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Power in de pool  
sopra biedt een breed assortiment 
waterattracties, zodat er in het 
zwembad heel wat te beleven is

sopra techniek  
Gedigitaliseerde zwembadtechniek 
die voldoet aan de eisen van nu
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POOL  &  WELLNESS MAGAZINE

SCHWIMMBÄDER UND 
WELLNESSANLAGEN FÜR 
HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Wasser ist unser Element. Es dient uns als Inspiration für einzig-
artige Architektur und erstklassiges Design. Beeindruckende und 
einmalige Kompositionen aus hochwertigen Materialien, Farben 
und Formen geben sopra Schwimmbädern ihr unverwechselbar
individuelles Aussehen. Wir realisieren Wellnessoasen mit Saunen, 
Dampfbädern, Swimming Pools, Swim Spas, Tauchbädern und 
Fußbecken, Whirlpools, Relaxzonen und Erlebnisduschen. 

Sämtliche Projekte beruhen auf einem individuell erstellten 
Raumkonzept, welches Design und Funktionalität auf elegante 
Weise miteinander verbindet. 

sopra AG Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand-Nebel-Straße 3 | 56070 Koblenz
Telefon +49 (0)261 98308-0 | info@sopra.deP o o l  &  W e l l n e s s

www.sopra.de
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Vario Pool System GmbH
Harkortdamm 31 
32429 Minden
Tel.: +49 (0) 571 - 50 55 750
info@vpsgmbh.de
www.vps-pools.de

individuelle Form & Größe
maß- und passgenau
variable freitragende Bauweise
hochbeständiges PVC-hart
jederzeit revisionsfähig
frei um- und untergehbar
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Sopra AG, Ferdinand-Nebel-Str. 3, 56070 Koblenz, Tel.: 0261 983080, E-Mail: info@sopra.de                                              www.sopra.de

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL FÜR EIN 
TOLLES BADEVERGNÜGEN
SOPRAZON PREMIUM 19 ERFÜLLT HÖCHSTE ANSPRÜCHE DER WASSERQUALITÄT

Mit der neuen Elektrolyse-Anlage soprazon premium 19 aktualisiert Sopra ihr Portfolio für den privaten 
Schwimmbadbereich. Mit den natürlichen Ausgangsstoffen Salz und Wasser stellt die soprazon 
premium 19-Anlage eine effektive, ökonomisch sinnvolle und technisch ausgereifte Alternative zur 
Dosierung von Bleichlauge oder anderen Chemikalien zur Desinfektion dar. 

Reinste Lösung wird hergestellt und direkt ins Schwimmbeckenwasser dosiert. Der Umgang mit 
Chemikalien entfällt dadurch komplett. In Kombination mit dem Mess- und Regelgerät sopra-test-
premium 17 und der Steuerung sopra pool control touch gewährleistet dieses Gesamtsystem einen 
sicheren Betrieb für bestes Badevergnügen. Fragen Sie Ihren sopra-Partner!

Mess- und Regelgerät 
sopra-test-premium 17

Schwimmbadsteuerung 
sopra pool control touch

Salz-Elektrolyse-Anlage 
soprazon premium 19

Anzeige ganze Seite.indd   1 16.07.2019   08:28:20
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Wij maken ons sterk voor al onze partners - Maak kennis met het sopra team van het hoofdkantoor in Koblenz.
Van links naar rechts: Oliver Kasper – Directeur sopra AG | Anja Jaeckel – Officemanager | Stefan Guckert – Hoofd Techniek | Daniela Bulunc – Administratief medewerker
Heinz Fandrych – Magazijnmedewerker | Klaas Weinand – Manager | Laura Skubch – Systeemplanner in opleiding | Mirko Eickhoff – Hoofd Magazijn

Beste lezers,

Vorig jaar stond voor sopra AG vooral in het teken van de generatiewissel  
in het management van onze vereniging. Dit jaar werd gekenmerkt door 
een heel andere gebeurtenis, die niemand aan het begin van 2020 
had kunnen voorzien: corona heeft het bedrijfsleven in heel Duitsland  
behoorlijk verstoord, en ook sopra AG en haar leden kwamen er niet 
zonder kleerscheuren vanaf. Gelukkig konden onze partnerbedrijven 
hun werkzaamheden voortzetten en kregen ze anders dan vele andere  
bedrijfstakken in Duitsland niet te maken met een lockdown. Toch  
verliepen de samenwerking met leveranciers en de coördinatie van de 
processen op de bouwplaatsen lastiger dan gewoonlijk. Maar net zoals  
het ons in het verleden lukte, hebben we ook deze crisis het hoofd  
weten te bieden. 

De zwembadbranche in het algemeen en sopra AG in het bijzonder 
hebben de afgelopen decennia bewezen tegen crises opgewassen te 
zijn. Terwijl de industrie regelmatig te maken krijgt met sterke cyclische 
schommelingen, met alle consequenties van dien, zoals verlaging van 
de productiecapaciteit en ontslag van personeel, werd onze markt, met 
veel sterke en stabiele familiebedrijven, de afgelopen jaren gekenmerkt 
door gelijkmatige, continue groei – met relatief gezien slechts beperkte 
economische schommelingen. Er zijn diverse redenen voor deze stabiele  
economische ontwikkeling. In tijden waarin reizen niet altijd veilig is, 
waarin geld steeds minder waard dreigt te worden en mensen ook nog 
te maken krijgen met beperkingen vanwege corona, kiezen velen ervoor  

het thuis comfortabel te maken en het geld in hun eigen huis te  
investeren. Cocooning is geen nieuw begrip: al in de jaren negentig, 
lang voordat de wellnesstrend zich deed gelden, had iedereen het erover. 
Maar het begrip was nog nooit zo actueel: mensen vliegen niet meer 
naar verre bestemmingen. Huizen en tuinen worden met zwembaden  
en wellnessproducten getransformeerd tot ware feelgood-oases. De 
meeste partnerbedrijven meldden deze zomer dat ze talloze aanvragen 
kregen van particulieren, die het nu het geschikte moment vonden om 
hun lang gekoesterde wens van bijvoorbeeld een zwembad of sauna 
te realiseren. Daarom denk ik dat de vooruitzichten voor onze branche 
goed zijn. Zwembad en wellness zijn momenteel zeer in trek.

2020 is inmiddels alweer bijna voorbij. Wanneer we terugblikken op 
dit jaar, zullen we natuurlijk vooral denken aan de crisis. Maar ook dat  
sopra AG er weer sterker uit gekomen is. Voor mij is dat een conclusie die 
ik aan het einde van het jaar zou willen trekken. Ik wens u veel plezier 
bij het lezen van deze nieuwe uitgave van ons sopra magazine.            ■

Hartelijke groeten,

Oliver Kasper
Directeur sopra AG  

OOL UND WELLNESSP
NOG NOOIT ZO ACTUEEL
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H
UW PARTNER IN CENTRAAL-EUROPA

VINDT U sopra
IER

PARTNERS
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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 – 
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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

7
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3 9

4 10

5 11

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

19

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

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 
Telefon +49 261 983080 | Fax +49 261 9830820 | info@sopra.de | www.sopra.de

Editie 2020
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 johnen-druck GmbH & Co. KG, Bernkastel-Kues

Verkoopprijs 4,90 Euro | Abonnement Abonnementbestellungen direkt bei der sopra AG

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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PASSGENAU. 
FORMSCHÖN.

Individuelle Maßanfertigungen für mehr Komfort und 
Sicherheit. grando Schwimmbadabdeckungen.

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

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

Weitere Infos unter: www.grando.de

grando GmbH // De-Gasperi-Straße 6 // 51469 Bergisch Gladbach, Germany
Tel. +49 2202 1049-0 // Fax +49 2202 1049-10 // info@grando.de // www.grando.de

1-1_Anzeige_210x297_GRANDO.indd   1 16.08.16   09:31
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Al tijdens het ontwerp van het woonhuis had 
de opdrachtgever besloten dat er een zwembad 
moest komen. 

Vanuit het in het terras geïntegreerde zwembad 
moest er natuurlijk ook vrij uitzicht zijn.

REPORTAGE

 Foto´s: Tom Bendix
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DIT HEERLIJKE ZWEMBAD IS PERFECT AFGESTEMD OP DE LIGGING VAN 
HET PERCEEL. AAN TWEE ZIJDEN TUIMELT HET WATER OMLAAG IN EEN 
LAGER GELEGEN GOOT. ZO HEBBEN DE OPDRACHTGEVERS EEN WEIDS 

UITZICHT OVER HET MEER EN DE BERGEN.

Vanaf het terras en vanaf het balkon op de bovenverdieping hebben de bewoners een schitterend uitzicht over het meer en de omgeving.

REPORTAGE

het terras als vanaf het balkon op de bovenverdieping hebben 
de bewoners een schitterend uitzicht over het meer en de  
omgeving. Vanaf het terras leidt een trap naar het meer.
 
Al tijdens het ontwerp van het woonhuis had de  
opdrachtgever besloten dat er een zwembad moest komen.    
Vanuit het in het terras geïntegreerde zwembad moest er  
natuurlijk ook vrij uitzicht zijn.  

Het was een unieke kans, die de opdrachtgever direct  
aangreep. Direct aan de oever van een van de meren in het 
Salzburger Land kon hij een stuk grond kopen. Omdat het  
perceel direct aan de oever was gelegen, kon hij er een  
woonhuis laten bouwen dat volledig naar het meer is gericht.

Geheel naar de smaak van de opdrachtgever ontwierp de  
architect een woonhuis met moderne architectuur. Zowel vanaf 

VORMGEGEVEN
PERFECT
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 “De opdrachtgever koos een rvs zwembad dat paste bij de moderne  
architectuur van het woonhuis”, vertelt Dirk Gresch van sopra Salzburg. Het 
bassin van 10 bij 4 meter sluit aan twee zijden met een overloopgoot aan 

op het terras. Aan de twee andere zijden aan hellingzijde werd er een vrije 
overloop gecreëerd: het water stroomt over de rand in de goot 50 cm lager. 
Zo hebben zwemmers vanuit het bassin een prachtig uitzicht over het meer.

Het zwembad is daarnaast uitgerust met hoogwaardige voorzieningen:  
aan de kopse kant voert een trap het zwembad in, waarbij de eerste  
trede een groot oppervlak heeft. Direct daarnaast is een heerlijk ligbed met  
bruisjets geïnstalleerd. Door op een knop te drukken, ontstaat een borrelend  
watertapijt, waarop de badgasten zich heerlijk kunnen laten masseren. Een 
gestileerde stortdouche aan de rand van het bassin behoort eveneens tot de 

Het bassin van tien bij vier meter
sluit aan twee zijden met een overloopgoot aan op 

het terras. Aan de twee andere zijden aan hellingzijde 
werd een vrije overloop gecreëerd.

Het zwembad heeft een hoogwaardige uitrusting: aan de kopse kant voert een trap het zwembad in, waarbij de eerste trede een groot oppervlak heeft.
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Direct naast de trap is een heerlijk ligbed met bruisjets geïnstalleerd.

uitrusting, net als een rolafdekking, die zich in een bak in het bassin bevindt. 
Deze bak kan gelijktijdig dienst doen als zitbank.
 

Hoogtepunt zijn zonder meer de krachtige led-/rgb-lampen in het zwembad, 
die het water met één druk op de knop in een zee van kleuren hullen. Een 
fascinerend schouwspel, waar de opdrachtgever elke avond weer van geniet. 
Ook in de lager gelegen goot, die met stenen is gevuld, werd een led-strook 
geïntegreerd; deze verlicht de rvs wand en vooral ook het omlaag vallende 
water. In het donker lijkt het wel alsof het zwembad in brand staat.  

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:
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Een geïntegreerde led-strook verlicht de rvs wand en het water. De sopra zwembadapparatuur heeft dicht bij het zwembad in het souterrain van het woonhuis een plaats gekregen.

INFORMATIE | www.sopra-salzburg.at
i

  De sopra zwembadapparatuur heeft dicht bij het zwembad in het  
souterrain van het woonhuis een plaats gekregen. Tot de uitrusting behoort 
een filterinstallatie met AFM-filtermateriaal, de meet- en regelapparatuur  
“Analyt”, een compleet systeem voor het meten van vrij chloor, pH- en  
redox-waarde en temperatuur van het zwemwater.  

Vanaf een display kan de opdrachtgever de meetwaarden van het water  
eenvoudig bekijken en de waterattracties aansturen. Zo werd perfect  
invulling gegeven aan de wensen van de opdrachtgever: een oogstrelend 
zwembad met een speciale uitrusting en hoogwaardige techniek.   ■                                 
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De complete tuin werd opnieuw aangelegd en 
omgebouwd tot een outdoor leefruimte met 
zwembad, sauna, keuken en zitgelegenheid.

Na het invallen van de duisternis zorgen drie 
led-/rgb-onderwaterlampen dat het water  
van het zwembad en het terras in een zee  
van kleuren zijn gehuld.
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Foto´s: Tom Bendix
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OASE

UTDOORO
EEN ZWEMBAD OM TE KUNNEN TRAINEN EN DAT TEGELIJKERTIJD EEN  

WARE OASE IS OM TE RELAXEN EN TE ONTSPANNEN, DAT WAS DE WENS VAN  
DE OPDRACHTGEVER. DAARVOOR WERD HET ZWEMBAD OP EEN DOORDACHTE  

MANIER GEÏNTEGREERD IN DE NIEUW ONTWORPEN TUIN.

Een nieuwe outdoor leefruimte en een nieuw zwembad. Dat moest natuurlijk geschikt zijn om te zwemmen, maar ook om heerlijk te relaxen in het 
warme water.

mogelijkheden besproken waarmee op het stuk grond een 
zwembad zou kunnen worden aangelegd.

De bestaande tuin had qua vormgeving geen  
noemenswaardige accenten. In het kader van de  
bouwwerkzaamheden werd de complete tuin opnieuw 
aangelegd en omgebouwd tot een outdoor leefruimte met 
zwembad, sauna, keuken en zitgelegenheid.  

De opdrachtgever kwam bij sopra partner Schwimmbad-
Henne terecht op aanbeveling van een vriendin. Zij was al 
jarenlang klant van Henne, had enkele jaren geleden een 
zwembad laten bouwen en was uiterst tevreden over de 
samenwerking. Schwimmbad-Henne was voor dit project 
dan ook eerste keus. Steffen Henne gaf de opdrachtgever 
informatie over de verschillende bassinsystemen, over  
uitrusting en apparatuur. Vervolgens werden de  

21                        
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Toen het zwembad klaar was, werden ook het terras en de tuin opnieuw aangelegd. Zo ontstond een echte leeftuin met verschillende zitjes en gevarieerde beplanting.

Ook het nieuwe zwembad werd afgestemd op het ontwerp. Behalve 
om te zwemmen moest het mogelijkheden bieden om in het warme 
water heerlijk te relaxen. 

