door 
een rechter in geval van een geschil, worden  
vastgesteld. 

Vervaldatums: Terwijl de koopprijs bij de  
overeenkomst tot koop direct met de overdracht  
van de zaak (voor zover deze zonder gebreken is)  
betaalbaar is, is het arbeidsloon, los van 
of dit al dan niet is overeengekomen, pas  
opeisbaar bij aanvaarding. De aannemer 
moet dit dus voorfinancieren. Zijn er relevante  
gebreken waardoor aanvaarding wordt  
geweigerd, dan moet de aannemer mogelijk  
langere tijd op zijn geld wachten. In ruil  
daarvoor biedt de wet bij de overeenkomst tot 
aanneming conservatoire maatregelen, zoals  
het recht op voorschotbetalingen van een  
bepaalde omvang, zekerheidsstellingen ten 
aanzien van de realisatie van het (hand)werk of 
de bouwhypotheek. Dergelijke rechten zijn er 
niet bij een overeenkomst tot koop. 

Rechten met betrekking tot gebreken: Bij de 
overeenkomst tot koop heeft de koper slechts 
recht op herstel of nalevering van de gekochte 
goederen, voor zover ze een gebrek vertonen. 
Bij de overeenkomst tot aanneming kan de  
besteller echter kiezen tussen nieuwe  
vervaardiging of herstel en schadevergoeding,  
waarbij dan zelfs een voorschot van de  
aannemer kan worden geëist wanneer deze het 
herstel niet uitvoert.

Verjaring van de rechten met betrekking tot  
gebreken: Het grootste verschil zit hem wellicht 
in de verschillende verjaringstermijnen. Deze 
zijn zeer verschillend. Bij de overeenkomst tot 
koop verjaren claims meestal na twee jaar vanaf 
de overdracht van de zaak. Bij de overeenkomst 
tot aanneming bedraagt deze termijn vijf jaar, 
en deze gaat pas bij aanvaarding van het werk 
in.

Risico-overdracht: Ook de risico-overdracht is  
anders geregeld. Zo gaat het risico, oftewel de 
verantwoordelijkheid voor het onderwerp van de 
overeenkomst, in geval van een overeenkomst  
tot koop met de overdracht van de zaak over 
op de koper, maar bij de overeenkomst tot  
aanneming pas bij aanvaarding van het (hand)
werk zonder gebreken.

Waarvoor zijn dergelijke typeringen in de praktijk  

van belang? Bij de aanleg van zwembaden, vooral  
bij privézwembaden, heb ik de ervaring dat de 
praktijk steeds weer geschillen oplevert, die al 
voor het sluiten van de overeenkomst hadden 
kunnen worden vermeden. Bijna symptomatisch  
is het feit dat hoe lager het bedrag dat aan het 
project wordt gespendeerd, des te kleiner de 
omvang van de schriftelijke overeenkomsten 
is. Enerzijds komt dat doordat grotere projecten 
meestal worden begeleid door een architect of 
consultant, die aandringt op een schriftelijke  
overeenkomst. Anderzijds is de wens tot 
een snelle realisatie altijd een reden om de  
projectomschrijving niet schriftelijk vast te leggen.  
Terwijl die extra stap juist helpt om ingeval van 
twijfel (niet verplicht in geval van een geschil) 
eventuele onduidelijkheden te verhelderen.

Alle bovengenoemde onderwerpen kunnen in 
het kader van een opdracht en de bijbehorende  
besprekingen schriftelijk worden vastgelegd. 
In het kader van prijsafspraken kan dan ook 
worden opgenomen welke prijzen er worden 
gehanteerd voor meerwerk, iets wat bij een 
bouw bijna onvermijdelijk is. Elke contractpartij  
kan zelf bepalen hoe ver ze wil gaan qua  
voorfinanciering en in hoeverre er afspraken 
over zekerheidsstellingen worden gemaakt. 
Wanneer hierover niets is vastgelegd, is er bij 
twijfel niets om op terug te vallen.

Datzelfde geldt voor het tijdstip van overdracht 
resp. de aanvaarding en het passeren ervan. 
Elk hierover vastgelegd punt voorkomt vaak  
langdurige geschillen achteraf. Het maken en  
vastleggen van verstandige afspraken zorgt   
ervoor dat de kern van de werkzaamheden zwart  
op wit staat, dat de overeenkomst rechtsgeldig  
tot stand is gekomen en dat partijen in geval 
van twijfel objectief advies kunnen vragen.  
Hiervoor is het niet altijd nodig om naar de  
rechter te stappen. Via buitengerechtelijke  
geschillenbeslechting kunnen veel problemen 
sneller en goedkoper worden opgelost.         ■

Andreas Kellner*                                                                                  

*De auteur is advocaat en notaris en heeft zich als jurist  
gespecialiseerd op het gebied van zwembaden en wellness- 
voorzieningen. Al ruim tien jaar adviseert en begeleidt hij in  
heel Duitsland bedrijven, architecten en opdrachtgevers bij  
juridische kwesties en gerechtelijke procedures over 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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MODERNE HOTELS KUNNEN TEGENWOORDIG 
NIET MEER ZONDER HOOGWAARDIGE 

ZWEMBAD- EN WELLNESSVOORZIENINGEN. 
DE sopra PARTNERS BOUWEN PRACHTIGE 
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HOTEL & WELLNESS

Foto´s: Jeschenko MedienAgentur

Eerder had hotel BEI SCHUMANN  
ook al de beschikking over respectabele  
wellnessfaciliteiten.

Nu werd in een aanbouw een nieuw  
spectaculair zwembad gerealiseerd,  
dat op de bovenverdieping uitsteekt  
uit het gebouw.
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ETH
DE WELLNESSFACILITEITEN VAN HOTEL BEI SCHUMANN WAREN AL EEN 
VERHAAL APART. NU KAN HET HOTEL BOGEN OP NÓG EEN BIJZONDERE 

ATTRACTIE: EEN FLYING POOL, DIE UITSTEEKT UIT HET GEBOUW EN 
LIJKT TE ZWEVEN IN DE LUCHT.

ZWEVENDE ZWEMBAD
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HOTEL BEI SCHUMANN in Kirschau ligt ingebed in het schilderachtige  
Oberlausitzer Bergland, omgeven door een romantisch landschap 
van bossen en open velden. Het superior hotel met vier sterren in  
indrukwekkende art nouveaustijl biedt het comfort van een modern hotel.  
Voor gasten zijn er 45 individueel ingerichte tweepersoonskamers en 
eersteklas suites beschikbaar. Sinds deze zomer is ook de aanbouw van 
het hotel, “Seeflügel”, geopend met nog eens 19 modern en hoogwaardig  

ingerichte kamers, allemaal met uitzicht op de SEEWUNDERBAR. Deze 
uiterst moderne tempel van ontspanning maakt indruk met zijn stijlvolle  
rooftop-bar en met een flying pool – een bassin met een qua constructie 
complexe overhang.

Het door sopra partner Hensel aangelegde zwembad steekt uit het  
gebouw naar buiten en lijkt in de lucht te zweven. Zwemmers hebben 
het gevoel dat ze zo de lucht in kunnen zwemmen. Een andere highlight 
voor gasten is de snowroom waar echte sneeuwvlokken uit het plafond  
vallen. Drie verschillende cabines – panorama, Fins en infrarood – nodigen  
uit tot relaxen. Een Kneipp-bassin op het dak van de aanbouw vormt 
de afronding van de wellnessfaciliteiten; het is uitsluitend toegankelijk 
voor gasten van de Seeflügel. In de open lucht en in een smaakvolle  
ambiance kunnen alle gasten van HOTEL BEI SCHUMANN de avond 
doorbrengen in de stijlvolle rooftop-bar.
 