Steffen Henne maakte dan ook een ontwerp met daarin een bassin uit 
één deel van glasvezelversterkt kunststof, 9 meter lang en 3,77 meter 
breed in de kleur wit, geleverd door sopra leverancier Polyfaser. Het 
skimmerbassin is voorzien van een grote, comfortabele in een hoek 
geplaatste toegangstrap met vijf treden. Direct daarnaast bevindt zich 
een zitbank, waarop de opdrachtgever na het zwemmen heerlijk tot 

rust kan komen in het warme water. Verder behoren tot de uitrusting 
een bovengrondse Grando lamellenafdekking, waarbij de profielen in 
dezelfde kleur grijs zijn uitgevoerd als de bekleding van de zitbank 
en de rolluiken aan het huis. Een echte highlight zijn de drie led-/rgb- 
onderwaterlampen die het water van het zwembad en het terras na het 
invallen van de duisternis in een zee van kleuren hullen. De kleuren van 
de verlichting kunnen met behulp van een besturing worden afgewisseld  
of vastgezet. Het bassin werd in de fabriek geproduceerd, met een  
dieplader naar de bouwplaats vervoerd en daar met een kraan over twee 
huizen heen in de uitgegraven kuil geplaatst, zodat de monteurs van 
Henne het alleen nog hoefden aan te sluiten. 

Het bassin wordt nu geflankeerd door twee kleinere huisjes, die  
eveneens nieuw werden gebouwd: het ene biedt plaats aan een tuinsauna,  
het andere aan een outdoor keuken. De sopra zwembadapparatuur,  
met onder andere een sopra filter, een 6-wegventiel en de   

Het witte bassin van glasvezelversterkt kunststof  
uit één stuk is 9 bij 3,77 meter groot.
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Het skimmerbassin is voorzien van een grote, comfortabele in een hoek geplaatste toegangstrap met vijf treden.

Halle 10.1, Stand G030

LA_Anz_Edelstahl_2020.indd   1LA_Anz_Edelstahl_2020.indd   1 24.06.2020   11:2224.06.2020   11:22
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Tot de uitrusting behoren een bovengrondse Grando lamellenafdekking, waarbij de profielen in dezelfde kleur grijs zijn uitgevoerd als de bekleding van de zitbank en de rolluiken 
aan het huis.

Het bassin wordt verwarmd door een Zodiac warmtepomp ZS 500.

INFORMATIE | www.schwimmbad-henne.de
i

 circulatiepomp, bevindt zich achter de outdoor keuken. De opdrachtgever  
verzorgt het water handmatig met de sopra producten voor water- 
behandeling. Net als het zwembad van de vriendin wordt dit zwembad 
verwarmd door een Zodiac warmtepomp ZS 500. De keus viel vooral op 
dit model pomp omdat hij zo stil is. 

Toen het zwembad klaar was, werden ook het terras en de tuin opnieuw  
aangelegd. De tuin is nu een echte leeftuin met verschillende zitjes 
en gevarieerde beplanting. Het woongedeelte werd zo naar buiten  
verlengd, en in de zomer is de tuin een ware outdoor oase voor het hele 
gezin.   ■                                                           
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badu.de

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

Pool-Technologien und -Lösungen …

Endlich ein eigener Pool. Die Sonne genießen. Im frischen Wasser planschen.  

Ein paar Runden schwimmen. Und am Abend im sonnenwarmen Nass entspannen.  

BADU macht‘s möglich. Mit Pool-Technologien und -Lösungen, die begeistern.  

Mit jeder Menge Erfahrung, mit Know-how und mit Ideen.

Jetzt bei Ihrem Sopra-Partner. Worauf warten Sie noch …
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Foto´s: Robert Rappold
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Een centraal element bij de vormgeving van 
het plafond zijn de verdekt aangebrachte 
led-gewelven.

Het licht hult de complete ruimte en ook het 
water in het zwembad in zeer uiteenlopende 
kleuren.
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VAN KLEUREN
BIJ DE SANERING VAN EEN BINNENZWEMBAD DRAAIT  

HET MEESTAL OM HET ZWEMBAD ZELF.
HIER WAS DAT NIET HET GEVAL. DANKZIJ EEN COMPLEXE  

PLAFONDCONSTRUCTIE EN LED-KLEURLIJNEN KREEG HET  
BINNENZWEMBAD EEN TOTAAL ANDER KARAKTER.

Klapstuk zijn de talloze interessante weerspiegelingen en reflecties in de ruimte zelf en in het water, die door het daglicht worden bepaald.

Seufert & Fink, die de werkzaamheden op het gebied van 
zwembadtechniek voor zijn rekening nam. Rappold maakte 
een inventarisatie van de totale staat van de ruimte met een 
oppervlak van maar liefst 250 m2.
 
Ongeveer 16 jaar geleden had de vorige eigenaar een  
oude boerderij in de buurt van München gekocht, de  
afzonderlijke gebouwen laten saneren en in een stal een  

Alleen het vernieuwen van de zwembadapparatuur zou niet 
voldoende zijn. Toen hij het binnenzwembad voor de eerste  
keer bekeek, concludeerde architect Robert Rappold uit  
München dat vooral de plafondconstructie voor  
bouwfysische problemen zorgde; deze moest dan ook  
worden gesaneerd om te voorkomen dat andere delen 
van het gebouw schade zouden oplopen. Rappold was bij 
het project betrokken door Attila Meier van sopra Partner 
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De vorm van het verlaagde plafond volgt de bijzondere vorm van het bassin met de afgeronde hoeken.

 binnenzwembad laten maken. De huidige eigenaar had nu besloten  
het zwembad te moderniseren en de gebreken die de afgelopen  
decennia waren ontstaan, te laten verhelpen.

Het bleek dat het bassin van 120 m2, een betonnen kuip met afdichting 
en bekleed met mozaïek, nog in orde was en niet hoefde te worden  
aangepast. Het zwembad heeft een overloopgoot rondom en is vanaf 
alle zijden bereikbaar. Daarnaast is het zwembad voorzien van een  
dubbele tegenstroominstallatie evenals een bruis- en massage-installatie.  
Het bubbelbad halverwege de rand van het bassin was defect en moest  
worden vernieuwd. Seufert & Fink verving de verouderde zwembadtechniek  
in de kelder van het gebouw door moderne sopra apparatuur. 

Met name de overloopwatertank werd vernieuwd, en de verouderde  
desinfectie-installatie werd vervangen door de nieuwe “soprazon  
premium 19”. Het bubbelbad heeft een eigen waterbehandelingssysteem.  
Via het touchscreen van de nieuwe zwembadregeling kan de  
opdrachtgever de waarden van het water eenvoudig instellen en zo 
nodig corrigeren, maar ook de waterattracties bedienen. De aanwezige 
ontvochtigingsapparatuur werkte nog prima en hoefde niet te worden 
vervangen.

“Het was beduidend lastiger om de ruimte ook bouwfysisch gezien 
op orde te krijgen”, aldus Robert Rappold. De houten dakconstructie 
en een verlaagd plafond zorgden voor condensproblemen en uitslag,  
die zich steeds verder uitbreidden in de constructie. De architect  
besloot om tegen het plafond een dampdichte binnenisolatie en een 
nieuwe, complexe plafondconstructie aan te brengen. “Er waren geen  
ontwerptekeningen. We hadden dus geen idee wat we onder de  
plafondconstructie zouden aantreffen”, vertelt Robert Rappold. Het  
bestaande plafond moest daarom in zijn geheel worden verwijderd. 

De huidige eigenaar liet de techniek van het zwembad 
moderniseren en de gebreken die de afgelopen  

decennia waren ontstaan, verhelpen.



De vorm van het verlaagde plafond volgt de bijzondere vorm van het bassin met de afgeronde hoeken. Het bubbelbad, dat voor een deel in het bassin uitsteekt, is het centrale punt in de ruimte.

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.

Pas toen werd de situatie eronder zichtbaar. Het bleek dat er alleen 
een folie was verlijmd als dampwerende laag. Op het hele plafond 
werd foamglas aangebracht, dat niet alleen dampwerend is, maar ook  
thermisch isoleert en daarnaast voldoet aan brandveiligheidsklasse 
F90. Om het foamglas over het hele oppervlak en ook bij de voegen te 
kunnen verlijmen, moest de ondergrond absoluut egaal zijn. Daarom 
werd er een tussenplafond geplaatst. Dit betekende dat er ook nog een 
draagconstructie moest worden aangebracht, die het gewicht van het 
plafond kon dragen. Daaraan werden vervolgens sandwichpanelen op 
cementbasis bevestigd: Aquapanel-platen. Aan de onderzijde van de 
Aqua-panelen kon vervolgens het foamglas worden verlijmd.

De vorm van het verlaagde plafond volgt de bijzondere vorm van het 
bassin met de afgeronde hoeken. Het bubbelbad, dat voor een deel in 
het bassin uitsteekt, is het centrale punt in de ruimte. Deze constructie 
is ook terug te zien in het plafond. Direct boven het bubbelbad is een  
cirkelvormige verlaging aangebracht, van waaruit talloze lichtstroken in 
golven over het plafond lopen. Een centraal element bij de vormgeving  
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 van het plafond zijn de verdekt aangebrachte led-gewelven. Het 
licht hult de complete ruimte en ook het water in het zwembad in zeer  
uiteenlopende kleuren. Het bassin zelf is momenteel nog voorzien 
van conventionele halogeen lampen. Deze moeten worden binnenkort  
vervangen door led-rgb-lampen. De stroken aan het plafond zijn verdekt 
gemonteerd en niet te zien. Door de vormgeving van de gewelven zijn 
alleen de reflecties zichtbaar. Zo komt de driedimensionaliteit van de 
plafondconstructie pas echt tot zijn recht. De opdrachtgever kan via de 
besturing afzonderlijke kleuren instellen of mengen. “Licht krijgt hier 
een compleet nieuwe betekenis”, benadrukt Robert Rappold. “Het gaat 
er niet alleen om dat de ruimte wordt verlicht. Ook het gevoel speelt 
een belangrijke rol. Door het effect van het licht krijgt de ruimte een 
heel ander karakter.”

Ook opvallend zijn de talloze reflecties die in de ruimte ontstaan, want 
afhankelijk van het daglicht ontstaan interessante weerspiegelingen en 
reflecties in het water. De mozaïeken in het bassin zijn in verschillende  
blauwtonen uitgevoerd, die afhankelijk van de lichtinval in talloze  
kleuren changeren. De zuidzijde van de ruimte bestaat volledig uit  

glaspuien. In het donker weerspiegelen de ruiten het licht en zorgen 
voor extra reflectie.

In het buitengedeelte sluiten een terras en de tuin aan op het binnen-
zwembad. Daarom valt er van buitenaf geen storend licht binnen dat 
het lichtscenario verstoort. Ook werd er nog een dakraam geïntegreerd. 
Om een goede aansluiting van plafondconstructie en beglazing te  
krijgen, werd het glas voorzien van spiegelende folie, zodat de  
overgang onzichtbaar werd. Deze en nog veel meer details moesten 
worden uitgeknobbeld, en dit uitzonderlijk ontworpen binnenzwembad  
is het resultaat. In het souterrain bevinden zich de technische ruimte  
en diverse wellnessfaciliteiten, waaronder een sauna, stoombad,  
belevenisdouche en relaxruimte. Op de begane grond bij het  
binnenzwembad is een verblijfsruimte ingericht, evenals een kleine 
keuken.

“Het tijdschema was behoorlijk krap”, herinnert Robert Rappold zich.  
“In september 2019 zijn we met de werkzaamheden begonnen. Precies 
voor de Kerst was het zwembad gereed.” 

Door de vormgeving van de gewelven zijn niet de gewelven zelf, maar de reflecties ervan te zien. Zo komt de driedimensionaliteit van de plafondconstructie pas echt tot zijn recht.
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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.

Zodra alles klaar was, nestelde de opdrachtgever zich met een glas wijn 
in een stoel bij zijn nieuwe binnenzwembad en had alleen oog voor 
het plafond. Hij kon geen genoeg krijgen van het fantastische licht-
spektakel boven hem. De ruimte en het zwembad kregen dankzij de  
plafondconstructie en vooral dankzij de led-techniek een compleet nieuw,  
fascinerend karakter.     ■                                                                                                    

i
           www.seufertundfink.de | www. robert-rappold-architekten.de 

De opdrachtgever kan via de besturing afzonderlijke kleuren instellen of mengen.
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Foto´s:  José Arjona

Het zwembad begint direct achter het raam 
van de woonkamer; de wand van het bassin 
ligt tegen de muur van het huis.

Het zwembad werd slim bij de architectuur  
van het woonhuis betrokken. Het huis  
steekt deels uit over het zwembad, zodat  
het wateroppervlak deel uitmaakt van de  
architectuur.
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EEN INDRUKWEKKEND PROJECT:
HET ZWEMBAD WERD NIET ZOMAAR ERGENS IN DE TUIN AANGELEGD, 

MAAR WOONHUIS EN ZWEMBAD ZIJN HEEL UITGEKIEND ALS ÉÉN  
EENHEID ONTWORPEN.

In het bassin werden aan een lange zijde een relaxzone met treden evenals een zit- en liggedeelte ingestort.

ZWEMBADARCHITECTUUR

ERFECTE
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buitenwijk en werd omgeven door weides. De afstand tot 
de buren was groot. Daardoor kon een exclusief woonhuis 
met zwembad worden gerealiseerd.

“Er waren al tekeningen die nog moesten worden bewerkt en 
die tot een totaalconcept moesten worden gecombineerd”, 
licht Joachim Stiber toe. Op basis van eerdere ervaringen 
en vanwege het feit dat er meerdere hoogteverschillen,  

De architect kende hij al van eerdere gezamenlijke projecten,  
dus het was niet zo verrassend dat het architectenbureau 
Schöller & Menzel contact opnam met Joachim Stiber. Het  
architectenbureau had opdracht gekregen tot het ontwerpen  
van een woonhuis met twee verdiepingen, waarbij op het 
perceel ook een zwembad moest worden geïntegreerd.  
sopra partner Stiber kreeg opdracht tot het uitvoeren van de 
zwembadtechnische werkzaamheden. De kavel lag in een 
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Het hele woonhuis en het bassin zijn onderkelderd. Een deel van het souterrain doet dienst als garage, het andere deel als technische ruimte voor de waterbehandeling.
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 verspringingen en zitgedeeltes waren, hadden architect en  
opdrachtgever al snel besloten dat er een betonnen bassin met  
foliebekleding moest komen. Omdat het skimmerbassin direct naast 
het woonhuis moest komen, en de muren in de kelder van het huis van  
beton werden, werd het bassinlichaam direct meegestort. Het hele 
woonhuis en het bassin zijn onderkelderd. Een deel van het souterrain 
doet dienst als garage, het andere deel als technische ruimte voor de 
waterbehandeling. “De funderingswerkzaamheden kostten net zoveel 
tijd als bij een binnenzwembad”, herinnert Joachim Stiber zich.

Hij vertelt dat vooral de constructiewerkzaamheden een bijzondere  
uitdaging vormden, omdat het zwembad van 7,25 bij 4,50 meter direct  
voor het raam van de woonkamer moest komen. Het was immers 
de wens om ook vanuit de woonkamer direct uitzicht te hebben op 

het zwembad. Het zwembad sluit dus direct aan op het raam van de  
woonkamer; de wand van het bassin ligt tegen de muur van het huis. 
Het zwembad werd slim bij de architectuur van het woonhuis betrokken. 
Het huis steekt deels uit over het zwembad, zodat het wateroppervlak 
deel uitmaakt van de architectuur. Het vooruitstekende deel van het 
huis eindigt in een zuilenrij, die het bassin eveneens omgeeft. 

Zo is het zwembad onderdeel van de architectuur in plaats van een  
afzonderlijk element. Aan een lange zijde van het bassin werden een  
relaxzone met treden evenals een zit- en liggedeelte ingestort. Aan twee  
zijden is de isolatie aan de binnenzijde van het zwembad aangebracht.  
Om technische redenen was dat aan de buitenzijde niet mogelijk. Op die  
plaatsen waar bijvoorbeeld vasthoudstangen moesten worden  
aangebracht, werd speciale maatvaste isolatie toegepast.       
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Qua folie werden twee verschillende decors gebruikt: de wanden zijn 
bekleed met witte folie, de vloer met folie in wit/grijze mozaïeklook. Ook 
de liggedeeltes zijn in wit uitgevoerd. Tot de bassinuitrusting behoren 
een tegenstroominstallatie, massage-jets in de zitbank, led-rgb-lampen,  
die bij het invallen van de duisternis het water in kleuren laten  
fluoresceren en een lamellenafdekking met transparante zonneprofielen.  
De profielen zorgen niet alleen voor warm water, maar doordat ze  
lichtdoorlatend zijn, is het gekleurde licht ook door de lamellen  
zichtbaar. Zo worden ook het terras en de gevel verlicht. 

Een belangrijke eis van de opdrachtgever was kindveiligheid. Daarom  
werd aan de zijde van de ondergrondse lamellenafdekking een stalen  
vasthoudstang gemonteerd; het opstaande deel biedt daarbij  
ondersteuning aan de lamellenafdekking. Ook zijn er voorbereidingen 
getroffen voor het achteraf plaatsen van een stortdouche. 

LED / RGB Led-rgb-lampen dompelen het water in het donker in fluorescerende kleuren.
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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!

Boven: Lamellenafdekking met transparante zonneprofielen. Onder: Volautomatische 
sopra zwembadtechniek.

De volautomatische sopra zwembadtechniek in het souterrain bestaat  
uit een filterinstallatie en de meet-, regel- en doseerapparatuur  
“sopratest premium 17” voor het bepalen van de parameters vrij 
chloor, pH-waarde en redox-waarde. De installatie laat zich eenvoudig  
bedienen en de opdrachtgever kan de meetwaarden van het water zo 
nodig op het display corrigeren. Het zwembad is dus niet alleen qua 
architectuur, maar ook in technisch opzicht uiterst geslaagd.         ■                                                                               
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Het witte skimmerbassin heeft een vrijdragende 
constructie en is voorzien van een toegangstrap, 
tegenstroominstallatie en een Grando rolluik in de 
vloer van het bassin. 

Ook werden in de ruimte een sauna van sopra  
leverancier Arend met een groot glazen front  
evenals een Caesar's Therme geplaatst.

Foto´s: Bernd Hauers
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DE OPDRACHTGEVER WAS ALTIJD HEEL CONTENT GEWEEST MET ZIJN 
OUDE BINNENZWEMBAD. DAAROM MOEST HET NIEUWE ER QUA STIJL  

EN UITRUSTING NIET TEVEEL VAN AFWIJKEN.         

Een in het woonhuis geïntegreerd binnenzwembad met een pvc bassin uit het sopra programma.

REPORTAGE

Reiner Lietz kende de opdrachtgever al geruime tijd. Al tien 
jaar geleden had sopra partner Kühling & Hauers voor deze 
klant een binnenzwembad gemaakt – met een prefab pvc 
bassin, een sauna en een Caesar's Therme. De opdrachtgever  
had nu een nieuw huis laten bouwen: een groot woonhuis 
op een helling met een weids uitzicht over het Noord-Duitse  
landschap en natuurlijk ook weer met een in het woonhuis 
geïntegreerd binnenzwembad. De klant was duidelijk in 
wat hij wilde: “Dezelfde inrichting als de vorige keer”. 

Op basis van deze informatie kon snel met het ontwerp  
worden gestart. Het nieuwe zwembad – ook nu een pvc bassin  
uit het sopra programma – is maar iets korter en meet  
10 bij 4 meter. De essentiële uitgangspunten bleven  
ongewijzigd: het skimmerbassin is in wit uitgevoerd, 
heeft een vrijdragende constructie en is voorzien van een  
toegangstrap, tegenstroominstallatie en een Grando rolluik 
in de vloer van het bassin. Ook biedt de ruimte plaats aan een 
sauna met een groot glazen front van sopra leverancier   

HOOG NIVEAU
OP
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 Arend en een Caesar's Therme. Caesar's Therme, een gepatenteerde 
cabine van sopra partner Kühling & Hauers, komt qua ontwerp overeen 
met de oude Romeinse thermen.

Door middel van verwarmd water wordt een zachte warmtestraling  
opgewekt die het lichaam van de mensen in de cabine omhult. Net 
zoals bij de voorbeelden uit de klassieke oudheid kan ook Caesar's 
Therme individueel met uiteenlopende materialen worden bekleed. 
Hiervoor zijn vele mogelijkheden: marmer, graniet, glas of bijvoorbeeld  
keramiek. Overeenkomstig de wens van de opdrachtgever werd in dit 
geval nog een rugleuning gemonteerd. Door de modulaire bouwwijze 
is aanpassing aan de beschikbare ruimte eenvoudig. Op het display van 
de automatische besturing kunnen met één druk op de knop eenvoudig  

verschillende badbelevingen worden geactiveerd: Tepidarium, Caldarium  
en Laconium. Bij de badvormen Tepidarium en Caldarium kan bovendien  
het programma Vaporium geselecteerd worden, waarbij de stoom in 
de cabine wordt geleid. Ook kan er een zoutwatergenerator worden  
aangesloten.

Het binnenbad is verder nog uitgerust met een scala van aangename 
zaken, die uitnodigen om na het zwemmen nog wat langer in de ruimte  
verblijven. Bijvoorbeeld een grote televisie, een bar, ligbedden en  
vloerkleden. Omdat de opdrachtgever ook een fervent jager is, liet hij 
de complete muur achter het zwembad voorzien van fotobehang met 
daarop een bos dat tot de rand van het bassin schijnt te reiken.

Het skimmerbassin heeft een vrijdragende constructie en is rijk uitgerust. Er is ook een sauna van Arend met een groot glazen front.
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Dankzij de sopra Herget ventilatie- en ontvochtigingsinstallatie is het 
klimaat in de ruimte zeer aangenaam. Via variabele op maat gemaakte 
en verwijderbare sleufrails wordt de ontvochtigde en verwarmde lucht 
weer de ruimte ingeleid. Daarvoor is de complete ruimte voorzien van 
hoogwaardige ISO-Plus-warmte-isolatie en een dampwerende laag. 
Rondom het plafond werd een verlaagde verlichtingslijst aangebracht. 
Het uitgespaarde deel van het plafond is gestuukt.          
 

In het souterrain, direct bij het zwembad, bevinden zich naast de  
ontvochtigingsinstallatie met warmteterugwinning eveneens de  
apparaten van de sopra zwembadtechniek.  



42

REPORTAGE

 Die nieuwste generatie sopra techniek is hier toegepast: een  
filterinstallatie met meerwegventiel, een frequentiegeregelde pomp, de 
desinfectie-installatie “soprazon Premium 19”, het meet- en regeltoestel  
“sopra test premium 17” en de zwembadregeling “sopra pool control  
touch”, waarmee bij de behandeling van het water de belangrijke  
parameters worden gecontroleerd. Op het display kunnen de  
gebruikelijke parameters vrij chloor, pH-waarde en redox-waarde  
eenvoudig worden opgeroepen en zo nodig worden gecorrigeerd. 

De belangrijkste zwembad-applicaties zijn vooraf ingesteld. Deze nemen  
niet alleen de meting en weergave van de gewenste parameters voor 
hun rekening, maar ook de aansturing van aangesloten apparaten en  
installaties. De apparaten kunnen ook op afstand worden aangestuurd. ■

i
INFORMATIE | www.kuehling-hauers.de 

In het souterrain, direct bij het zwembad, bevinden zich de ontvochtigingsinstallatie met warmteterugwinning en de apparaten van de sopra zwembadtechniek.
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Het zwembad kreeg een centrale plaats op het 
perceel. Het conventionele betonnen bassin 
met skimmertechniek en foliebekleding meet 
9 bij 4,5 meter en is 1,50 meter diep.

Foto´s: Tom Philippi
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HET BASSIN MET STALEN WAND HAD NA 30 JAAR ZIJN BESTE TIJD GEHAD. 
EEN NIEUW ZWEMBAD IN EEN STRAK MINIMALISTISCH DESIGN NODIGT 

NU WEER UIT TOT ZWEMPLEZIER IN DE EIGEN TUIN.   

Het nieuwe zwembad met toegangstrap, massage-installatie, waterval, led-rgb-onderwaterlampen en een Grando rolluik.

REPORTAGE

Het oude bassin met stalen wand was aan het einde van 
zijn levensduur. Ruim 30 jaar geleden hadden de huidige  
grootouders het aangeschaft en lange tijd had het tot  
ieders tevredenheid dienst gedaan. De kinderen zijn er als 
het ware in opgegroeid.

Maar de tijd verstreek en het zwembad had zijn beste  
tijd allang achter de rug. De opdrachtgevers hadden  

geïnformeerd bij sopra partner Sven Geyger, die ter plaatse 
ging kijken naar het bestaande bassin en de ligging van 
het perceel.
 
Één ding was duidelijk: het oude zwembad was niet meer te 
redden. De opdrachtgevers besloten dan ook om in een nieuw  
zwembad te investeren. Het perceel was groot genoeg  
om er zowel op technisch als bouwkundig vlak een  

VOOR ALLE LEEFTIJDEN
ZWEMBAD
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Tot de bassinuitrusting behoren een waterval, waarbij het water vanuit de stenen muur in het bassin valt, en rechthoekige led-rgb-onderwaterlampen.

 aantrekkelijk zwembad aan te leggen. Op de lap grond staan 
maar liefst drie eensgezinswoningen, die worden bewoond door de  
opdrachtgevers en hun volwassen kinderen, die inmiddels zelf een  
gezin hebben.
 
Tijdens meerdere adviesgesprekken gaf Sven Geyger de opdrachtgevers 
informatie over de verschillende bassinsystemen, over uitrusting en  
apparatuur. Uiteindelijk kozen ze voor een conventioneel betonnen  
bassin met skimmertechniek en foliebekleding dat 9 bij 4,5 meter 
meet en 1,50 meter diep is. Het zwembad kreeg een centrale plaats 
op het perceel, zodat het voor alle drie de gezinnen goed bereikbaar 
is. Als bekleding werd voor een folie gekozen: model “Alkorplan Touch” 
in de kleur “Prestige”. Bij de serie “Prestige” ziet het oppervlak van het  

bassin eruit als vulkanisch gesteente; de folie is bijzonder geschikt 
voor gestorte betonnen bassins met een minimalistisch design. Voor de  
platen rondom het bassin en voor de stenen muur achter het bassin  
werd groen graniet uit Italië, “Argento Verde”, gebruikt. Dit werd  
geleverd en gelegd door zusterbedrijf Granit Geyger. De stenen muur 
vonden de opdrachtgevers belangrijk om bescherming tegen inkijk 
door de buren te hebben.

Tot de bassinuitrusting behoren een elegante toegangstrap over de volle  
breedte van het bassin, een massage-installatie met twee jets, een  
waterval waarbij het water vanuit de stenen muur in het bassin valt, 
rechthoekige led-rgb-onderwaterlampen en een Grando rolluik. De 
afdekking wordt opgerold in een eigen betonnen schacht. Ook de  
afdekking van de schacht is met folie bekleed. Aan de twee lange zijden 
zijn bovendien vasthoudstangen gemonteerd. Deze kunnen worden  
gebruikt om oefeningen te doen in het water, maar ze doen ook dienst 
als ondersteuning voor het rolluik. Daardoor hebben ze ook een  
beschermende functie en is de afdekking kindveilig.
 

Het zwembad kreeg een centrale plaats op 
het perceel, zodat het voor alle drie de gezinnen 

goed bereikbaar is.
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De sopra zwembadapparatuur neemt weinig ruimte in beslag en is compact in een kast 
geïntegreerd.

i
INFORMATIE | www.poolwelt.de

De sopra zwembadapparatuur neemt weinig ruimte in beslag en is vlakbij  
het bassin compact in een kast geïntegreerd. “De opdrachtgevers  
hechtten veel waarde aan een hoogwaardige automatische  
waterbehandelingsinstallatie”, aldus Sven Geyger. Een filterinstallatie, 
de meet- en regelapparatuur “sopra-test light”, een filterbesturing en 
de containers voor pH en chloor zijn hier schoon en goed toegankelijk 
ondergebracht. Het bassin wordt verwarmd met een warmtepomp, die 
ook in de buurt een plaatsje kreeg.

Na slechts tien weken werkzaamheden kon de familie al gebruik maken 
van het zwembad. Dankzij de warmtepomp is het bassin van april tot in 
november in gebruik en alle drie de generaties zijn er dagelijks in te 
vinden. Zo is het zwembad opnieuw het middelpunt van het gezinsleven 
geworden.    ■                                                                                           
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Om genoeg daglicht in de ruimte te krijgen, 
braken de monteurs het plafond over de hele 
breedte open en plaatsten een glazen dak. 
Zo ontstaat bijna het gevoel dat je in de
open lucht zwemt.

Foto´s: André Gräfe
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OM IN DEZE VILLA EEN ZWEMBAD TE KUNNEN BOUWEN, MOEST DE  
GARAGE WORDEN OPGEOFFERD. MET EEN AANTAL PRAKTISCHE  
MAATREGELEN KON IN DE BESTAANDE RUIMTE EEN ZWEMBAD  

WORDEN GEÏNTEGREERD, DAT ALLE VRIJHEID BIEDT EN NIET HET  
GEVOEL GEEFT DAT DE MUREN OP JE AF KOMEN.

Het zwembad is rondom bekleed met keramische tegels en ook is er een trap om het zwembad in te gaan.

BESPAREND

UIMTE

REPORTAGE

Laat, maar niet te laat, besloot de opdrachtgever om in 
zijn bestaande woonhuis een zwembad aan te leggen. Het  
gebouw, een moderne villa in het Berlijnse Grunewald, 
stond er nog maar zes jaar.

Over de aanleg van een zwembad was toen weliswaar  
gesproken, maar de opdrachtgever had destijds toch besloten  
het niet te doen. Nu was hij van gedachten veranderd en 
gaf zijn architect, Sigmar Kapitola, opdracht te onderzoeken  
hoe er achteraf een binnenzwembad kon worden  
gerealiseerd.

“De architect kende ons al van verschillende projecten die 
we in de regio hadden uitgevoerd”, vertelt André Gräfe,  
directeur/eigenaar van sopra partner Hajo W. Rüffer.  
Beide partijen waren het al snel eens, en André Gräfe kreeg  
de opdracht. 

Na uitvoerige besprekingen met de opdrachtgever werd  
uiteindelijk gekozen voor een van de mogelijkheden die 
aan de orde waren gekomen: voor het project moest de 
garage onder het woonhuis worden opgeofferd. Er stonden 
toch maar twee auto's in. “We hebben uitgelegd”, aldus  

R



  André Gräfe, “dat we met een verbouwing die te overzien was in deze 
ruimte een zwembad konden integreren, dat groot genoeg was voor 
zwemtraining.”