Naast de luxueuze wellnessfaciliteiten van de Seeflügel is er de unieke 
5.700 m2 grote spa-tempel in Romeinse stijl als een oase van rust en 
ontspanning: hier vindt u een saunalandschap met negen verschillende 
sauna's, een ruim bemeten binnen- en buitenzwembad, een whirlpool 
en een moderne fitnessruimte. Het geheel aan wellnessvoorzieningen 
wordt afgerond door diverse massage- en beautybehandelingen. In de 
aangrenzende “Kirschlaube” kunnen gasten zich tijdens de wellnessdag 

Het buitenzwembad, dat nog altijd deel uitmaakt van de oude wellnessfaciliteiten, is toegankelijk vanuit het binnenbad en reikt tot ver in het tuinlandschap.

HOTEL & WELLNESS

Het door sopra partner Hensel aangelegde zwembad 
steekt uit het gebouw naar buiten en lijkt in de lucht  

te zweven. Zwemmers hebben het gevoel dat ze zo  
de lucht in kunnen zwemmen.
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Computertekening van de nieuwe aanbouw aan het hotel: het zwembad steekt uit over de zijkant van het gebouw en lijkt in 
de lucht te zweven.

Het binnenzwembad met het ronde bassin is uitgevoerd in oriëntaalse stijl en heeft een hoogwaardige aankleding.

Ihr Experte 
für Schwimmbad- 
und Wellnessanlagen

� Planung 
Neuanlagen / Sanierungen

� Überprüfung 
der Sicherheit

� Produktberatung 
Neuentwicklungen / Änderungen 

� Zertifi zierung 
nach geltenden Regelwerken

wws-eisele.dewws-eisele.de

Mitglied:

Experte in:

+

+

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

Tel. +49 (0) 711 22 04 15 59
Fax +49 (0) 711 22 04 15 61
Mobil +49 (0) 163 7 11 00 31
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HOTEL BEI SCHUMANN biedt zijn gasten overvloedig ingerichte wellnessfaciliteiten inclusief saunalandschap, beautysalon en fitnessruimte.

HOTEL & WELLNESS

Innovative Trends für Wasserwelten  
Erleben Sie auf der interbad innovative Trends und wegweisende technische Entwicklungen. 
Ob Planer, Badbetreiber, Hotelier oder privater Messebesucher – mit über 400 Ausstellern aus 
dem In- und Ausland bietet die interbad als technische Plattform für jede Herausforderung die 
passende Lösung. Seien Sie dabei!

27. – 30. Oktober 2020
Messe Stuttgart
www.interbad.de

SAUNA SPASCHWIMMBAD
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INFORMATIE | www.eospa.de

HOTEL BEI SCHUMANN
www.bei-schumann.de

i

 bovendien met regionale seizoensproducten uit de hotelkeuken  
laten verwennen, lekker ontspannen in badjas.
 

Ook op culinair gebied staat HOTEL BEI SCHUMANN voor exquise  
genietmomenten. De heerlijkste gerechten worden gecreëerd in het 
gourmetrestaurant JUWEL van sterrenkok Philipp Liebisch. Wie de  
voorkeur geeft aan de traditionele Duitse of Italiaanse keuken, neemt 
plaats in de authentieke “Weberstube” of in “Al Forno”, in Italiaanse 
sfeer. Momenteel biedt de “Kult-Hippo-Bar” in de avonduren klassieke,  
exotische en op wens gemaakte drankjes evenals een uitgebreid  
shisha-aanbod in een ontspannen ambiance.
 

Met zijn elegante ruimtes en uitstekende service biedt het hotel het  
perfecte kader voor allerlei soorten feesten. Voor chique evenementen 
zijn er twee ruimtes, voorzien van geavanceerde apparatuur: de stijlvolle  
feestzaal met eigen terras in het groen evenals het fel verlichte 

zeekroegje met direct uitzicht op zee en dat plaats biedt aan 10 tot 50 
gasten.

De romantische vormgeving van HOTEL BEI SCHUMANN en het idyllische  
natuurlijke decor geven intieme feestjes buitengewone flair. De rooftop-bar  
met zijn exclusieve ambiance heeft voldoende ruimte voor twee  
gelijktijdige evenementen.                                                                         ■
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Innovative Trends für Wasserwelten  
Erleben Sie auf der interbad innovative Trends und wegweisende technische Entwicklungen. 
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Het toch al omvangrijke aanbod aan 
zwembad- en wellnessfaciliteiten in Miramar 
Salz & Kristalltherme Weinheim werd het 
afgelopen jaar uitgebreid met nog een nieuwe 
highlight: een bassin met een zoutgehalte van 
12 tot 14 procent biedt nu badplezier zoals in 
een zout meer.

ERFECTP
Foto´s:Tom Bendix
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DE MIRAMAR SALZ & KRISTALLTHERME IN WEINHEIM 
BEHOREN TOT DE AANTREKKELIJKSTE 

ZWEMBADLANDSCHAPPEN IN HET ZUIDWESTEN 
VAN DUITSLAND.

De omvangrijke zwembadwereld van Miramar werd onlangs uitgebreid met een zoutwaterbad.

IN HET ZOUTE MEER
ONTSPANNEN

Miramar, aantrekkelijk gelegen aan de rand van het Odenwald aan 
de Badische Bergstraße in de regio Rijn-Neckar, heeft een groot 
verzorgingsgebied. Sinds december 2007 bevindt zich hier een unieke 
zwembad- en saunawereld op een oppervlak van 1.500 m2. Miramar 
staat onder leiding van Marcus Steinhart en bestaat uit drie segmen-
ten: de thermen, het belevenisbad en de saunawereld. Tot de thermen 
behoren het amethist- en rozenkwartsbassin binnen, het bergkristal-
bassin buiten met daarbij een fraai terras met ligstoelen, de nieuwe 

louis-p.com

und

Erfolg hat 6 Buchstaben

MACHEN

Hier MACHEN wir das 
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Daarom moesten het waterbehandelingssysteem, de pompen en de 
voedingsleidingen zoutbestendig zijn, licht Berndt Henne toe.

Ook de inbouwelementen in het bassin zijn van zoutbestendig roestvast 
staal. Deze installatietechniek vereist speciale knowhow voor wat betreft 
materiaalkeuze en het technische ontwerp. Bernd Henne haalde daarom 
sopra Partner C.D. Schmidt Aqua-Technik GmbH & Co. KG uit Wildeshausen 
aan boord, die veel kennis van openbare baden en speciaal van de 
techniek voor zoutwaterbaden in huis heeft. In dit geval werden, anders 
dan gebruikelijk, geen gesloten drukfilters toegepast, maar een 
vacuümfilter, dat drukloos werkt.  Hier werd gekozen voor een rond filter 
met een aan de buitenkant gelegen afvoergoot rondom. De filters werken 
drukloos, wat wil zeggen dat het water vanuit de overloopwatertank door 
een pomp in de bovenste goot wordt gepompt. Het water verspreidt zich 
over het hele filterbed en een toerentalgeregelde pomp aan filtraatzijde 
voert het weer terug naar het bassin. Verder is er voor het terugspoelen 
van het filter nog een filtraatopslag, waaruit het terugspoelwater voor 
terugspoeling van het filter wordt ontnomen. Het hele systeem wordt 
volledig automatisch via een eveneens met de systeemapparatuur 
geleverde schakelkast gestuurd en geregeld. “Het zoutwaterbad in 
Miramar is een goed voorbeeld van de kracht van samenwerking tussen 
twee sopra partners”, vat Bernd Henne samen. “De technische competentie 
in de zwembadbouw en de installatietechniek werden hier gebundeld 
en het resultaat is zeer bevredigend.”                                                                          ■

Het zoutgehalte van het pvc-bassin bedraagt 12 tot 15 procent. Daarom moeten alle inbouwelementen en de techniek zoutbestendig zijn.

gebouwde zout-relaxruimte en de lounge met open haard. Het 
belevenisbad met negen reuzenglijbanen, een golfslagbad en 
stroomkanaal staat garant voor een goed humeur. Qua glijbaan is er voor 
elke bezoeker en elke wens wel iets bij: van krokodil- of piratenglijbaan 
voor de allerkleinste badgasten tot de tyfoon voor waaghalzen, de enorme 
blizzard en de spectaculaire twister. Wie het liever rustig aan doet en de 
drukte achter zich wil laten, kan zich ontspannen in het massagebad of 
in de edelsteen-whirlpools. 