Toen deze principiële vraag was beantwoord, kwam het ontwerp ter  
sprake. Moest het een prefab-bassin worden of een traditioneel  
betonnen bassin? Het antwoord werd al snel duidelijk. “Als de keus 
op een bassin uit één stuk was gevallen”, vertelt André Gräfe, “zouden 
we met de beschikbare ruimte maar een heel klein bassin met een  
maximale breedte van 2,50 meter hebben kunnen inbouwen.” De  
opdrachtgever koos dus voor een betonnen bassin van 9 bij 3,50 meter  
en 1,50 meter diep, met een begaanbare goot. Deze oplossing bleek 

gunstig, omdat er voldoende ruimte tussen zwembad en plafond  
overblijft en zwemmers zich niet ingesloten voelen.

Het voorstel het bassin met mozaïek te bekleden werd uit kosten-  
overwegingen afgewezen. Het zwembad werd daarom sober bekleed 
met folie. De folie werd tot onder de steen van de goot doorgetrokken 
en met epoxyhars vastgezet. “Wanneer de doorstroming goed is, is een 
goot aan één zijde van het bassin voldoende”, vertelt André Gräfe over 
de constructie. Bijzonder daarbij was dat een dragende kolom, die dus 
essentieel is voor de constructie van het huis, in de gootconstructie  
moest worden geïntegreerd. Op deze plek is de goot dan ook  
onderbroken.                                                                           

Voordat het zwembad werd gebouwd, werd de hele ruimte voorzien 
van ISO-warmte-isolatie en een dampwerende laag, zodat de ruimte  
bouwfysisch geschikt is voor gebruik als binnenzwembad. Op de 
plek waar vroeger de roldeur van de garage was, monteerden de   
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Voor het zwembad werd de garage opgeofferd. Het zwembad is nu groot genoeg om intensief te kunnen trainen.

De opdrachtgever koos voor een betonnen bassin 
van 9 bij 3,50 meter en 1,50 meter diep.
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Het bassin is rondom aangekleed met keramische tegels. De trap om comfortabel het zwembad in en uit te gaan werd eveneens bekleed met keramische tegels.
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 zwembadbouwers bovengronds aan de zwembandrand een wit  
Grando rolluik. De roldeur werd dichtgemetseld en de kleine ruimte  
erachter herbergt nu de overloopwatertank en de sopra zwembad- 
apparatuur. De opdrachtgever had nog een speciale wens, die in  
vervulling ging. Om genoeg daglicht in de ruimte te krijgen, braken 
de monteurs het plafond over de hele breedte open en plaatsten een 
glazen dak. Zo ontstaat bijna het gevoel dat je in de open lucht zwemt. 
De afzonderlijke glasplaten kunnen desgewenst met elektromotoren 
worden gekanteld, zodat dit effect nog sterker wordt. Een bouwkundig 
ingenieur had vooraf goedkeuring gegeven voor de ingrepen aan de 
constructie van het gebouw.

Ook de ventilatie is specifiek voor deze situatie ontwikkeld. André Gräfe:  
“Oorspronkelijk was het ventilatiekanaal over de volle breedte van het 
plafond gepland om de ramen optimaal te kunnen ontwasemen. De  
opdrachtgever wilde echter geen kanaal boven zich zien tijdens het 
zwemmen. De architect besloot daarom het ventilatiekanaal qua  
breedte te halveren en tekende een verkort kanaal tegen het plafond. 

Verder kwam er onder de overloopgoot een luchttoevoerkanaal, in een 
kast vóór het bassin.

Daarnaast is het bassin voorzien van een tegenstroominstallatie met 
twee jets, zodat de opdrachtgever actief kan trainen. Tot slot werd het 
zwembad rondom aangekleed met keramische tegels en werd er ook 
een toegangstrap naar het zwembad gemaakt. De treden daarvan zijn 
eveneens bekleed met keramische tegels, zodat er nu in het souterrain 
van de villa een hoogwaardig zwembad te vinden is dat niets te wensen 
overlaat. ■
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TOEN DE SPECIFICATIES VAN DE OPDRACHTGEVERS EENMAAL BEKEND 
WAREN, RESTEERDEN ER NOG ACHT WEKEN OM HET ZWEMBAD TE  
REALISEREN. DANKZIJ EEN STRAKKE PLANNING EN HET GEBRUIK  

VAN WHATSAPP ALS COMMUNICATIEPLATFORM VOOR ALLE  
BELANGHEBBENDEN LUKTE DIT UITSTEKEND.

Foto´s: Karl-Heinz Linderich

Door het opzetten van een WhatsApp-groep  
waren alle bedrijven die betrokken waren bij  
de aanleg van het zwembad, steeds op de hoogte. 

In WhatsApp heette de groep “Pool Hammerstein”.

ONTWERP MET WHATSAPP
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De termijn werd duidelijk gesteld. “Direct aan het begin al zeiden 
we: op 8 mei doet onze dochter de Communie. Wanneer we gas-
ten in huis hebben, willen we niet dat onze tuin een bouwplaats is”, 
vertelt de opdrachtgeefster. Op 7 mei moest het zwembad dus klaar 
zijn. En dat lukte, om de clou direct maar te verklappen. Weliswaar 
waren de randstenen nog niet aangebracht en waren enkele details 
nog niet afgewerkt, maar het zwembad was vol en er kon worden 
gezwommen. 

Begin maart 2016 werd met de werkzaamheden begonnen. Het 
tijdschema was dus zeer ambitieus. Daar kwam nog bij dat beide 
opdrachtgevers beroepshalve vaak van huis waren en gezamenlijke  
besprekingen ter plaatse slechts af en toe mogelijk waren. Maar voor 
de opdrachtgever die goed thuis was in IT, was dit geen enkel probleem.  
Hij maakte gewoon een WhatsApp-groep aan met daarin   
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Het zwembad werd direct aangrenzend aan het woonhuis aangelegd om direct vanaf het hoger liggende terras in het zwembad te kunnen springen.

 alle bedrijven die betrokken waren bij de aanleg van het zwembad. 
Naast sopra partner Swim & Sweat waren dat een hoveniersbedrijf 
en de verwarmingsleverancier. In WhatsApp heette de groep “Pool 
Hammerstein”. Zo waren alle betrokkenen altijd op de hoogte van 
de voortgang van de werkzaamheden. Niemand kon zeggen: daar 
wist ik niks van. Bovendien hing de opdrachtgever een camera aan 
de dakgoot, zodat hij op zijn mobieltje of tablet steeds over live  
beelden van de bouwplaats beschikte. Zo was hij ook op afstand  
geïnformeerd over wat er in zijn tuin gebeurde en stuurde hij  
regelmatig opmerkingen en aanwijzingen naar de werklui die 
er bezig waren. Voor de afzonderlijke bouwfasen stuurde de  
opdrachtgever steeds schetsen die door de bedrijven werden  
uitgevoerd. “De stroom aan informatie was snel en perfect”, aldus 
Dirk Lengeling van Swim & Sweat. Als het weer beter was geweest, 
waren de zwembadbouwers zelfs nog twee weken eerder klaar  
geweest.

De opdracht was om direct aangrenzend aan het bestaande woonhuis 
een zwembad aan te leggen. Een van de wensen van de opdrachtgever  
was dat het mogelijk moest zijn direct vanaf het hoger liggende 

terras in het zwembad te springen. Na meerdere adviesgesprekken 
kozen de opdrachtgevers voor een zwembad van 8,62 bij 4 meter.  
De lengte van het bassin werd bepaald door de aan te houden  
rooilijn. Doordat het zwembad werd gemetseld en vervolgens met 
folie werd bekleed, was dat geen probleem. Het zwembad werd  
uitgerust met een serie hoogwaardige sopra producten. Bijvoorbeeld  
de inlaatnozzles aan de lange kant en twee kleine MTS-skimmers  
ertegenover. De keuze viel op de kleine skimmers, omdat deze 
volgens wens van de opdrachtgever niet te ver mochten uitsteken. 
Doordat er zowel inlaatnozzles als skimmers in de zijwanden zijn  
ingebouwd, wordt een goede dwarsdoorstroming bereikt.

Het zwembad is verder uitgerust met een smalle toegangstrap,  
een Grando rolluik dat in de vloer is ingebouwd, een sopra  
tegenstroominstallatie en drie led-lampen, die met een  
afstandsbediening kunnen worden aangestuurd. De kleuren kunnen 
elkaar automatisch afwisselen of een kleur kan worden vastgezet. 
Direct bij het bassinlichaam zijn in een schacht de pomp voor de  
tegenstroominstallatie en de rgb-besturingstechniek voor de  
lampen geïnstalleerd. In de kelder van het woonhuis heeft de  
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De aankleding omvat een toegangstrap en een Grando lamellenafdekking, die in de vloer van het bassin is ingebouwd.

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 ...

i
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overige zwembadapparatuur met filter, pomp en besturing een 
plaats gekregen. Meer apparatuur was niet nodig. “De opdrachtgever  
behandelt het zwemwater handmatig”, vertelt Dirk Lengeling. “Hij 
vindt dat leuk, en hij is het van vroeger uit gewend, toen hij nog een 
opzetbad in de tuin had.”

Ook voor de verwarming van het zwembad is een bruikbare  
oplossing bedacht. Zonnepanelen op het dak geven warmte af aan 
een buffer. Via een extra circuit en een warmtewisselaar wordt de 
warmte dan aan het zwembad afgegeven. “We hebben de hele  
zomer niet een keer hoeven bij te verwarmen”, aldus de  
opdrachtgeefster. “De zonnepanelen leverden voldoende warmte  
op.” Zo lukte het vooral dankzij de perfecte organisatie om het  
bouwproject in slechts acht weken te realiseren.      ■                                                                                                           
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Het spanplafond waarin het water 
weerspiegelt, zorgt voor extra sfeer.

De ruimte ernaast is door glazen puien van 
het binnenzwembad gescheiden en is in 
mediterrane stijl vormgegeven.

REPORTAGE

Foto´s: Vladimir Hrubesch

MEDITERRAAN 



MAGAZINE | 2020



Vriendelijk, licht met veel daglicht, uitnodigend  
met warme tinten en mediterrane flair, dat is hoe de  
opdrachtgever zijn nieuwe wellness-oase voor zich zag. 
Voor hem was ook belangrijk dat hij tijdens het zwemmen 
nog kan genieten van zijn tuin. Daarom kwam alleen een 
zwembad met overloopgoot en een hoge waterspiegel in 
aanmerking. sopra partner Doni Schwimmbadtechnik in 
Hanau kreeg de opdracht om het zwembad aan te leggen. 

Directeur Roland Schneider adviseerde de opdrachtgever 
een prefab pvc bassin van KWS met overloopgoot, een  
brede toegangstrap en een aantrekkelijke uitrusting. Dankzij 
de hoge waterspiegel, de brede ramen en glazen schuifdeuren  
kan de opdrachtgever nu comfortabel genieten van het  
uitzicht op zijn tuin.

Zijn eigen architect had een aanbouw aan het bestaande  

DE OPDRACHTGEVER LIET EEN HOOGWAARDIGE WELLNESS-OASE  
AAN ZIJN WOONHUIS BOUWEN. EEN ZWEMBAD

IN EEN VRIENDELIJKE, LICHTE AMBIANCE.

Een mediterraan toevluchtsoord voor wellness en een oase van ontspanning na een stressvolle dag.

EEN WELLNESS-OASE

59
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De ruimte werd verder nog uitgerust met onder andere een saunacabine, Finse sauna, wc, omkleedgelegenheid en douche.

i
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woonhuis gebouwd. Het prefab bassin moest in die aanbouw  
worden geplaatst. Het bassin van 4 bij 8 meter is voorzien van een brede 
trap, waarvan de treden zodanig zijn vormgegeven, dat je er ook op kunt  
liggen en relaxen. Tot de uitrusting behoren verder een  
lamellenafdekking, die in een schacht in het bassin is ondergebracht,  
een tegenstroominstallatie en lampen. De sopra apparatuur is in de  
kelder van de aanbouw ondergebracht. De sopra apparatuur bestaat  
uit een filterinstallatie, de soprazon Premium-installatie voor desinfectie, 
sopra test meet- en regelapparatuur voor aansturing en een sopra  
Herget ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Via de sleufrails 
rondom het zwembad wordt warme en ontvochtigde lucht de ruimte 
ingeblazen. Zo is een aangename wellness-sfeer gewaarborgd.
 
Naast het binnenzwembad werden nog meer voorzieningen  
aangebracht, zoals een saunacabine, die naast de Finse sauna ook een 
vochtig warm klimaat mogelijk maakt, een wc, omkleedgelegenheid en 
douche. In een verbindingsdeel tussen woonhuis en binnenzwembad,  
dat tegelijkertijd als klimaatsluis dienst doet, werd nog een bar  
gemaakt. En dan is er nog een hoogwaardige geluidsinstallatie.

Na de technische werkzaamheden volgde het werk aan het interieur, 
waarbij kunstenaar Vladimir Hrubes aan de slag kon. De opdrachtgever  

wilde graag een warme, subtiele sfeer en Hrubes creëerde dan ook 
wandpanelen in een aangename beigetint. Tussen de panelen werden 
vlakke kolommen geplaatst met aan de bovenkant keramieken stroken 
die uitmonden in vlakke lampenkappen. Zo lijken de kolommen net 
fakkels, die de ruimte subtiel verlichten. Andere artistiek interessant 
gevormde lampen vullen het lichtspectrum aan.

Ook het spanplafond waarin het water weerspiegelt, zorgt voor extra 
sfeer. De ruimte ernaast is door glazen puien van het binnenzwembad 
gescheiden en is in mediterrane stijl vormgegeven. Zo verbergt een  
balustrade de toegang tot de technische ruimte. Hierdoor ontstaat een 
harmonisch beeld: een mediterraan toevluchtsoord voor wellness en 
een oase van ontspanning na een stressvolle dag.   ■
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Het zwembad werd onder het terras van het 
woonhuis in een nieuw te creëren niveau 
geïntegreerd.

In het met grijze folie beklede, gemetselde
 bassin oogt het water als een natuurlijk meer.
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IN PLAATS VAN EEN ZWEMVIJVER TOCH MAAR EEN KLASSIEK BASSIN DAT 
GEWELDIG IN DE GROENE PRACHT VAN DE TUIN WERD GEÏNTEGREERD; 

DAT IS WAAR DE OPDRACHTGEVER VOOR KOOS.

Na het zwemmen is het ontspannen rondkijken over het zwembad en de tuin, die is aangelegd met liefde voor het buitenleven.

OMGEVEN
OOR GROEN 

REPORTAGE

Na zijn bezoek aan de showroom en -tuin van Kühlung & 
Hauers in Isernhagen wilde de opdrachtgever in eerste 
instantie een zwemvijver. Hij houdt van de natuur in zijn 
tuin en wilde ook dat zijn bassin zo natuurlijk mogelijk zou 
worden vormgegeven.

Reiner Lietz, directeur van sopra partner Kühling & Hauers, 
gaf hem uitgebreid advies en legde uit op welke manieren  
een aantrekkelijk bassin kon worden gerealiseerd.  