Energie opdoen, relaxen, ontspannen – dat is mogelijk in het saunaparadijs 
met nieuwe themasauna's, stoombad, hamam, saunapark met zandstrand 
en een natuurbad. Gasten hebben keuze uit acht sauna's, waaronder de 
reusachtige sauna Maximus, een grote kelosauna die plaats biedt aan 
250 personen, en de molenradsauna en het droomhuis. In alle sauna's 
vinden regelmatig speciale opgietingen plaats. Sinds afgelopen jaar 
behoort ook een zoutwaterbuitenbad van 34 °C tot het Miramar-aanbod; 
dit bassin werd door sopra partner Schwimmbad-Henne gerealiseerd. 
“Oorspronkelijk was een klassiek rond bassin met een diameter van 
7,50 meter gepland”, vertelt senior chef Bernd Henne. Omdat zo´n 
breed bassin niet uit de productiehal kon worden gereden en ook het 
transport vanaf sopra leverancier KWS tot aan de bouwlocatie alleen met 
grote problemen doorgang had kunnen vinden, kreeg het bassin een 
iets ovalere vorm. Het is nu 7,50 meter lang en 6,50 meter breed. Het 
pvc-bassin werd vooraf in de fabriek van KWS in Wesel geproduceerd, 
per dieplader naar de bouwplaats getransporteerd en vervolgens met 
een kraan in de voorbereide put geplaatst. Tot de uitrusting behoren 
een zitbank rondom en twaalf geïntegreerde afzonderlijke zitplaatsen, 
die elk voorzien zijn van handgrepen en twee massage-jets. Het bad is 
bovendien uitgerust met led-/rgb-lampen, die het water, maar ook het 
hele terras bij het vallen van de avond in een zee van kleuren hullen.

Het bijzondere aan dit bad is echter dat het een zoutgehalte van 
12 tot 15 procent heeft. Openbare baden hebben zelden zo'n hoge 
zoutconcentratie, tenzij het om zogenaamde drijfbaden gaat. 
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CÆSARs THERME ist ein Multifunktionsbad und ermöglicht 
Ihnen die Anwendung folgender Warmbadeformen:

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

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

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

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

● Hamam - Türkisches Bad

Individuelle Gestaltung mit Ihrer Fliesen- 
oder Naturstein-Auswahl.

Erleben Sie die Vielfalt 
wohltuender Wärmebäder.

www.caesars-therme.de

Herstellung, Vertrieb und Montage:

Kühling & Hauers Schwimmbadtechnik GmbH

Am Ortfelde 32, 30916 Isernhagen NB, Tel. (05 11) 72 85 1 - 0

Urlaub  für  di e  S inne

Warmbaderäume im Stil der Antike

Fordern Sie jetzt 
unsere Broschüre an.

Moderne Badekultur aus der Antike.

i
INFORMATIE | www.miramar-bad.de

www.schwimmbad-henne.de | www.wasser-schmidt.de
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Voor een trouwe klant mocht sopra Salzburg 
een sopra buitensauna in de tuin bouwen. 
Vanuit de sauna hebben de opdrachtgevers 
uitzicht op het grandioze berglandschap.

Foto´s: Karl-Heinz Linderich, sopra Salzburg (1)
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DE NIEUWE sopra BUITENSAUNA STELT NIEUWE 
NORMEN QUA DESIGN EN MATERIAALKEUZE. BIJ DIT 

PROJECT VAN sopra SALZBURG WORDT DUIDELIJK HOE 
GOED DE BUITENSAUNA IN EEN FANTASTISCHE TUIN 

TOT ZIJN RECHT KOMT.

De buitensauna is in hoge mate thermisch geïsoleerd. De sneeuw op het dak smolt niet.

OP DE TUIN

De opdrachtgeefster kende het team van sopra Salzburg al geruime tijd. 
Enkele jaren geleden had het voor deze klant een zwembad in de tuin 
aangelegd. Ook toen al zei ze dat ze dat ze graag een sauna in de tuin 
wilde. Net als de rest van haar gezin is ze een saunaliefhebber, en een 
saunahuis zou dan ook de kroon op de tuin zijn.

Toen dit het afgelopen jaar weer aan de orde kwam, konden Dirk Gresch 
en Roman Vitzthum haar de nieuwe, modern vormgegeven sopra 

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

E KROON  
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De sopra buitensauna onderscheidt zich door zijn elegante vormgeving van de veelal logge saunahuizen. Het glazen front bied vrij uitzicht over de tuin.

Kontakt:

Arend Saunabau GmbH & Co. Betriebs KG
Werrastraße 18 • 37242 Bad Sooden-Allendorf • Tel.: 0 56 52 /95 88 50 • Mail: info@arend.de

< Elementsauna

< Gewerbliche Sauna

< Massivholzsauna

< Infrarot

< Saunazubehör

Mehr Infos:

www.arend.de

Ihr Profi-Partner für:

Arend_Anz_210x297_2019.indd   1 05.07.19   10:52
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 buitensauna aanbieden. Deze sauna onderscheidt zich optisch al 
van de vaak wat logge saunahuizen. De sopra buitensauna komt fijn 
over en lijkt boven het gras te zweven. Toch is de sauna relatief groot. 
De constructie is robuust en solide. De door sopra leverancier Arend 
geproduceerde sauna heeft een modulaire constructie: de basismodule 
met de cabine kan individueel naar wens van de klant worden 
uitgebreid met verschillende aanvullende modules die dan de entree 
en veranda herbergen. 

Bij dit saunahuis werd gekozen voor een strakke, geometrische vorm. 
Het basiselement heeft de vorm van een C, die van het dak via de wand 
tot de vloer loopt. In deze cocon wordt de cabine in zekere zin in het 
ondervlak van 3,26 bij 2,88 meter geschoven. De saunacabine zelf 
is 2,26 bij 2,13 meter. De buitensauna bestaat uit een stabiele 
raamconstructie met dampwerende laag en 60 mm isolatie van 
mineraalvezelplaten (plafond: 80 mm isolatie). Het dak heeft een
verdekte lessenaarconstructie die licht afloopt. 

Voor dit project werd het Basic-model met Modul gebruikt. Een raam 
met lichtmetalen kozijn van 1.750 mm breed en 1.870 mm hoog opent 
de cabine en laat daglicht binnen waardoor de cabine groter en lichter 
lijkt. Bovendien biedt het raam ongehinderd uitzicht op de tuin. Een 
bijzonder detail zijn zonder meer de raamprofielen die dezelfde 
RAL-kleur hebben als de kozijnen en jaloezieën van het woonhuis. 
Roman Vitzthum laat aan de hand van een paar winterse foto's 
zien hoe stabiel en geïsoleerd de constructie van de buitensauna is. 

Afgelopen winter is er veel sneeuw gevallen in het gebied rond 
Salzburg, en ook op de sauna lag een heel pak sneeuw: “Hoewel de 
ruimte daaronder tot hoge temperatuur wordt verwarmd, smolt de 
sneeuw niet. Dat wil zeggen dat de isolatie van de cabine voorkomt dat 
de warmte naar buiten treedt.”

De buitenwanden van de cabine zijn bekleed met grote weerbestendige 
gevelplaten. Deze decoratieve antracietkleurige platen worden vastgezet 
met schroeven in bijpassende kleuren. Binnenin is fijnspar type 
“Softline” toegepast. De sauna is onder andere ingericht met verschuifbare 
ligbedden van abachihout met twee hoofdsteunen, een indirect verlichte 
rugleuning evenals een 9kW Finse saunakachel en een saunabesturing. 
De basis van de buitensauna is altijd gelijk; deze kan qua uitrusting 
variabel conform klantwens worden uitgevoerd. 

“Het gezin gebruikt de buitensauna het hele jaar door, net als het 
zwembad”, vertelt Dirk Gresch. “'In de winter heeft het zwembad een 
temperatuur van 12 °C en wordt na een verblijf in de sauna als dompelbad 
gebruikt.” En dat bijna elke dag. Daarbij genieten ze van het zweten 
in de vrije natuur en het prachtige uitzicht op het berglandschap bij 
Salzburg.                       ■
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DE 29 PARTNERS VAN sopra AG, 
SPECIALISTEN IN HET BOUWEN VAN 
ZWEMBADEN IN EUROPA, HEBBEN 

UITSTEKENDE REFERENTIES OP BASIS 
VAN JARENLANGE ERVARING EN 

TECHNISCHE KNOWHOW.
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Produktvielfalt in der Befestigungs- und Montagetechnik. 
Wir begeistern durch passgenaue Service- und Dienstleistungs-
pakete und stehen Ihnen als strategischer Partner zur Seite.

www.recanorm.de

Metall-
handwerk

Installations-
handwerk

Bau-
handwerk

Holz-
handwerk

In de sopra Academy worden het hele
 jaar door tal van cursussen gegeven.

Zo viel dit jaar ook sopra leverancier 
RENOLIT de eer te beurt om in de 
cursusruimte van RENOLIT ALKORPLAN 
in Göttingen een tweedaagse cursus te 
organiseren.

Hoewel het seizoen al was begonnen, was de cursusruimte 
van RENOLIT ALKORPLAN goed gevuld, want een groot 
aantal sopra leden liet zijn medewerkers aan dit gebeuren 
deelnemen. Het programma ging van start met een woord 
van welkom door Konrad Kuffer en Klaus Bales van het 
RENOLIT-team. Het eerste deel van de bijeenkomst stond in 
het teken van basiskennis van de producten en technische 
tips voor ontwerp en uitvoering. Want juist in de ontwerpfase 
kunnen details nog zo worden aangepast, dat in de uitvoering 
tijd en geld kunnen worden bespaard. Precies dat was de 
reden waarom RENOLIT bij het opzetten van het seminar 
benadrukte dat niet alleen de leggers van de folie, maar 
ook verkopers en ontwerpers in dit onderwerp zouden 
moeten worden geschoold. 

In het tweede deel werd overgeschakeld naar de praktijk. 
De deelnemers konden zelf oefenen met het leggen van de 
folies. Zo waren ook de verkopers in de gelegenheid kennis 
te maken met het leggen van folie. Zonder uitzondering 
waagden de deelnemers zich aan het verwerken van de 
RENOLIT-folies. Deze persoonlijke ervaring in het hanteren 
van de producten is uiteindelijk een geweldig voordeel, 
omdat het verkoopgesprek met meer vertrouwen en 
competentie plaatsvindt, iets wat de deelnemers ook 
bevestigden.                                             ■
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Na 35 succesvolle jaren besloot Bernd Henne zijn functie over te dragen 
aan de jongere generatie. Met zijn vertrek is bij sopra AG een einde 
gekomen aan een tijdperk. Maar liefst 35 jaar drukte hij zijn stempel op 
wat er bij sopra gebeurde. Altijd gaf hij leiding op zijn typische manier: 
rustig en terughoudend, maar altijd soeverein en vastbesloten. Veel 
beslissingen en initiatieven die sopra AG hebben gemaakt tot wat het 
vandaag de dag is, zijn aan hem te danken. De reputatie van sopra AG in 
de markt is onmiskenbaar verbonden met zijn naam.

Terwijl hij tijdens de avondbijeenkomst nog zijn functie als voorzitter van 
de raad van toezicht uitoefende, samen met Oliver Kasper, die prijzen 
uitreikte aan de beste sopra partners en leveranciers, stond hij aan 
het einde zelf in het middelpunt van de belangstelling. Oliver Kasper 
bedankte hem namens alle leden voor het werk dat hij gedurende 
tientallen jaren heeft verzet, veel meer werk dan gebruikelijk is bij 
een dergelijke vrijwillige functie. Zijn bijdragen zullen nog lange 
tijddoorwerken binnen sopra en de hele branche.

Naast Bernd Henne zagen nog enkele leden van de raad van toezicht 

af van een nieuwe ambtstermijn: ook Sven Geyger, Reiner Lietz, 
Christian Piechel en Claus-Dieter Schmidt maakten plaats voor jongere 
leden. Bovendien kozen de leden van de raad van toezicht voor het 
eerst een vrouw als hoofd van de raad: Christine Henne treedt in de 
voetsporen van haar vader en staat per direct aan het hoofd van de sopra 
raad van toezicht. Samen met haar vader en broer leidt zij inmiddels 
al tien jaar het bedrijf van haar vader. Guido Heue is haar waarnemer. 
De overige leden van de raad van toezicht zijn Dirk Gresch, Marc Herzog, 
Chris Milder en Frank Thiemig. Samen zullen ze sopra AG beslist nieuwe 
impulsen geven en het bedrijf met innovatieve producten nog sterker 
maken.                          ■

AAN BERND HENNE
DANK

DE VOORJAARSBIJEENKOMST VAN sopra AG HAD 
EEN SPECIAAL THEMA. WANT HET WAS WEER TIJD 

VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
EN BERND HENNE, SINDS VELE JAREN VOORZITTER, 

ZAG AF VAN NOG EEN TERMIJN. sopra directeur Oliver Kasper benoemde Bernd Henne tot erevoorzitter en eerde hem 
met de platina onderscheidingsspeld.
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SMART ZWEMBAD
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Via de sopra cloud zijn alle apparaten in de technische ruimte met elkaar verbonden. Via 
internet kunnen ze worden aangestuurd. Zo is er op afstand toegang tot de complete 
zwembadtechniek en kan de sopra partner op afstand onderhoud uitvoeren en de apparaten 
aansturen.

bijvoorbeeld: sopra test premium 17 | sopra pool control touch | soprazon® | sopra UWS-dmx-control | Filterpomp

De nieuwe elektrolyse-installatie soprazon® premium 19 zet 25 tot 70 g/h chloor om 
in een natriumhypochlorietoplossing met een productconcentratie van max. 7,5 g/l 
pekel. Hiervoor zijn alleen onthard water, zout en elektriciteit nodig. Er worden geen 
chemicaliën opgeslagen.

Meer informatie op pagina 115

INNOVATIEVE MEET- EN REGELAPPARATUUR
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Meer informatie op pagina 82 | 83

MODERNE MEET- EN REGELSYSTEMEN
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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.

 sopra pool control touchsopra test premium 17

soprazon® premium 19
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INSIDE

Informatie verkrijgbaar bij uw sopra partner

EFFICIËNTE ZWEMBADVERWARMING
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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.