Hij informeerde de opdrachtgever over de diverse  
bassinsystemen, over hydrauliek en waterbehandelings- 
apparatuur, maar vooral ook over belangrijke punten 
als waterbehandeling en hygiëne. Reiner Lietz maakte  
duidelijk dat hij beter af was met een traditioneel zwembad  
als hij glashelder water wilde hebben. Dat stemde de  
opdrachtgever tot nadenken en hij veranderde van  
gedachten. Zo kreeg Kühling & Hauers opdracht om een 
traditioneel zwembad te ontwerpen – maar dan wel met  

D
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een eenvoudige waterbehandelingsinstallatie zonder automatische 
apparatuur. In plaats daarvan houdt de opdrachtgever de kwaliteit van 
het water zelf handmatig op orde. Het zwembad werd onder het terras 
van het woonhuis in een nieuw te creëren niveau geïntegreerd. “Gezien 
de ligging van het perceel was het niet mogelijk een prefab bassin te 
plaatsen”, licht Reiner Lietz toe. Daarom viel de keuze op een gemet-
seld bassin, bekleed met folie. De opdrachtgever koos een grijze folie,  
waardoor het water in het bassin oogt als dat in een natuurlijk meer.

Bij de toegang tot het bassin van 12 bij 4,50 meter is een platform  
gemaakt, dat dienst doet als speelplaats voor de kinderen, maar ook 
als relaxzone en cocktaillounge voor volwassenen. Hier kunnen ze 
na het zwemmen ontspannen genieten van het warme water en het  
uitzicht op zwembad en tuin. Naast het platform leidt een trap het warme  
water in. Tot de uitrusting van het zwembad behoren verder witte lampen 
en een Grando rolluik, dat in een aparte schacht onder het houten dek 
wordt opgeborgen. Doordat de inbouwdelen van het bassin aan de  
lange zijde zijn geplaatst, is er een goede doorstroming en is het water van  
uitstekende kwaliteit. Zelfs de schacht voor het rolluik heeft een eigen  

Naast het platform leidt een trap het warme water in. Tot de uitrusting van het zwembad behoren verder witte lampen en een Grando rolluik.
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 skimmer. Een kleurtest bewijst het: de kleur in het water is niet pas 
binnen 30 minuten volledig verdeeld in het water, zoals voorgeschreven 
door de EU-norm voor particuliere zwembaden, maar binnen zeven en 
een halve minuut. De snelle doorstroming betekent ook een veel lager 
verbruik van waterbehandelingsmiddelen, zodat er op chemicaliën 
wordt bespaard. Dat is ook weer beter voor het milieu. 

De sopra zwembadapparatuur werd in een kast onder het terras  
geïnstalleerd. Het sopra filter, een pomp met toerentalregeling en 
de warmtewisselaar, zijn hier schoon en toegankelijk gemonteerd.  
De opdrachtgever was uiterst tevreden over het resultaat. Hij had  
immers twee dingen bereikt: door de welige beplanting rondom 
oogt het bassin als een natuurzwembad, en dankzij hoogwaardige  
zwembadtechniek beschikt hij over een uitstekende waterkwaliteit.   ■       

Bij de toegang tot het bassin is een platform gemaakt, dat dienst doet als speelplaats voor de kinderen, maar ook als relaxzone en cocktaillounge voor volwassenen. 
De sopra zwembadapparatuur werd in een kast onder het terras geïnstalleerd.
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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
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EEN ZWEMBAD NIET VEEL TE KOSTEN. 
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De nieuw ingebouwde sopra zwembadapparatuur heeft alle functietesten doorstaan. Dit hebben ook de gezondheidsautoriteiten bevestigd.

In overleg met directeur Michael Köster, bedrijfsleider 
Karl-Heinz Beck en sopra partner Swim & Sweat werd een 
inventarisatie gemaakt van het aanwezige zwembad en de 
bijbehorende waterbehandelingsinstallatie. Het gebouw 
en het zwembad zijn al enkele tientallen jaren oud. Het 
zwembad werd voornamelijk gebruikt voor therapeutische 
doeleinden door groepen, onder begeleiding van medisch 
personeel en therapeuten.

Het zwembad was van rvs. De zwemruimte was qua  
afmetingen en vormgeving functioneel uitgevoerd, met 
de typische kleurpatronen die toentertijd vaak werden  
toegepast. De zuiveringsapparatuur, het bassin en de  
ruimte waren al herhaaldelijk gemoderniseerd. Toch  
voldeden ze niet meer aan de moderne eisen op het gebied 
van vormgeving, waterkwaliteit en energie-efficiëntie.

Eerst werd de actuele toestand van het bassinlichaam, 
de inbouwdelen en de waterbehandelingsapparatuur  
beschreven en geëvalueerd. Het project ging uit van de 
relevante technische normen, waaronder DIN 19643  
"Behandeling van zwembad- en badwater in openbare  
zwembaden" en de daaropvolgende onderdelen,  
DIN EN 13451 "Veiligheidseisen en testprocedures in  
openbare zwembaden" en de daaropvolgende onderdelen, 
alsmede DIN EN 15288-1 “Veiligheidseisen voor ontwerp 
van openbare zwembaden".

Op basis hiervan werd een renovatieconcept ontwikkeld. 
Dit diende als uitgangspunt voor het bepalen van de  
basisvoorwaarden voor het totale ontwerp en de architectuur,  
maar ook voor beslissingen door de verantwoordelijke  
gezondheidsautoriteiten. Op welke manier werd het  

ALS IN EEN BESTAAND GEBOUW EEN ZWEMBAD MET BIJBEHORENDE 
WATERBEHANDELINGSAPPARATUUR MOET WORDEN GEREALISEERD, 

EN ALS DE RUIMTE MAAR BEPERKT KAN WORDEN AANGEPAST, 
IS SANERING VERREWEG DE BESTE OPTIE.

DAT GOLD OOK BIJ DE HERINRICHTING VAN HET BEWEGINGSBAD 
VAN GEZONDHEIDSCENTRUM LANG IN DINSLAKEN.

S
VAN EEN THERAPIEBAD

ANERING

MAGAZINE | 2020

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING



71

Links: Het binnenbrengen van de overloopwatertank. Midden: In plaats van het vrijgevormde bassin kwam er een rechthoekig pvc bassin. Dit staat op een verhoging in het souterrain.

zwembad gebruikt? Hoe moest het systeem voor behandeling van het 
zwemwater worden opgezet? Om deze vragen te beantwoorden, werd 
al in een vroeg stadium rekening gehouden met het verwachte aantal 
gebruikers evenals het soort gebruik en de wisselfrequentie. Dit leidde  
tot de eis dat het zwembad conform DIN 19643-1 als bewegingsbad 
moest worden ontworpen. Kenmerkend voor dit soort baden is dat het 
aantal gebruikers per uur vaker wisselt dan bij traditionele zwembaden. 
Dit blijkt ook uit het cursusaanbod, waarbij een therapiesessie of een 
les aquagymnastiek zo'n 30 minuten duurt. Gezien de staat van het 
bad en het doel om de ruimte optimaal te kunnen gebruiken, werd  

besloten een rechthoekig bassin te plaatsen in plaats van het bestaande  
vrij gevormde bassin met rondingen en schuine lijnen. Directeur  
Michael Köster en bedrijfsleider Beck zagen direct het belang in van 
snelle saneringswerkzaamheden, zodat het bassin optimaal beschikbaar 
bleef. Om de bouwperiode kort te houden, werd daarom gezamenlijk 
besloten om te kiezen voor een bassinconstructie die de fabrikant vooraf 
kon produceren. Het zwembad kon dan in een nieuw gemaakte opening 
in het plafond naar binnen worden gebracht. KWS Pool kreeg opdracht 
voor het produceren van een nieuw pvc bassinlichaam als vrijdragende 
constructie. 

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING
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Nadat was voldaan aan de wettelijke vereisten en de bouwvergunning  
binnen was, gingen in 2019 de werkzaamheden van start. Voor een  
optimale doorstroming in het bassin werden in de vloer van het bassin 
verticaal geplaatste schoonwaterinlaten gepland. Afvoer van het water 
uit het bassin gebeurde door een overloopgoot rondom het zwembad. In 
de technische ruimte onder het bassin werd de bijbehorende installatie  
voor waterbehandeling geïmplementeerd, conform de vereisten van 
DIN 19643-1 en -2.

Met betrekking tot de grootte van het zwembad en rekening houdend  
met de werkelijke belasting van het zwembad, namelijk het  
gebruik door de zwemmers, en in overleg met de verantwoordelijke  
gezondheidsautoriteiten, werd een behandelingsvolumestroom van  
48 m³/uur ingesteld. De filtratie wordt uitgevoerd met twee meerlaagse 
filtersystemen, elk met een diameter van 1.000 mm. De filterpompen  
worden aangestuurd via frequentieregelaars, waardoor de  
volumestroom buiten de openingstijden van het zwembad wordt  
gereduceerd. Zo wordt op energie bespaard.

Het spoelwater van de filters wordt tijdelijk opgeslagen in een tank en 
na een bepaalde sedimentatietijd met vertraging naar het afvalwater- 
systeem gevoerd, zodat wordt voldaan aan de eisen van Bijlage 31 van 
de verordening voor afvalwater. Bij de sanering werd ook rekening  
gehouden met het veiligheidsaspect ten aanzien van de opslag van  
chemicaliën voor de waterbehandeling. Hiervoor werd een compleet  

nieuwe ruimte gebouwd, direct naast de ruimte waarin de  
waterbehandeling plaatsvindt. De opslagruimte, die tegelijkertijd plaats 
biedt aan alle doseerinstallaties, heeft een eigen toegang en wordt  
voldoende belucht en ontlucht.

Ook bijzonder was dat de aanwezige technische installatie voor de 
lucht in het zwembad na controle door de firma Herget Lüftungstechnik  
in gebruik kon blijven. Dit was behalve een technisch veilige oplossing  
een financiële meevaller. Hierbij werden de luchttoevoer- en  
afvoeropeningen aangepast om een optimale doorstroming van de hal 
te bereiken. Ook was het gunstig dat het oorspronkelijke glasoppervlak 
aanzienlijk kleiner werd, zodat er weliswaar minder daglicht binnenvalt, 
maar het gebouw bouwfysisch gezien veiliger is.

Voordat het systeem in bedrijf genomen kon worden, werd een  
functietest uitgevoerd volgens richtlijn R 65.04 van de overkoepelende 
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen. Essentiële onderdelen van 
deze functietest zijn:
 
•  Uitvoering van een kleurentest om de kwaliteit van de  

bassindoorstroming te bepalen
•  Evaluatie van de waterparameters  

(chemisch/fysischen microbiologisch) onder belasting 

Door middel van een kleurtest werd de goede doorstroming van het zwembassin aangetoond.
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Wohlfühlwasser durch
HYDROZON®-Verfahren

Schwimmbad-ohne-Chlor.info

• angenehmes und hautverträg-
liches Wasser

• hohe Desinfektionskraft und 
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• HYDROZON®-Kompaktanlagen 
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Einmal Wohlfühlwasser, 
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*  De auteur is door de IHK Regio Stuttgart publiekelijk aangesteld en beëdigd als expert in  
zwembad- en wellnessapparatuur alsmede technische voorzieningen voor zwemruimten.

i
www.wws-eisele.de | www.schwimmbadbau-nrw.de 

De functietest werd aan de verantwoordelijke gezondheidsautoriteiten  
overhandigd; deze werden gedurende de complete ontwerp- en  
bouwfase continu op de hoogte gehouden. 

Het resultaat van deze functietest en de al eerder uitgevoerde  
onderzoeken door de gezondheidsautoriteiten bevestigden dat er niets 
aan te merken was op de kwaliteit van het water, zodat niets het gebruik 
in de weg staat en het gezondheidscentrum Lang nu over een fraai en 
geslaagd wellnesslandschap beschikt.  ■                                                                           

Frank Eisele*

De filtratie wordt uitgevoerd met twee meerlaagse filtersystemen, elk met een diameter van 1.000 mm.



De waterkwaliteit in een zwembad is afhankelijk van  
verschillende factoren. Ten eerste het filter. Wanneer het 
om de waterkwaliteit in een zwembad gaat, vervult het  
filter een sleutelfunctie. sopra AG heeft een serie  
premium zandfilters die de klant betrouwbaarheid, 
veiligheid en een degelijke werking garanderen. De 
Calplas filterhuizen van glasvezelversterkt polyester zijn 
berekend op een werkdruk van 2,5 bar (testdruk 3,75 bar) 
en zijn zo geproduceerd dat ze niet kunnen uitzetten. De 
filterhuizen zijn voorzien van een manometer en een  
ontluchtingsventiel, een transparant deksel en een kijkglas. 
Deze filterhuizen worden compleet met buizenstelsels, 
pomp en meerwegventiel geleverd. Tot het assortiment 
behoren ook filterhuizen voor openbare zwembaden die 
conform DIN-norm 19643 zijn ontworpen. De werkdruk  
varieert van 2,5 tot 6 bar (testdruk 3,75 bar). De filterhuizen 
met schachthoogte van 1200 mm van glasvezelversterkt  
polyester beschikken over een bodem met nozzles,  
service-openingen en een kijkglas.
 
De circulatiepomp speelt een belangrijke rol in het 
zuiveringsproces. Met ”Perfect VS” van leverancier 
SPECK Pumpen biedt sopra een fluisterstille pomp, die is  
ontwikkeld voor gebruik in hoogwaardige particuliere  
zwembaden. De toerentalgeregelde, luchtgekoelde  
filterpomp heeft een nieuw ontwikkelde ventilatorwaaier  
met bijbehorende ventilatorkap. Bij een gemiddeld  
filtertoerental van 2000 min-1 vermindert deze constructie  
het geluid tijdens bedrijf met circa 8 dB(A). Dat komt  
overeen met een subjectief waargenomen halvering van 

HET ASSORTIMENT VAN SOPRA AG OMVAT EEN BREED GAMMA AAN  
COMPONENTEN VOOR ZWEMBADAPPARATUUR. TOT HET AANBOD  

BEHOREN FILTERS, POMPEN, MEET-, REGEL- EN DOSEERAPPARATUUR  
EN SINDS KORT OOK EEN CLOUD VOOR HET KOPPELEN EN OP AFSTAND  

BEDIENEN VAN ALLE APPARATEN.

sopra PREMIUM ZWEMBADTECHNIEK
SMART ZWEMBAD
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de geluidssterkte tijdens bedrijf. De nieuwe componenten 
zorgen voor een minimaal geluidsniveau van 37 dB(A), wat 
gelijk staat aan fluisteren. Zelfs bij maximaal vermogen is 
het geluid van de ventilator niet harder dan ongeveer het 
geluid bij een normaal gesprek. Voor 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 motorvermogen met een 
hogere einddruk van de pomp bereikt. Bij een constant 
toerental over de hele karakteristiek wordt zo een stillere 
werking bereikt.