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 117

EXCLUSIEF POMPENPROGRAMMA
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De sopra fi lterpompen “Classic”, “Premium VS”, “Perfekt” /”Perfekt VS” en de sopra jetpomp.

 sopra pool control touch

Informatie verkrijgbaar bij uw sopra partner

DE KRACHT VAN WATER
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Moderne, fraai vormgegeven whirlpools en zwemspa's van hoge kwaliteit met vele uitrustingsmogelijkheden.

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

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

MIT pooltec® 
DIE BADESAISON
VERLÄNGERN.

Thermotec Deutschland GmbH
Gersthofer Straße 60, 86169 Augsburg
Tel.: 0 82 17/89 88 76-0  
E-Mail: info@thermotec.de

www.pooltec-daemmung.de

Mit der pooltec® Pool-
hinterfüllung genießen 
Sie umweltschonende 
Entspannung.
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Auf eine lange und tolle Badesaison:

GEWINNSPIELE

Wellnessgutscheine

für 2 Personen

badu.de

... MEIN PRINZ

BADU. DIE PUMPE.

BADU® ist eine Marke der SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, 91233 Neunkirchen am Sand, Germany
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SAUNAPLEZIER IN DE NATUUR
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De buiten- en binnenbekleding kunnen fl exibel worden vormgegeven en zijn leverbaar in vele decors en 
kleuren.

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.

Informatie verkrijgbaar bij uw sopra partner

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

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

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

Informatie verkrijgbaar bij uw sopra partner

INTELLIGENTE TECHNIEK

so
pr

a 
ZW

EM
BA

D
RE

IN
IG

IN
G

sopra reinigingsset sopra bodemreinigersopra reinigingsset
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OP DE KOMENDE AQUANALE-BEURS IN 
KEULEN ZAL sopra AG EEN BIJZONDERE 

HIGHLIGHT PRESENTEREN: 

DE “sopra CLOUD”. VIA DEZE CLOUD ZIJN 
ALLE APPARATEN IN DE TECHNISCHE 

RUIMTE MET ELKAAR VERBONDEN. 
VIA INTERNET KUNNEN ZE WORDEN 

AANGESTUURD.

VOL VOOR SMART: sopra PRESENTEERT HET SMART ZWEMBAD
D CLOUD

INSIDE

114 MAGAZIN | 2019

Met de sopra cloud is er op 
afstand toegang tot de complete 
zwembadtechniek en kan de 
sopra partner op afstand onderhoud 
uitvoeren en de apparaten aansturen.

sopra maakt uw zwembad nu smart. Met de sopra cloud is er op afstand 
toegang tot de complete zwembadtechniek en kan de sopra partner op 
afstand controles uitvoeren en de apparaten aansturen. Waar ter wereld 
u zich ook bevindt, u hebt uw sopra wellnessvoorziening altijd in beeld 
en onder controle. 

Desgewenst kunnen de complete nieuwe sopra zwembadtechniek en 
alle waterattracties, maar ook de bijpassende ventilatietechniek naar de 
cloud worden overgezet. Dat betekent dat alle installaties en apparaten 
van het smart zwembad met de cloud zijn verbonden en via internet 
vanaf pc, smartphone of tablet kunnen worden bediend.

E NIEUWE 

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 6.1, 
Gang D 059

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.
Koelnmesse | 05. – 08. November 2019

wedi_Anz_Wellness_Sopra_A5_2019_rz.qxp_Layout 1  01.07.19  08:15  Seite 1
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Filter- en verwarmingsbesturing

Voorbeelden voor systemen en apparatuur van het smart zwembad, die met de cloud kunnen worden verbonden.

soprazon® premium 19 
desinfectie

Filterpomp

Of bezoek ons op de aquanale in Keulen:
van 5 t/m 8 november 2019, stand in Hal 6.1, gang D 038
en gang E 039                                          ■                                                                                       

INSIDE

Meet- en regelapparatuur

Ten behoeve van de sopra cloud-oplossing worden alle apparaten 
verbonden met een gateway-module. Deze module communiceert via 
een router met de web-portal. Dankzij de sopra cloud zijn de apparaten 
technisch gezien altijd up-to-date.

Uw sopra partner beantwoordt graag eventuele vragen over de 
communicatie en bediening van de sopra apparatuur via internet.                                              

Zowel de zwembadbezitter als de sopra partner krijgen automatisch 
meldingen over de vulniveaus van de verzorgingsproducten en een 
waarschuwing in geval van een storing. 

Niet alleen de nieuwste sopra apparatuur, ook de apparatuur van 
leveranciers van sopra partners kunnen in het systeem worden 
geïntegreerd. Ook hiervoor biedt de diagnose en bediening op afstand 
veel voordelen.

Kleinere onregelmatigheden zijn zo sneller op te sporen en te verhelpen. 
Servicebezoeken zijn daardoor vaak te vermijden. Deze cloud-oplossing 
bespaart veel tijd en geld. 

sopra UWS-dmx-control
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INSIDE

De waterkwaliteit in een zwembad wordt door een reeks factoren 
bepaald. Daar komt bij dat de kwaliteit van het filter in de waterbehandeling 
een sleutelfunctie heeft.

sopra AG heeft een nieuwe serie premium zandfilters van fabrikant 
Calplas in het assortiment opgenomen, die speciaal zijn ontwikkeld 
voor privézwembaden die aan hoge eisen moeten voldoen. Ze worden 
gekenmerkt door betrouwbaarheid, veiligheid en een solide verwerking. 
Het filterhuis van glasvezel-versterkt polyester, uitgevoerd in sopra 
design, is berekend op een werkdruk van 2,5 bar (testdruk 3,75 bar) en 
is zo gefabriceerd dat het niet kan uitzetten.

Het filterhuis is voorzien van een manometer en een ontluchtingsventiel, 
een transparant deksel en een kijkglas. Het is ozonbestendig tot 1 g/m3, 
heeft een slijtvaste deklaag en bevat een groot intern buizenstelsel. 
Filterbed tot 1000 mm. sopra AG levert deze filterhuizen compleet met 
buizenstelsels, pomp en meerwegventiel.

Tot het assortiment behoren ook filterhuizen voor openbare zwembaden 
en hun waterbehandeling. Deze zijn berekend volgens DIN-norm 19643 
en leveren topkwaliteit.

De werkdruk reikt van 2,5 tot 6 bar (testdruk 3,75 bar). De filterhuizen 
met schachthoogte van 1200 mm van glasvezel-versterkt polyester 
beschikken over een straalbodem, revisie-openingen en een kijkglas. 
Ze zijn ozonbestendig tot 1,5 g/m3 en hebben een slijtvaste deklaag.

De premium zandfilters van sopra AG garanderen de gebruiker de 
hoogste waterkwaliteit en een betrouwbare werking.                              ■

DE PREMIUM ZANDFILTERS VAN sopra AG GARANDEREN 
EEN HOGE WATERKWALITEIT EN VEILIGE WERKING

FILTERS VAN TOPKWALITEIT
PREMIUM

Het filterhuis van glasvezel-versterkt polyester, uitgevoerd in sopra 
design, is berekend op een werkdruk van 2,5 bar (testdruk 3,75 bar) en 
is zo gefabriceerd dat het niet kan uitzetten.

Het filterhuis is voorzien van een manometer en een ontluchtingsventiel, 
een transparant deksel en een kijkglas. Het is ozonbestendig tot 1 g/m
heeft een slijtvaste deklaag en bevat een groot intern buizenstelsel. 
Filterbed tot 1000 mm. sopra AG levert deze filterhuizen compleet met 
buizenstelsels, pomp en meerwegventiel.