Dan de waterbehandeling. Naast de handmatige middelen  
voor waterbehandeling biedt sopra AG een reeks eenvoudig  
bedienbare automatische meet-, regel- en doseer- 
apparaten, die wateronderhoud en controle van de  
benodigde parameters aanzienlijk gemakkelijker maken.  
Onder de merknaam “sopra test” worden meerdere  
apparaten aangeboden die zijn afgestemd op de 
smaak en de behoeften van zwembadbezitters. Zo is de  
“sopra test premium 17”( Cl, pH) ideaal voor het meten  
van de parameters vrij chloor en pH-waarde. Toevoeging  
van middelen voor desinfectie en correctie van de  
pH-waarde gebeurt via doseerpompen. De “sopra test 
premium 17” (C, Rx, pH) meet de parameters vrij chloor, 
pH-waarde en redox-spanning.  Ook hierbij verloopt  
toevoeging via doseerpompen. De systemen zijn samen 
met twee doseerpompen op een plaat gemonteerd en  
inwendig bedraad, hebben een indicatie van de 
doseerhoeveelheid en zijn eenvoudig te bedienen.
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Deze serie omvat ook de “sopra test light”, een meet- en 
regeltoestel met pH- en redox-elektrode, dat speciaal is  
ontwikkeld voor eenvoudige privézwembaden. Het 
heeft geïntegreerde slangpompen voor aansluiting van 
 desinfectie- en pH-correctiemiddelen. Op een overzichtelijk  
display wordt aangegeven of de waterwaarden binnen de 
ingevoerde grenswaarden liggen (pH, redox, chloorgehalte).  
Het 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. Het systeem is compatibel met bussen, en 
een internetserver maakt bediening op afstand mogelijk. 

“sopra intercommand s” is niet alleen inzetbaar voor  
controle van de waterwaarden, maar ook voor regeling van 
de circulatiepomp, automatische terugspoeling, verlichting 
en waarschuwingsindicatie bij een lege jerrycan.  

sopra pool control premium 18

sopra filterpomp  Perfekt –
uiterst efficiënte blokpomp

sopra Jet-pomp

sopra test premium 17

sopra intercommand s – 
het sopra zwembadmanagementsysteem
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Alle functies zijn duidelijk af te lezen van het tft-display met hoge 
resolutie.

Naast een breed geschakeerd programma aan besturingstechniek  
biedt sopra AG meerdere mogelijkheden op het gebied van  
doseertechniek. Naast dosering van chloorbleekloog is het mogelijk het 
actieve chloor direct ter plaatse te genereren door middel van elektrolyse. 
De elektrolyse-installaties zijn ook door leken eenvoudig te bedienen.  
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 uit pekel. Hiervoor zijn alleen  
onthard water, zout en elektriciteit nodig. Afhankelijk van de uitvoering 
van de installatie is soprazon vooral geschikt voor privézwembaden,  
dompelbaden en whirlpools. Er ontstaan geen ongewenste  
nevenproducten, zoals bromaat en chloraat. De keuze voor een  
soprazon-installatie biedt veel voordelen: U heeft geen voorraad 
aan chemicaliën nodig. De installatie werkt zeer efficiënt, terwijl de  
gebruikskosten laag zijn. De compacte installatie neemt maar weinig 
ruimte in en laat zich eenvoudig en snel monteren en in gebruik nemen. 
Bediening en onderhoud vergen weinig moeite.

Om ervoor te zorgen dat zwembadbezitters altijd en overal controle 
hebben over de waterwaarden en alle functies van hun zwembad, biedt 
sopra een cloud-oplossing aan. Daarmee kunnen alle componenten van 
de installatie worden verbonden. Met de “sopra cloud” is er op afstand 
toegang tot de complete zwembadtechniek en kan de sopra partner 
controles uitvoeren en apparaten aansturen. Dankzij de cloud wordt 
het zwembad smart: zowel de complete sopra zwembadtechniek als de  
waterattracties, lampen en ventilatietechniek zijn met de cloud  
verbonden. Het koppelen van de producten is eenvoudig: een gateway  
verzamelt de gegevens en zorgt voor de communicatie ervan. Dat  
betekent dat alle installaties en apparaten van het smart zwembad  
verbonden zijn met de cloud en via internet vanaf pc, smartphone of 
tablet kunnen worden bediend. Dit biedt zowel de eindklant als de  
sopra partner veel voordelen. Technische storingen worden gemeld aan 
de eindklant, die de installatie dan op afstand kan bedienen. De sopra 
partner heeft op afstand inzicht in de complete techniek. Alle apparaten  
zijn gevisualiseerd. Ook voor hem zijn functies als berichtgeving,  
onderhoud op afstand en analyse geïmplementeerd. Daarnaast  
kunnen alle sopra leveranciers hun producten verbinden met de 
“sopra cloud”.                                                                        ■

Vragen over de communicatie en bediening van de sopra apparatuur?  
Uw sopra partner staat voor u klaar!

IOT Gateway

SERVICE

Voorbeelden van systemen en apparaten die met de sopra cloud kunnen worden gekoppeld.soprazon® desinfectie

sopra SMART POOL
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Fotos: uwe JetStream

Met een eigen zwembad en bijbehorende 
uitrusting kunt u thuis het hele jaar door 
aan fitness doen, genieten van wellness en 
zwemmen – ideaal om het hele jaar door fit 
en in balans te zijn, virussen te weerstaan 
en gezond te blijven.
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EFFECTIEVE
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EEN GOEDE WEERSTAND EN EEN GEZOND, 
FIT LICHAAM. WIE WIL DAT TEGENWOORDIG 
NIET? ZWEMMEN IS DE BESTE MANIER OM 

DAT TE BEREIKEN. DAARMEE WORDEN NIET 
ALLEEN DE SPIEREN EFFECTIEF GETRAIND, 

HET IS OOK GOED VOOR DE GEZONDHEID.

De wandwaterval is een absolute blikvanger.

TRAINING 
VOOR HET 

HELE LICHAAM

Regelmatig zwemmen ondersteunt het immuunsysteem, 
bevordert de bloedcirculatie, verbetert de longfunctie en 
versterkt de hartspier. Ook gewrichtsproblemen kunnen  
worden voorkomen, omdat het lichaam in het water wordt 
ontlast. Watersport wordt steeds populairder. Het is een 
sport die je op elke leeftijd kunt beoefenen. 

Maar vooral sinds social distancing verplicht werd, investeren 
steeds meer mensen in een eigen zwembad dat ze op  
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 hun persoonlijke behoeften kunnen afstemmen. Om het privézwem-
bad om te vormen tot een professioneel fitnessbad waarin intensief 
kan worden gezwommen, is een tegenstroominstallatie onontbeerlijk. 
Daarmee is het mogelijk om efficiënt en op elk gewenst moment te 
trainen. Er is al een tegenstroominstallatie vanaf een bassinlengte van 
amper 6 meter waarmee je intensief kunt zwemmen.

sopra AG biedt een hele serie tegenstroominstallaties waarmee 
elk zwembad een trainingsunit wordt. Voor elk type zwemmer en 
elke behoefte is er wel een passende installatie. Al bij het ontwerp 
is het belangrijk de eigen behoeften in kaart te brengen en de  
tegenstroominstallatie af te stemmen op het gewenste zwemniveau. 
Voor waterattracties werkt sopra samen met Uwe JetStream, een  
bedrijf met tientallen jaren ervaring in de constructie en aanleg van 
tegenstroominstallaties en andere waterattracties. Voor echt intensief 
sporten adviseren we de TriVA, de sterkste JetStream ooit, die dankzij  
de innovatieve FLATStream-technologie voor een vlakke, sterke  
stroming net onder het wateroppervlak zorgt. Met een pompvermogen  
tot 225 m³ moeten zelfs topatleten zich tot het uiterste inspannen.

Ook de puristische installaties PURO, PURO 2 en PURO COMPACT 
zijn uitgerust met een spleetnozzle. PURO COMPACT combineert 
daarnaast de nozzle, de JetStream PIEZO-knop en de aanzuiging in 
slechts één component. Dat beperkt zowel de montagetijd als de  
installatiekosten. Is de tegenstroominstallatie in het zwembad  
bedoeld voor het hele gezin, dan zijn onze installaties JUNO en  
BAMBO 2 de beste keus. Indien voorzien van de optionele  
verlichting, zet laatstgenoemde het zwembad in een wel heel fraai 
licht.

De installaties zijn niet alleen om tegen de stroom in te zwemmen: 
ook massage is mogelijk. Bij de BAMBO 2 en ook bij de JUNO kan 
de kracht van de straal worden beperkt door lucht bij te mengen. 
Met behulp van een massageslang kunnen stijve spieren ook gericht 
worden behandeld.

Hydromassage wordt al lange tijd toegepast. Volgens de overlevering  
werden de lichamelijke kwalen van de eerste Romeinse keizer  
Augustus met behulp van koude baden verlicht. Zijn persoonlijke 

Tegenstroominstallatie TriVA is een trainingspartner die de lat hoog legt. Het is de sterkste JetStream ooit.
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lijfarts, de Romein Antonius Musa, was de eerste die hydrotherapie 
toepaste om mensen te genezen. En niet zonder reden: in het water 
ontstaat een heerlijk gevoel van lichtheid. Gewrichten worden ontlast, 
stijve spieren worden losgemaakt en pijn neemt al na korte tijd af.  
Hydromassage bevordert de doorbloeding, stimuleert de  
stofwisseling en brengt verlichting voor verkrampte en pijnlijke  
spieren.

sopra heeft een gevarieerd aanbod aan massage-installaties. 
De attractiedouches CASCADA, PUNTO en LARGO van Uwe zorgen  
dat de stijve nek in een oogwenk ontspant en bovendien is de  
wandwaterval AQUELLO een absolute blikvanger. Een echt powerpakket  
voor massage van de complete rug is LIDOBLOC. Dit compacte  
systeem is uitgerust met tien nozzles, een JetStream PIEZO-knop en een  
geïntegreerde aanzuiging en kan zelfs als tegenstroominstallatie  
worden gebruikt. 

Wanneer gerichte massage van lichaamsdelen nodig is, bijvoorbeeld  
de kuiten, dijbenen of schouderbladen, adviseren we ons  

massagesysteem LIBRA, met drie tot vijf afzonderlijke nozzles die 
afhankelijk van de te masseren lichaamsdelen en de grootte van de 
gebruiker afzonderlijk in de bassinwand kunnen worden aangebracht.

Zo kunnen eigenaren van een eigen zwembad en bijbehorende  
uitrusting thuis het hele jaar door aan fitness doen, genieten van  
wellness en zwemmen – ideaal om het hele jaar door fit en in balans te 
zijn, virussen te weerstaan en gezond te blijven.  ■

i
INFORMATIE | www.uwe.de 

PURO PURO COMPACT BAMBO 2 CASCADA LIDOBLOC
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VAAK WORDT DE VRAAG GESTELD OF ER VOOR  
PRIVÉZWEMBADEN IN DUITSLAND EEN BOUWVERGUNNING  

NODIG IS. DAAROVER KAN HET EEN EN ANDER WORDEN GEZEGD. 

VOOR EEN PRIVÉZWEMBAD?
BOUWVERGUNNING

Voor aanvang van de werkzaamheden is het 
raadzaam vakkundig advies in te winnen en de 
betreffende bouwverordeningen te lezen om te 
weten te komen of daarin iets over de aanleg 
van een zwembad staat.

  Foto: Andreas Kellner
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In principe is in Duitsland voor het oprichten  
van een bouwwerk bijna altijd een  
bouwvergunning vereist. Voor een zwembad  
liggen de zaken anders. Vooraf moet duidelijk  
zijn om wat voor soort zwembad het gaat.  
Dat varieert van eenvoudige opzetbaden tot  
grote overdekte zwembaden. Voor aanvang van 
de werkzaamheden is het raadzaam vakkundig  
advies in te winnen en de betreffende  
bouwverordeningen te lezen om te weten te 
komen of daarin iets over de aanleg van een 
zwembad staat. Wanneer er met het werk 
wordt begonnen zonder een eventuele vereiste  
vergunning, loopt u het risico een pijnlijke 
geldboete of zelfs een beschikking van bouwen  
woningtoezicht dat het gebouwde moet worden 
gesloopt. Ook de professionele ondernemer 
die opdracht krijgt voor ontwerp en aanleg van 
een zwembad, is verplicht er minimaal op te 
wijzen dat de klant contact moet opnemen met 
bouw- en woningtoezicht over een eventuele 
vergunning. Hij is niet verplicht een vergunning  
aan te vragen. Is een vergunning nodig, dan moet 
deze door de opdrachtgever of bijvoorbeeld  
een architect worden aangevraagd.

Voor buitenzwembaden van normale grootte  
is meestal geen bouwvergunning nodig.  
Bepalend hiervoor zijn de bouwwetten van 
de deelstaten, die rekening houden met 
de inhoud van het bassin en waarin een  
vergunningsvrije bovengrens van 100 m³ 
(bijvoorbeeld in Beieren) is bepaald. Het is 
raadzaam om bij het ontwerp eerst de grootte  
van het bassin te bepalen en vervolgens te 
controleren of het maximaal toegestane  
vergunningsvrije volume zoals vastgelegd 
in de wet niet wordt overschreden. Aardig  
weetje: in de bouwwet van Beieren is in artikel 
57, lid 10, onder e) overigens ook beschre-
ven dat voor springtorens met een hoogte tot  
10 meter geen vergunning nodig is! 

Verder moet u er bij het ontwerp beslist op letten  
waar op het perceel in kwestie mag worden  
gebouwd. Op kavels binnen een te bebouwen 
gebied levert dit meestal weinig problemen op. 
Is de kavel groter, dan kunnen er zones zijn die 
overeenkomstig paragraaf 35 van het Duitse  
bouwwetboek als groenzone zijn gedefinieerd,  
zelfs al zijn ze in het bestemmingsplan  
opgenomen. Ondanks formele vergunnings-
vrijheid mogen zwembaden niet zonder meer 
worden aangelegd in een groenzone. Dat moet 

worden afgestemd met de verantwoordelijke 
autoriteiten. Daarbij kan vakkundig advies  
nodig zijn, ook om onnodige gevolgkosten 
te vermijden. Verder moet erop worden gelet  
dat er geen burenrechtelijke of natuur- 
beschermingsrechtelijke belangen tegen de 
uitvoering van de plannen zijn, zelfs wanneer 
daar in principe geen vergunning voor nodig 
is. Gelukkig komen dit soort punten meestal 
aan de orde bij vakkundige advisering vooraf.

Overdekte binnenzwembaden zijn in elk geval  
vergunningplichtig. Het gaat hierbij om  
zwembaden die door een vast bouwwerk  
worden omgeven en hiervoor dient de  
gebruikelijke procedure voor het verkrijgen 
van een bouwvergunning te worden doorlopen.  
Dat geldt ook voor binnenzwembaden die 
in een bestaand gebouw worden aangelegd. 
Wanneer het een gehuurd perceel betreft, 
mag er tegen de wil van de verhuurder geen  
zwembad worden aangelegd. Wordt een  
gehuurd perceel uitsluitend als tuin gebruikt, 
dan is een opzetbassin wel toegestaan, mits 
dat weer volledig kan worden verwijderd.

Tot slot geldt voor de eigenaar van het  
zwembad (of de eigenaar van het perceel), 
afgezien van de eventuele vergunningsplicht, 
hoe dan ook een verzekeringsplicht wanneer er 
gevaar bestaat voor derden. Ook dient er al in 
de ontwerpfase rekening te worden gehouden 
met veiligheidsmaatregelen. Samenvattend 
is het raadzaam om al voorafgaand aan de  
aanleg van een zwembad advies in te winnen 
bij een gespecialiseerd bedrijf voor de aanleg 
en ook professioneel advies te vragen over 
het ontwerp en wetgeving om dure nadelige  
consequenties te vermijden.       ■

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 

ZWEMBADEN EN WELLNESSVOORZIENINGEN, 
WAARVAN WE U OP DE VOLGENDE PAGINA'S 

ENKELE VOORBEELDEN LATEN ZIEN.
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Foto´s: Landhotel Birkenhof

Met de twee nieuwe buitenbaden zijn de 
wellnessmogelijkheden van Landhotel  
Birkenhof nog verder uitgebreid. Vanuit  
de zwembaden hebben de gasten een  
prachtig uitzicht over het landschap.
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LANDHOTEL BIRKENHOF HEEFT ZIJN WELLNESSFACILITEITEN  
UITGEBREID MET EEN ZOUTWATER- EN ONSEN-BAD. VANUIT HET  
BASSIN WAARIN U HEERLIJK KUNT ONTSPANNEN, HEEFT U EEN 

GEWELDIG UITZICHT OVER DE OMGEVING.

ERBONDENV
MET DE NATUUR
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In Neunburg vorm Wald, in het hart van het merenlandschap van de 
Oberpfalz, staat het familie-wellnesshotel Landhotel Birkenhof, een 
perfecte plek om u terug te trekken uit het drukke stadsleven. Het  
natuurlandschap rond het hotel nodigt uit tot lange wandelingen en 
tochten met de mountainbike. Het hotel heeft 85 kamers die gevarieerd  
in landhuisstijl zijn ingericht. Een ruim opgezette, nieuw aangelegde  
tuin nodigt uit tot een ontspannen verblijf. Het viersterrenhotel staat 
buiten de Beierse landsgrenzen ook bekend om zijn meermaals  
bekroonde keuken. In het gastronomisch restaurant Eisvogel verwent 
hôtelier en sterrenkok Hubert Obendorfer zijn gasten met culinaire  
specialiteiten.

Het hotel dat in 1997 werd geopend, is inmiddels meerdere keren  
uitgebreid en verbouwd. Vooral de wellnessfaciliteiten werden  
uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt. “Het buitenbad hebben we  
inmiddels al acht jaar geleden aangelegd”, vertelt Ewald Ettl,  
bedrijfsleider van sopra Partners Pool & Wellness Ettl GmbH. “Sindsdien 
verzorgen we ook het onderhoud van de zwembaden.”

Afgelopen jaar besloot Hubert Obendorfer het zwembad en de  
wellnessfaciliteiten nog verder uit te breiden. Ewald Ettl: “Het  
overdekte binnenbad en de whirlpool bleven, maar de saunafaciliteiten 
werden vernieuwd en het gebouw werd uitgebreid met een relaxruimte  
met een grote glazen pui, van waaruit de gasten na het zwemmen  
kunnen genieten van een prachtig uitzicht over het landschap”.  

Ewald Ettl kreeg opdracht om ter hoogte van de terrassen twee nieuwe  
bassins aan te leggen: een zoutwaterbad van 10 bij 3,50 meter  
en daarop aansluitend een Onsen-bad van 5 bij 3,50 meter.   

Der Hotelier entschied sich für zwei PVC-Becken, da die Oberflächen für die Belastungen durch die 2- bis 3%ige Sole und das 40° Celsius warme Wasser besonders geeignet sind. 

HOTEL & WELLNESS

Ter hoogte van de terrassen werden twee 
nieuwe bassins aangelegd: een zoutwaterbad van 

10 bij 3,50 meter en daarop aansluitend een 
Onsen-bad van 5 bij 3,50 meter.
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Ein Steg trennt die beiden Becken voneinander ab.

Wärmepumpe Z400 iQ: 
Elegant und unauffällig 
• Einzigartiges und edles Design

• SILENCE-Modus für geräusch-
armen Betrieb

• Geringer Platzbedarf

• WLAN-Konnektivität: bequeme 
Steuerung via Smartphone mit 
App iAquaLinkTM

Mehr Informationen auf:
www.zodiac-pool-deutschland.de
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Het natuurlandschap rond het hotel nodigt uit tot lange wandelingen en tochten met de mountainbike. Het hotel is omgeven door een ruim aangelegde tuin.

HOTEL & WELLNESS

Op advies van Ewald Ettl koos de opdrachtgever voor pvc bassins van 
Vario Pool System; deze zijn bij uitstek geschikt voor het zoute water dat 
2 tot 3% zout bevat en voor het water van 40° Celsius in het Onsen-bad. 
De twee bassins zijn door een looppad van elkaar gescheiden.

Deze baden, die het hele jaar door in gebruik zijn, zijn niet voorzien 
van waterattracties; alleen een afdekking behoort tot de uitrusting. Ze 
zijn uitsluitend bedoeld om heerlijk in te ontspannen. De twee water- 
behandelingscircuits zijn identiek, waarbij de waterbehandelings- 
installatie van het zoutwaterbad uiteraard bestand is tegen zout water.
 
De nieuwe technische ruimte bevindt zich direct onder de relaxruimte. Dit 
was een van de redenen waarom de zeer stille SPECK kunststofpompen  
van de Multi-serie werden gebruikt, want geluiden mogen beslist niet 
hoorbaar zijn, aldus Ewald Ettl. “Eigenlijk hadden we de technische  
ruimte groot genoeg berekend voor de apparatuur voor beide circuits,” 
gaat Ewald Ettl verder. “Maar omdat de verwarmingsleverancier ook nog 

plaats nodig had, werd het allemaal wat krap.” Door de Multi-pompen 
verticaal te plaatsen, kon er ruimte worden bespaard en heeft alles een 
plekje gekregen. Elk bassin is voorzien van sopra techniek met filter -en  
elektrolyse-installatie en de meet-, regel- en doseerapparatuur. De  
besturing met frequentie-omvormer regelt alle bedrijfsmodi. Beide bassins  
beschikken over een energiebesparende modus. Wanneer er geen  
gebruik wordt gemaakt van de baden en ze zijn afgedekt, wordt het 
waterniveau verlaagd, komt de goot droog te liggen en vindt circulatie  
uitsluitend plaats via de bodemafvoer. Dat beperkt de verdamping 
en bespaart energie. De diverse bedrijfsmodi zoals normaal bedrijf,  
terugspoeling en energiebesparingsmodus zijn in de besturing  
geprogrammeerd.
 

Het plaatsen van de baden moest binnen een heel kort tijdsbestek  
gebeuren. Op 25 november 2019 kon met de montage worden  
begonnen en één dag voor Kerstmis werden ze in gebruik genomen.    ■                                                                                                       
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De baden zijn het hele jaar door in gebruik en zijn uitsluitend bedoeld om heerlijk in te ontspannen.

INFORMATIE | www.pool-wellness-ettl.de

LANDHOTEL BIRKENHOF
www.landhotel-birkenhof.de
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Na een actieve dag in het natuurpark  
kunnen de gasten in de nieuw gerenoveerde 
550 m2 grote spa-faciliteiten ontspannen en 
even bijtanken.

Er is keuze uit vele manieren om te  
ontspannen.

HOTEL & WELLNESS
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Midden in het historische centrum van Beilngries, in het 
hart van het Altmühltal, bevindt zich het viersterrenhotel 
Die Gams, een ideaal vertrekpunt voor ontspannende  
wandelingen of fiets- en kanotochten. Bij de receptie weten  
ze alles over de mooiste routes in de regio. Desgewenst  
organiseert het hotel gezamenlijke activiteiten in de vrije 
natuur. Het unieke cultuurlandschap van het Altmühltal 
blijft boeien, hoe vaak je er ook komt.

Na een actieve dag in het natuurpark kunnen de gasten 
in de nieuw gerenoveerde 550 m2 grote spa-faciliteiten  
ontspannen en even bijtanken. Er is een groot aantal  
ontspanningsmogelijkheden:
een Finse sauna, biosauna, belevenisdouche, whirlpool, 
stoombad en infraroodcabine. Vermoeide spieren knap-
pen weer op door een professionele Thaise massage. Het  
familiebedrijf heeft duurzaamheid hoog in het vaandel 

SINDS KORT HEEFT HET VIERSTERRENHOTEL DIE GAMS DE  
BESCHIKKING OVER EEN NIEUWE WELLNESSRUIMTE. VANUIT HET 

 ZWEMBAD OP HET DAKTERRAS KUNNEN DE BADGASTEN GENIETEN  
VAN HET UITZICHT OVER DE BINNENSTAD VAN BEILNGRIES.

Voluit leven, wonen en ontspannen alsof je bij goede vrienden te gast bent – hotel Die Gams biedt zijn gasten totale verwennerij.

IN HET ALTMÜHLTAL

93
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Boven: Hotelkamer en zitje in de Schmiede. Midden: Tweepersoonskamer Komfort en boskamer in de Schmiede. Onder: Relaxruimte in de wellness.

HOTEL & WELLNESS

staan: geurende essences, rechtstreeks afkomstig uit het Zwarte 
Woud, worden handmatig bijgevuld. Met de unieke creaties zorgen de 
medewerkers van de spa voor compleet nieuwe geurervaringen.

Het door sopra partner Arosa aanlegde zwembad op het dakterras is echt 
iets bijzonders. Hier kunnen de badgasten baantjes trekken en tegelijkertijd  
genieten van de middeleeuwse torens in het centrum van Beilngries en 
het uitzicht op de kalksteenrotsen van de Arzberg. Sportieve zwemmers 

trainen in het rvs bassin van 50 m2 met tegenstroominstallatie. Het 
aangrenzende zonneterras nodigt daarna uit om heerlijk te relaxen. Ook 
is er een fitnessruimte waar gasten zich op de nieuwste apparatuur van 
het merk Technogym kunnen uitleven. 

Ook externe gasten kunnen gebruik maken van de nieuwe wellness-
voorzieningen. De Day-Spa is dagelijks van 13 tot 20 uur geopend.  
Dat betekent dat ook dagjesmensen gebruik kunnen maken van een  
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In het Spa-huis trainen sportieve zwemmers in het zwembad op het dak – in het 50 m2 grote rvs bassin met tegenstroominstallatie.

HOTEL & WELLNESS
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Boven: Relaxruimte in het Spa-huis. Onder: Biosauna met spel van kruiden en behandelruimte.

HOTEL & WELLNESS

uitgebreid pakket massages, behandelingen en opgietingen. Een 
Day-Spa-ticket is verkrijgbaar vanaf 29 euro per persoon en geeft recht 
op gebruik van de fitness-, sauna- en badfaciliteiten en biedt toegang 
tot der “Plauderstube” met theecreaties van Teemanufaktur Bioteaque 
in Chiemgau, vers fruit en kleine snacks. Handdoeken en badjassen  
worden gratis ter beschikking gesteld. 

INFORMATIE | www.arosa-gmbh.de

HOTEL DIE GAMS
www.hotel-gams.de

i

's Avonds wacht gasten de volgende aanrader: culinaire verrassingen 
met wel heel bijzondere smaakbelevingen. Voor de dagelijks wisselende  
kaart worden streekproducten ingekocht. De Slow Food-gerechten  
verrassen zelfs de meest verwende fijnproevers.  ■
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Red Pack: de nieuwe achteraf te monteren infraroodlampen.Infraroodlampen voor sauna's en infraroodcabines.

Elke saunaruimte moet aan enkele basiseisen voldoen:  
de ruimte moet ten minste 215 cm hoog zijn, een  
ventilatiemogelijkheid hebben en moet verwarmd kunnen 
worden. De vloer moet waterdicht zijn. Bovendien is een 
stroomaansluiting van 400 V vereist. Per persoon moet  
rekening worden gehouden met een vloeroppervlak van 
circa 1,3 tot 1,6 m2 en er moeten minstens twee ligvlakken  
zijn, dan wel één ligbank om languit op te liggen. Met  
bijzondere omstandigheden kan rekening worden gehouden,  
bijvoorbeeld inbouw in een bestaande ruimte, aansluiting 
op een bestaand raam of op een aflopend plafond.

Daarbij zijn er twee klassieke bouwwijzen: elementcabines 
en cabines van massief hout. Qua elementcabines worden  
er drie verschillende series aangeboden: de Basic- 
serie “Maata” en de gepersonaliseerde series “Perfekt” en  
“Excellent”. "Maata” is in zes formaten respectievelijk lay-outs  
leverbaar. De sauna-serie “Perfekt” uit het gepersonaliseerde  
programma is in alle afmetingen leverbaar. Schuine wanden  

en plafonds zijn mogelijk. De op maat gemaakte cabine  
“Excellent” is voorzien van een hoogwaardige  
basisuitrusting met designbanken, een drempelloze deur 
met rvs greep en een elegante hoeklamp. Afschuiningen en 
rondingen zijn mogelijk. Deze sauna zal klanten die hoge 
eisen stellen aan design en uitrusting zeker aanspreken.
 
Ook op het gebied van massief houten cabines hebben we 
een ruim aanbod. Als Basic-variant is er het model “Saari”,  
een cabine die in zes formaten respectievelijk lay-outs  
leverbaar is. De gepersonaliseerde cabine “Talva” is  
daarentegen in alle afmetingen leverbaar. Schuine wanden 
en plafonds zijn mogelijk. De functionele basisuitrusting 
kan met veel extra voorzieningen worden uitgebreid. De 
derde serie draagt de naam “Taru” en is een cabine op maat 
die aan zeer hoge eisen voldoet. De cabine is gemaakt van 
poolsparhout (58 mm, optioneel dennenhout). Schuine 
wanden en plafonds zijn mogelijk. Tot de hoogwaardige 
basisuitvoering behoren designligbanken en een elegante  

IN OVERLEG MET SAUNALEVERANCIER AREND KAN sopra AG KLANTEN EEN 
BREED ASSORTIMENT SAUNA'S EN INFRAROODCABINES AANBIEDEN.

HIER VOLGT EEN KORT OVERZICHT.

R
OM TE ZWETEN

KEUZE 
UIME

HOTEL & WELLNESS
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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.

Links: De elementcabine is er in verschillende varianten, als standaardcabine of op maat gemaakt. Midden: de massief houten cabine heeft een wand van massieve planken en straalt 
een origineel Fins saunaklimaat uit. Rechts: de infraroodcabine is als basisuitvoering verkrijgbaar in twee standaardvarianten.

hoeklamp. In het sopra-programma worden ook verschillende  
bijbehorende saunakachels aangeboden. De klant kan kiezen tussen de 
wandkachel “Safor” van 7,5 en 9 kW, de staande kachel “Herkules” van 
7,5 tot 15 kW en de design-saunakachel “Mythos” van 7,5 tot 15 kW. Ook 
saunakachels met geïntegreerde stoomgeneratoren voor een weldadig  
stoombad en saunabesturingen maken deel uit van het programma. 
Nog een andere feature zijn infraroodkachels, die in de cabinewand 
worden ingebouwd. Optioneel kunnen deze ook in het plafond worden  
geïntegreerd en de nieuwe spots kunnen ook nog achteraf worden  
ingebouwd.

Behalve sauna's zijn er ook cabines met infraroodverwarming voor een 
bloedsomploopstimulerend zweetbad. Ze nemen minder ruimte in, 
hebben geen krachtstroomaansluiting nodig en de cabine is snel klaar 
voor gebruik. De infraroodcabine “Inovatherm Basic” van Arend is als  
basismodel in twee maten leverbaar. De intensiteit van de hoogwaardige  
volspectrumstraler is in meerdere stappen regelbaar. 