Kijkglas

bepaald. Daar komt bij dat de kwaliteit van het filter in de waterbehandeling 
een sleutelfunctie heeft.

sopra AG heeft een nieuwe serie premium zandfilters van fabrikant 
Calplas in het assortiment opgenomen, die speciaal zijn ontwikkeld 
voor privézwembaden die aan hoge eisen moeten voldoen. Ze worden 
gekenmerkt door betrouwbaarheid, veiligheid en een solide verwerking. 
Het filterhuis van glasvezel-versterkt polyester, uitgevoerd in sopra Het filterhuis van glasvezel-versterkt polyester, uitgevoerd in sopra 
design, is berekend op een werkdruk van 2,5 bar (testdruk 3,75 bar) en 

Model 2515

Uitvoering met 
handmatige terugspoeling

Uitvoering met 
handmatige terugspoeling

Model 2815

Uitvoering met 
automatische terugspoeling

Model 3215 Model 3715

sopra filterinstallatie – premium systemen

Uitvoering met Uitvoering met 
automatische terugspoeling
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De toerentalgeregelde, luchtgekoelde filterpomp “Perfect VS” heeft een 
nieuw ontwikkelde ventilatorwaaier met bijbehorende ventilatorkap. 
Deze aanpassing in de constructie vermindert het werkingsgeluid bij een 
gemiddeld fi ltertoerental van 200 min-1 met circa 8 dB(A). Dat komt overeen 
met een subjectief waargenomen halvering van de geluidssterkte 
tijdens bedrijf. De nieuwe componenten zorgen voor een minimaal 
geluidsniveau van 37 dB(A), wat gelijk staat aan zacht fluisteren. Zelfs 
in het maximale vermogensbereik is het geluid van de ventilator niet 
harder dan ongeveer het geluid bij een normaal gesprek. 

Bij de aansturing van de permanente magneetmotor kan worden 
gekozen tussen een constant motorvermogen en een constant toerental. 
Afhankelijk van voorkeur wordt door variërende toerentallen een 
gelijkblijvend opgenomen of afgegeven motorvermogen met een 
hogere einddruk van de pomp bereikt. Bij een constant toerental 
over de hele karakteristiek wordt zo een stillere werking bereikt.          ■

FLUISTERSTILLE sopra POMPEN
DE

DE NIEUWE sopra FILTERPOMP “PERFECT VS” VAN 
SPECK PUMPEN IS ONTWORPEN VOOR HOOGWAARDIGE 
PRIVÉZWEMBADEN EN OVERTUIGT VOORAL DOOR DE 

BIJZONDER STILLE WERKING.

INFORMATIE | www.speck-pumps.com 
i

sopra sopra filterpomp Perfekt VS (variabel toerental)
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MODERNE LED-/RGB-TECHNIEK BETOVERT ELK ZWEMBAD 
EN ZORGT VOOR EXTRA SFEER. sopra AG BIEDT HAAR KLANTEN 

EEN BREED ASSORTIMENT VAN EIGEN sopra ONDERWATER LEDLAMPEN.

IN EEN ZEE VAN KLEUREN
ZWEMBADEN

118

De sopra led-/rgb-lampen hebben een modern 
design en kunnen in elke bassinwand worden 
geïntegreerd. Rvs lijsten zorgen voor een 
modern, chic design.

Zo zijn er lampen in ronde en hoekige vorm 
en uitgevoerd als spot.

Foto´s: Tom Bendix
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De sopra led-/rgb-lampen dompelen het wateroppervlak en de omgeving 
onder in een zee van kleuren en zorgen voor fantastische lichteffecten. 
De onderwaterlampen van de NT-serie zijn daarbij voorzien van de 
nieuwste ledtechniek: een brede uitvalshoek, minimaal energieverbruik, 
een lange levensduur en perfect werkende besturingselektronica zijn 
belangrijke kenmerken. Wit licht of gekleurd licht of een combinatie ervan: 
dankzij de sopra led-/rgb-techniek zijn alle varianten mogelijk. Op één 
schakelunit kunnen tot zeven lampen worden aangesloten. Met behulp 
van DMX-technologie kunnen er zonder beperking nog meer units worden 
gekoppeld. Kleurverloop en timing voor kleurmenging worden via 
sopra-i-light aangestuurd.

De sopra led-/rgb-lampen hebben een modern design en kunnen in elke 
bassinwand worden geïntegreerd. Rvs lijsten zorgen voor een modern, 
chic design. De lampen zijn in verschillende maten, vermogensklassen 
en vormen verkrijgbaar. Zo zijn er lampen in ronde en hoekige vorm en 
uitgevoerd als spot. De sopra spot is een kleine, maar felle onderwater-
lamp die door zijn compacte constructie ideaal is voor nissen, trappen 
en zwembadtoegangen. Zones met weinig licht, zoals bochten en nissen 
in een whirlpool, kunnen met deze lampen goed worden verlicht.

Voor bestaande PAR-56 halogeenlampen biedt sopra een vervangend 
pakket. Met de ombouwset kunnen de oude onderhoudsintensieve 
en energieverslindende halogeenlampen probleemloos worden vervangen. 
Daar is geen ingewikkelde verbouwing voor nodig.                                  ■

WEMBADEN
De sopra led-/rgb-onderwaterlampen veranderen donkere watervlakken in boeiende 
zwemlandschappen.

sopra UWS-dmx-control 2 sopra kleurselectiemodule
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VOOR EEN WEL HEEL SPECIAAL EVENEMENT HADDEN 
TWEE sopra LEVERANCIERS, TE WETEN BWT-DOCHTER 

HOBBY POOL EN FOLIELEVERANCIER RENOLIT,
DE sopra-FAMILIE UITGENODIGD VOOR EEN 

MOTORSPORTEVENEMENT OP DE NÜRBURGRING.

OP DE NÜRBURGRING

E GASTT
INSIDE

120 MAGAZINE | 2019
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BWT behoort tot de belangrijkste sponsoren van verschillende 
motorsportevenementen, waaronder de ADAC GT Masters-serie, die van 
16 tot en met 18 augustus 2019 op de Nürburgring werd gehouden. 
BWT is bij twee teams betrokken: BWT Mücke Motorsport uit Berlijn, 
deelnemer aan de ADAC GT Masters en aan de Formule 4, en 
BWT Lechner Racing, dat succesvol deelneemt aan de Porsche Supercup 
en Porsche Carrera Cup en al meerdere zeges wist te behalen.

Dankzij de vakkundige begeleiding van Kai Rohwedder van het hobby 
pool-team deden de sopra partners veel indrukken op tijdens het hele 
racegebeuren en van het teamwerk tijdens de races. Beide teams openden 
hun boxen voor de sopra mensen zodat deze een kijkje achter de schermen 
konden nemen. In de box van Mücke Motorsport gaf directeur 
Peter Mücke persoonlijk uitleg over wat er tijdens de races gebeurt. 

Hij vertelde over de voertuigen die deelnemen, beantwoordde vragen, 
stond de toehoorders te woord en deelde de ins en outs van de motorsport 
met hen.
Ook een bezoek aan het Porsche-team van Lechner Racing leverde veel 
achtergrondinformatie op. De nog jonge Dylan Pereira, een van de 
coureurs van het BWT Lechner Racing Team, vertelde over hoe je 
überhaupt professioneel coureur wordt, welke stadia coureurs doorlopen 
en welke perspectieven ze later hebben. Ook liet hij een van de 
Porsche-racewagens zien, die behalve hun uiterlijk slechts weinig 
gemeen hebben met de voertuigen die we op de weg zien. Het rijden 
van een racewagen vraagt van de coureurs een geweldige fysieke en 
mentale inspanning. Dit vereist veel kracht en uithoudingsvermogen, 
niet alleen om controle te hebben over het voertuig, maar ook om 
optimale prestaties te kunnen leveren.                  ■
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SPECIAL

DE DRIE LETTERS AMG STAAN WERELDWIJD VOOR DE ALLERBESTE  
PRESTATIES OP AUTOGEBIED, EXCLUSIVITEIT, EFFICIËNTIE EN  

RIJPLEZIER. VANAF HET ALLEREERSTE BEGIN ZIJN MOTORSPORT  
EN AMG ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN.

PERFORMANCE

Foto´s: Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland

IGHHMERCEDES-AMG
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AMG is geboren uit passie voor autosport en techniek. In de  
afgelopen 50 jaar heeft het bedrijf, dat in 1967 door  
Hans-Werner Aufrecht en Erhard Melcher werd opgericht, dit 

met zijn successen op de circuits nadrukkelijk laten zien. De A van  
Aufrecht, de M van Melcher en de G van Großaspach – de twee pioniers 
wisten een tweemanszaak pijlsnel uit te bouwen tot een wereldmerk in 
autosport en sportwagen-performance.

In de jaren 60 van de vorige eeuw werken de twee ingenieurs  
Hans Werner Aufrecht en Erhard Melcher op de ontwikkelingsafdeling  
van Daimler-Benz aan de 300 SE-racemotor, tot het concern alle  
activiteiten op het gebied van autosport stopzet. Maar hun hart ligt 
nog steeds bij de autosport. In 1965 start Manfred Schiek, een collega  
bij Daimler, met de door Aufrecht en Melcher geprepareerde 300 SE 
in de Duitse toerwagenkampioenschappen. Hij wint deze maar liefst 
tien keer. De overwinningen van Schiek bevestigen de reputatie van 

Aufrecht en Melcher als experts in het ondersteunen en optimaliseren 
van het prestatievermogen van Mercedes-Benz auto's. Maar ze willen 
meer. In 1966 wordt het besluit genomen op eigen benen te staan en 
een jaar later richten ze “Aufrecht Melcher Großaspach Ingenieurbüro,  
Konstruktion und Versuch zur Entwicklung von Rennmotoren” (Aufrecht 
Melcher Großaspach ingenieursbureau, constructie en tests voor de 
ontwikkeling van racemotoren) op. De onderneming wordt gevestigd 
in een voormalige molen in de naburige plaats Burgstall. Al snel zijn de 
door hen omgebouwde racemotoren bijzonder in trek bij particuliere 
raceteams.

De eerste sportieve mijlpaal wordt bereikt in 1971, bij de 24-uursrace 
van Spa als hun AMG Mercedes 300 SL 6.8 winnaar wordt in zijn klasse 
en tweede in het algemeen klassement. Een absolute sensatie, want de 
zware limousine weet talrijke lichtere racewagens achter zich te laten. 
Vanaf dat moment is de naam AMG in de motorsportwereld een begrip.

De nieuwe Mercedes-AMG GT3 waarmee de teams het seizoen 2020 rijden, op tijd voor het tienjarige jubileum van Mercedes-AMG Motorsport Customer Racing.  

De Grote Prijs van Frankrijk in Reims, 4 juli 1954. De latere winnaar Juan Manuel 
Fangio in Mercedes-Benz Formule-1-raceauto W 196 R met gestroomlijnde carrosserie.

Afrika Rallye Méditerranée-Le Cap, 1959. Karl Kling (rechts) en Rainer Günzler (links) 
winnen de Rallye met een Mercedes-Benz type 190 D (W 121).
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Tot de lancering doorloopt de nieuwe Mercedes-AMG GT3 een intensief test- en ontwikkelingstraject, waaronder een duurtest van 30 uur op racetempo evenals race- en testmomenten.

Mercedes-Benz 750-kg-racewagen W 125, bestuurd door Jochen Mass bij de  
Großglockner Grand Prix 2012.

Mercedes-Benz 300 SLR (W 196 S) bij het Goodwood Festival of Speed 2018.
Bestuurd door Klaus Ludwig.

Begin jaren 70 wordt een nieuwe activiteit ontplooid: personalisering. 
Steeds meer Mercedes-modellen worden uitgerust met Performance- 
techniek. In dit aantrekkelijke marktsegment groeit AMG uit tot een 
middelgrote onderneming met steeds meer klanten uit het buitenland. 
In 1976 verhuist Mercedes-AMG met een dozijn medewerkers naar een 
nieuwe werkplaats met kantoorruimte in Affalterbach. In 1984 begint 
AMG met de productie van motoren als Melcher een volledig zelfstandige  
cilinderkop met vierkleppentechniek ontwikkelt. In 1986 plaatst AMG 
de 5.0-liter V9 in een coupé van de E-klasse, die onder de bijnaam  

'The Hammer' wereldberoemd wordt.

Een mijlpaal in de AMG-geschiedenis is 1990, het jaar waarin
 de samenwerkingsovereenkomst met Daimler-Benz AG wordt gesloten.  
De vraag schiet omhoog nu AMG-producten kunnen worden verkocht 
en onderhouden via het wereldwijde netwerk van vestigingen en  
verkooppartners van Mercedes-Benz. De verdere expansie leidt in 1990 

tot de opening van de derde fabriek, waarmee het personeelsbestand 
oploopt tot 400 medewerkers. In 1993 introduceert het bedrijf het eerste  
gezamenlijk ontwikkelde model: de Mercedes-Benz C 36 AMG. In hetzelfde  
jaar wordt AMG als handelsmerk geregistreerd.

Hans Werner Aufrecht draagt op 1 januari 1999 het meerderheidsbelang  
in de AMG-aandelen over aan DaimlerChrysler AG. Op 1 januari 2005  
verwerft DaimlerChrysler 100% van de aandelen en wordt  
Mercedes-AMG GmbH opgericht. De autosportafdeling wordt in 1999 
overgedragen aan H.W.A. GmbH (nu H.W.A. AG), het bedrijf van oprichter  
Hans Werner Aufrecht. Er werken nu zo'n 200 medewerkers voor  
Mercedes-Benz Motorsport. Mercedes-AMG GmbH heeft in Affalterbach 
meer dan 1.700 medewerkers in dienst.

Het aanbod omvat nu meer dan 50 Mercedes-AMG Performance- 
modellen met vermogens variërend van 225 tot 470 kW. De keuze 
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AMG Customer Racing;  dochterbedrijf ; "AMG - Showroom  in Affalterbach 2017"; Mercedes-AMG;  Onderzoeksfabriek ARENA2036.

Customer Racing Lausitzring: Mercedes-AMG GT4 – een nieuwe Performance-klasse. Première in Spa-Francorchamps.

 loopt uiteen van limousines, coupés en SUV's tot roadsters en de 
Mercedes-AMG GT, de tweede door Mercedes-AMG onafhankelijk 
ontwikkelde sportwagen. In Affalterbach zijn directie, administratie, 
verkoop, ontwikkeling en design van AMG gehuisvest, maar ook worden 
er de motoren geproduceerd. Andere locaties zijn Kölleda (R4-motor) 
en Mannheim (V12-motor). Op deze vestigingen worden de motoren 
volgens de “One man – one engine”-fi losofi e steeds door één motorbouwer 
handmatig in elkaar gezet en voorzien van een handgesigneerd plaatje. 
Sinds korte tijd ligt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van 
de achtcilindermotoren van het merk Mercedes-Benz evenals die van 
de AMG V8-aandrijvingen weer bij Mercedes-AMG. De directie van 
Mercedes-AMG GmbH bestaat momenteel uit Tobias Moers (voorzitter), 
Emmerich Schiller en Günter Ohler.

Het in de autosport tot stand gekomen Performance-merk Mercedes-AMG 
is al tientallen jaren thuis op het circuit – van de succesvolle 

betrokkenheid bij de DTM en de dubbele wereldtitel in de FIA GT tot 
de inzet bij klantenteams met de SLS AMG GT3, Mercedes-AMG GT3 en 
de toekomstige Mercedes-AMG GT4. Met het Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport Team en motorfabrikant Mercedes-AMG High Performance 
Powertrains is het merk AMG sinds seizoen 2012 ook in de Formule 1 
vertegenwoordigd. 

Sinds 2011 dragen ook de wereldwijde klanten- en Performance-teams 
van Mercedes-AMG bij aan de sportieve faam. Met de SLS AMG GT3 en 
diens opvolger, de Mercedes-AMG GT3, hebben ze de afgelopen jaren 
op de internationale circuits talrijke titels veroverd en aansprekende 
races gewonnen. Een grote sportieve mijlpaal was bijvoorbeeld de 
viervoudige triomf bij de 24-uursrace op de Nürburgring in 2016. De 
betrokkenheid bij de autosport is de afgelopen jaren steeds gegroeid. 
Zo staat de Mercedes-AMG GT3 sinds seizoen 2017 voor het eerst ook in 
de belangrijkste GT-series van Noord-Amerika aan de start en boekt 
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ADAC GT Masters: Mercedes-AMG start het nieuwe ADAC GT Masters-seizoen met de 
veelbelovende line-up

www.mercedes-amg.com

meteen al successen. Met zijn Customer Racing-programma richt 
Mercedes-AMG zich op ambitieuze motorsportteams en coureurs 
wereldwijd. Naast de auto wordt ook de bijbehorende support 
geboden: wie bij zijn wedstrijden kiest voor een SLS AMG GT3 of een 
Mercedes-AMG GT3, kan een beroep doen op brede ondersteuning 
door Mercedes-AMG. Sinds 2016 heeft Mercedes-AMG een incentive 
gekoppeld aan teamsupport: door opvallende successen en prestaties 
kunnen teams zich kwalificeren als Mercedes-AMG Performance Team. 
Naast de bewezen technische ondersteuning kunnen ze dan een beroep 
dan op de ingenieurs en autosportspecialisten in Affalterbach. Een 
andere bouwsteen binnen de support is de ondersteuning door zeer 
ervaren AMG-coureurs – afkomstig uit de GT3-series, de DTM en de 
Formule 1. Sinds 2011 worden met de SL AMG GT3 talrijke 
eindoverwinningen en podiumplaatsen in de meest uiteenlopende 
series en wedstrijden behaald. De successen worden voortgezet met 
de in 2016 geïntroduceerde Mercedes-AMG GT3. De populariteit van 
de motorsport in het GT3-segment neemt wereldwijd toe. Daarom 
heeft Mercedes-AMG met het GT3-programma van meet af aan ingezet 
op brede wereldwijde aanwezigheid. De internationale klanten- en 
Performance-teams boeken op bijna alle continenten successen.

Tobias Moers, directievoorzitter van Mercedes-AMG GmbH: 
“Als sportwagenproducent is betrokkenheid bij de motorsport bij ons 
natuurlijk een must. We zijn betrokken bij een reeks races, van Formule 1, 
GT3 tot Formule E. In 2017 werd met het begrip Mercedes-AMG 
Motorsport ook een nieuw overkoepelend merk voor alle 
circuitactiviteiten ingevoerd. GT3 neemt daarbij een belangrijke positie 
in. En onze GT3-klantenteams zijn dus ook belangrijke ambassadeurs 
van ons merk.”                                   ■
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DE INNOVATIEVE PAGINA VAN REINER LIETZ

Maar het sopra waterbed is uitzonderlijk en 
biedt zo veel meer functies en gemak dat de 
waterbedden van een gewone meubelzaak 
daar niet aan kunnen tippen. Het waterbed 
is te bestellen in verschillende maten, als  
eenpersoons- of tweepersoonsbed of zelfs in  
gezinsuitvoering. Terwijl men bij de gebruikelijke  
waterbedden alleen op het hoeslaken ligt 
en een beetje schommelt, heeft de bezitter 
van een sopra waterbed de keuze uit veel  
verschillende instellingen – comfortabel te  

maken via een display dat direct aan de rand is bevestigd. Ook is er een 
afstandsbediening verkrijgbaar.

Het sopra waterbed beschikt over talrijke massagestralen, die dankzij 
de speciale hoes de verschillende lichaamsdelen diep masseren. Op het 
display kunnen niet alleen de massagekracht van de vloer- en zijstralen  
worden ingesteld, maar ook verschillende massagetechnieken, precies  
afgestemd op de verschillende delen van het lichaam. Van zacht  
prikkelen en aaien tot intensief knijpen. Vingers lijken over het lichaam 
te gaan en het te kneden. 

In de besturing zijn talrijke massagetechnieken opgeslagen, ook oosterse,  
die door een aanraking eenvoudig kunnen worden geactiveerd. Bij elk 
programma wordt bijpassende sfeervolle en ontspannende muziek 
afgespeeld. De massage-inrichting kan aan de tegenstroominstallatie 
van het zwembassin, indien aanwezig, worden gekoppeld. Ook is het 
mogelijk een zachte golfbeweging in te stellen. Het lijkt dan of warme 
golven om het lichaam spoelen, net als op het strand. Het is alsof je aan 
de zee ligt. De geïntegreerde luidsprekers produceren dan tegelijkertijd  
het geluid van ruisende golven, dat zo nodig tot stormkracht kan  

worden versterkt. Via een geïntegreerd geursysteem kan dan een typische  
zeegeur worden opgeroepen. Als optie is ook nog een voelbare  
horizontale douche vanaf de onderkant te bestellen. Vanuit de  
straalkoppen wordt het lichaam afwisselend met warm en koud water 
besproeid. Dat verbetert de doorbloeding en circulatie en stimuleert 
positief denken. Of u kiest voor de functie vloedgolf: het lichaam lijkt 
door warm water te worden overspoeld, zoals bij een vloedgolf in het 
zwembad, maar het blijft droog.
 
Het sopra waterbed heeft echter nog meer features. De bekleding kan 
in verschillende kleuren en ook transparant worden besteld. Verder 
is het voorzien van led-rgb-lampen, die de transparante hoes van het 
waterbed in het donker van binnenuit laten stralen als een UFO. Een 
uitrusting met overloopgoot, hoog waterniveau, behoort ook tot de  
mogelijkheden.

Wanneer een sopra zwembad aanwezig is, kan het waterbed op de  
waterbehandelingsinstallatie van het zwembassin worden aangesloten.  
Door middel van een by-passfunctie wordt het waterbed dan altijd 
voorzien van vers behandeld en gedesinfecteerd water. Het water hoeft  
slechts zelden te worden vervangen. Het water wordt opgewarmd 
door het bed aan te sluiten op de huisverwarming of door middel van  
zonnepanelen resp. warmtepomp. In de zomermaanden kunt u uw  
lichaam en de omgeving koelen door het water te laten bevriezen.  
Op hete dagen zorgt dit dan voor een ontspannen wellnessklimaat.  
Doordat bij de constructie gebruik is gemaakt van geschikte materialen, is  
vorstschade uitgesloten.                                                                                                             ■

*Een innovatie die nog moet worden uitgevonden.

Reiner Lietz

WATERBEDDEN ZIJN ER TOCH AL GENOEG, ZULT U NU WEL DENKEN.
WAT IS DAAR INNOVATIEF AAN?

sopra WATERBED*
HET
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Editie nr. 8 | 2019

Smart en zwembaden 
Creatieve zwembad- en wellnessconcepten 
op maat en de highlight: de nieuwe sopra 
cloud.

Zwembadontwerp 
Een checklist geeft aan waarmee 
bij het ontwerp van een zwembad 
rekening moet worden gehouden.
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