Elke zitplaats is voorzien van een frontstraler en een rugstraler. 
Naast de twee standaardformaten is de “Inovatherm” ook op  
maat leverbaar. ■

HOTEL & WELLNESS
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Foto´s: 
Karl-Heinz Linderich

De sauna staat in de zwemruimte van de klant. De buitenkant  
is optisch afgestemd op het moderne, minimalistische 
design van de ruimte. De sauna is als het ware in de 
muur geïntegreerd. Door de royale beglazing over de 
gehele voorzijde oogt de sauna ondanks zijn omvang 
licht en transparant. Verder is de buitenkant in hetzelfde 
wit gehouden als de zwemruimte, zodat de sauna in het 
geheel opgaat.

Voor de binnenwanden van de sauna zijn grote  
wandplaten van acaciahout gebruikt. Daarnaast is de 
achterwand bekleed met een natuurstenen plaat met 
leisteenlook. Het donkere oppervlak vormt een positief 
contrast met het lichtere acaciahout. Er is gekozen voor 
een bijpassend designplafond van wit plaatmateriaal 

SAMEN MET sopra-PARTNER SCHWIMMBADTECHNIK KRIEG HEEFT AREND-SAUNA  
EEN DESIGNSAUNA UIT HET TOPSEGMENT GEÏNSTALLEERD VOOR  

EEN PARTICULIERE KLANT.

met rondom gekleurde ledverlichting. Ook de ligbedden  
zijn iets bijzonders: ze zijn gemaakt van donker  
thermohout dat qua structuur en houttint is afgestemd 
op de wandbekleding. Bij het glas rusten de ligbanken  
op transparante steunvoeten van veiligheidsglas.  
Hierdoor lijken ze in de ruimte te zweven. Een  
saunaoven met kubusvormige saunastenen maakt 
het minimalistische ontwerp compleet. Het systeem 
wordt aangestuurd via de saunatechniek die in het  
BUS-systeem van de woning is geïntegreerd.       ■

100

i
www.schwimmbadbau-krieg.de | www.arend.de 
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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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Ontwerpen met verregaande prefabricage  
bespaart tijd en vermindert de kans op fouten.

Modulaire installatietechniek betekent echter 
niet dat alles er uiteindelijk hetzelfde uitziet.

Iedereen heeft het tegenwoordig over modulaire  
installatietechnieken, vooral in de woning- en hotelbouw. 
Maar ook bij de installatie van stoombaden en douches 
ligt de toekomst in de modulariteit. Om de voordelen van  
modulaire installatietechnieken ten volle te kunnen benutten,  
heb je meestal een continue procesketen met een  
3D-model nodig. Daarmee kun je de belangrijkste vragen met 
betrekking tot cabinegeometrie, dakconstructie, ontwerp 
van de zitbanken en technische uitrusting vooraf oplossen.  
Ontwerpen met verregaande prefabricage bespaart  
tijd en vermindert de kans op fouten. Modulaire  
installatietechniek betekent echter niet dat alles er  
uiteindelijk hetzelfde uitziet. Juist niet: ondanks het gebruik  
van standaardcomponenten worden de stoombaden zo  
gemaakt dat de klant veel zelf kan ontwerpen, zoals  
technieken voor sanitair, stoom, licht en geluid.

STOOMBADEN/DOUCHES ONTWERPEN KAN HEEL INGEWIKKELD ZIJN,  
MAAR DAT HOEFT NIET. WIJ LATEN ZIEN HOE WE ONTWERP EN UITVOERING  

KUNNEN VERBETEREN DOOR VERREGAANDE PREFABRICAGE.

GOED ONTWORPEN
STOOMBADEN

 Voor stoombaden gelden vooral hogere eisen op het gebied  
van temperatuur en stoombelasting. De ruimte wordt  
tijdens de gebruiksduur blootgesteld aan temperaturen 
van 45 tot 48° Celsius bij een verzadigde luchtvochtigheid  
(stoomvorming). Meestal worden de baden extra  
uitgerust met speciale effecten, zoals lichttechnieken,  
aromatherapieën en akoestische stimuli. Deze punten  
moeten al vóór de installatie tot in detail worden uitgewerkt.
 
Het professioneel ontwerpen en installeren van wellness- 
faciliteiten betekent bovenal: goed nadenken over de eisen 
die aan de ruimtes gesteld worden. Tegenwoordig kunnen  
we gebruik maken van 3D-simulaties en visualisaties.  
Hiermee krijgt de klant een duidelijk beeld van hoe het  
project er uiteindelijk uit komt te zien. Om zulke ruimtes veilig  
te kunnen gebruiken, gelden er enkele basisvoorwaarden 
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waarmee al tijdens het ontwerpen rekening moet worden 
gehouden:
 

•  Ruimte minstens 2,10 m hoog
•    Deur naar dampruimte minstens 0,6 m breed en  

1,90 m hoog
•  Per persoon 0,6 tot 1,0 m2 ruimte
•   Afzonderlijke zitmogelijkheden die groot genoeg zijn:  

ca. 0,36 x 0,36 m
•  Banken niet hoger dan 0,45 m
•   Deuren naar de dampruimte moeten naar buiten 

openslaan
•  Er mogen geen drempels aanwezig zijn
•   Er mag geen condenswater op de mensen in de cabine 

druppelen
•   De toevoerluchtopening moet in het onderste derde deel 

van de stoomruimte zitten
•   De afvoerluchtopening moet in het bovenste derde deel 

van het stoombad zitten
•   De damp moet in het onderste derde deel van de  

dampruimte worden aangevoerd en hier moet een 
brandwerende bescherming zijn aangebracht

•   Alle binnenoppervlakken moeten voorzien zijn van een 
dampremmer

Waarom zijn dampremmers belangrijk? Dampremmers 
zijn beter bestand tegen waterdamp en zorgen ervoor dat 
de damp niet in de ondergrond kan doordringen. Door 
de partiële drukverschillen van water en temperatuur kan  
waterdamp in componenten diffunderen. Zodra de  

Ondanks de standaardcomponenten krijgt de klant een geheel eigen stoombad.
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waterdamp in een component een temperatuur onder het  
condensatiepunt bereikt, ontstaat er condenswater. In systemen die 
continu in bedrijf zijn, is de kans dat het neergeslagen condenswater 
weer kan verdampen, in ieder geval zeer klein. Na verloop van tijd 
hoopt het condenswater zich op, waardoor er aanslag in het component  
ontstaat.

Vanwege de bijzondere klimatologische omstandigheden waaraan deze 
constructies onderhevig zijn, moet elk detail technisch correct worden 
uitgevoerd. Dit geldt ook voor water en de aggregatietoestand ervan. 
Ook moet er worden gekeken naar de bijbehorende afdichtingsniveaus -  
in ieder geval voor ruimtes voor commercieel gebruik. Er zijn speciale  
berekeningsmethoden nodig om aan te tonen dat integratie van 
een dampremmer noodzakelijk is. Bij tests in de praktijk werd in de  
dwarsdoorsneden van bouwcomponenten zonder dampremmers  
aanzienlijk meer vocht aangetroffen. Met behulp van complexere  
berekeningsmethoden konden de resultaten van de praktijktests ook 
theoretisch worden bevestigd. Win in geval van twijfel altijd het advies 
in van een gespecialiseerd ingenieur.

Maar wanneer is er dan sprake van twijfel? Dat is zeker het geval bij 
constructies met wat complexere vormen en als de cabine niet op de 
standaard manier kan worden geplaatst, zoals beschreven in diverse 
publicaties. De ontwerper moet dan zeker de hulp van experts inroepen.

Het soort dampremmer hangt ook af van de mate van gebruik. Omdat 
deze tijdens de gebruiksperiode kan veranderen, is het altijd raadzaam 
om een dampremmer te installeren, ongeacht of het stoombad voor 
commercieel of privégebruik is.

Volgens de nieuwe DIN 18534 van 2017 mogen er bij de  
waterinwerkingsklasse voor ruimtes met een hoge waterinwerking  

Met een modulair systeem kunnen hele wellnessfaciliteiten worden gecreëerd. Dit behelst niet alleen stoombaden, maar ook zitjes, banken en andere oppervlakken.

(W3-I) ook geen vochtgevoelige ondergrond worden gebruikt. Dit kan 
ook gelden voor een stoombad of stoomdouche. In dit verband verwijzen  
we ook naar informatieblad 5 "Badkamers en vochtige ruimten in  
houtbouw en droogbouw", waar het gebruik van vochtgevoelige  
ondergronden, zoals droge bouwplaten, in de klasse (W3-I) eveneens 
wordt afgeraden. Materialen als gipskarton of ondergronden met gips 
zijn dus niet geschikt voor de wand- en vloeroppervlakken. Als de  
dampremmer niet correct wordt aangebracht, kan dit leiden tot schade 
en dure demontages.

Gebleken is dat je voor de bouw van dergelijke systemen het beste kunt 
werken met kant-en-klare elementen van polystyreen hardschuim. Wedi 
gebruikt materialen op basis van geëxpandeerd hardschuim met een 
gesloten celstructuur, dat aan beide zijden is voorzien van een speciale 
cementhoudende coating met versterkte glasvezels. Het voordeel van 
deze materialen is dat ze, ondanks hun lichte gewicht, een aanzienlijke  
druksterkte hebben en daarom bij uitstek geschikt zijn voor lichte  
constructies zoals stoomcabines. 

Draagelementen van hard polystyreenschuim hebben als voordeel dat 
ze de installatietijd ter plaatse tot een minimum kunnen beperken.  
Bijna alle noodzakelijke losse onderdelen kunnen worden geprefabriceerd.  
Zo is er minder tijd nodig om de constructie te installeren en blijft er 
meer tijd over om de oppervlakken af te werken. Zeker bij complexer 
uitgevoerde ontwerpen moet de tegelzetter alles weten over de keuze  
en verwerking van de verschillende oppervlaktematerialen, van  
mozaïek tot voorgevormde keramische elementen.                                                          

Een ander belangrijk punt bij het ontwerpen van een stoombad of -douche  
is de keuze en integratie van stoom- en lichttechnologie en  
geurtoepassingen (aromatherapie). Niet alleen de selectie zelf, maar 
ook de vakkundige plaatsing in het stoombad en een goede integratie 
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Sanoasa Shine. Het modulaire systeem van Wedi biedt talloze mogelijkheden. Sanoasa Comoda.

HOTEL & WELLNESS

van de technische componenten in het ontwerp zijn doorslaggevend 
voor een goed functionerend stoombad. Op dit gebied zijn er tal van 
bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in de toepassing van stoom-, 
licht- en aromatechniek. Zij kunnen helpen het gewenste systeem te  
selecteren dat afgestemd is op de grootte en functionaliteit. In de loop 
der jaren zijn er heel wat technieken bijgekomen, die voortdurend  
verder worden ontwikkeld.

Afdichting in technische componenten integreren is een essentieel 
onderdeel in het ontwerp voor een goed werkend stoombad. Hiermee 
moet je al in een vroeg stadium van het ontwerp rekening houden om 
er zeker van te zijn dat de dampremmer de gewenste functionaliteit 
heeft en vakkundig wordt afgedicht en geïntegreerd. Door verregaande  
prefabricage en modulaire installatietechnieken worden veel van dit 
soort details al van te voren uitgedacht, zodat de uitvoering niet tijdens 
de aanleg onder grote tijdsdruk moet worden afgestemd.

Kortom: de belangrijkste taak van de systeeminstallateur bij de bouw 
van wellnessfaciliteiten bestaat niet alleen uit het ontwerpen, maar ook 
het creëren van een schadevrije constructie die lang mee gaat. Bij het 
uitvoeren van wellnessfaciliteiten is het cruciaal dat alle details vooraf 
goed worden ontworpen en afgestemd. Zo niet, dan ontstaan er vaak 
misverstanden en discussies, waardoor de installatie vertraging oploopt 
en er ter plaatse compromissen moeten worden doorgevoerd.

Over het algemeen adviseren we bij stoomcabines en -douches te kiezen 
voor verregaande prefabricage. Al meer dan 25 jaar levert Wedi GmbH 
individuele stoombadoplossingen met verregaande prefabricage,  
waarbij de nadruk op extra kwaliteit bij ontwerp en uitvoering gelegd 
wordt.  ■ 
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KNOWHOW.

INSIDE

PAGINA 108 | 109
DE sopra ACADEMY LEIDT LEDEN OP

PAGINA  110 | 111
ZWEMSPEKTAKEL IN STRALSUND

PAGINA 112
WELLNESSOMGEVING

PAGINA 114 | 115
AFM® VOOR EEN BETERE WATERKWALITEIT

PAGINA 116
HET NIEUWE sopra E-WAGENPARK

PAGINA 117
OP ZIJN ITALIAANS: LOUNGEBADEN VAN LAGHETTO 

PAGINA 118
MODERN DESIGN: RVS SKIMMERS

PAGINA 119
TEGENSTROOMINSTALLATIE

MET PROPELLERTECHNOLOGIE

PAGINA 120 t/m  122
sopra PRODUCTOVERZICHT

MAGAZINE | 2020



107



Gedurende vier dagen kregen de medewerkers van so-
pra's partners in twee blokken training over verschillende 
onderwerpen. Op de eerste dag stond basiskennis op het  
programma. Stefan Guckert, technisch manager van sopra AG,  
verduidelijkte de filosofie van sopra en de positie van  
sopra AG op de markt. Vervolgens lichtte hij de verschillende  
bassinsystemen en -types toe die op de markt verkrijgbaar  
zijn. Andere onderwerpen waren bassinhydraulica,  
doorstroomvarianten en leidingwerk. 

Daarna gaf Alfons Nestl van waterbehandelingsspecialist 
Bayrol een lezing over het onderwerp waterbehandeling  
en -desinfectie. Hierin gaf hij uitleg over de  
onderhoudsprocedures voor de regulatie van de  
pH-waarden, desinfectie, algenpreventie, flocculatie en 
het reinigen van filters. Vervolgens presenteerde hij de 
verschillende desinfectieprocessen op chloorbasis, gaf hij 
uitleg over de broommethode en actieve zuurstof en gaf hij 
een overzicht van het aanbod wateranalyses. Zijn tweede 
presentatie ging over veel voorkomende problemen bij 
waterbehandeling en de bijbehorende oplossingen. Hoe 
water troebel, melkachtig kan worden of hoe er bacteriën  
in het filter kunnen groeien, welke factoren algengroei  
kunnen bevorderen en wat bleekvlekken op de folie  
veroorzaakt. De heer Nestl gaf tal van voorbeelden en  

INFORMATIE | www.sopra.de
i
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REGELMATIG WORDEN ER IN HET HOOFDKANTOOR VAN sopra MEERDAAGSE 
TECHNIEKOPLEIDINGEN GEHOUDEN.  ZO OOK AFGELOPEN VOORJAAR. 

HET sopra-TEAM HAD EEN UITGEBREID PROGRAMMA OPGESTELD.

reikte oplossingen aan. In de volgende lezing presenteerde  
Stefan Guckert verschillende filtersystemen, legde hij uit 
welke filtermaterialen er zijn en waarop je bij het gebruik 
van filters moet letten. 

De volgende dag gaf Sebastian Beltz van het bedrijf  
Herget een uitgebreide lezing over het onderwerp  
ontvochtiging en luchtverversing in zwembaden. Hoe schep 
je een behaaglijk klimaat in een binnenzwembadruimte?  
Welke ontvochtigingssystemen met warmtepomp en  
recuperator zijn er? Waar moet je op letten bij het ontwerpen  
van het systeem? Sebastian Beltz legde dit aan de hand van 
voorbeelden uitgebreid uit. In een tweede deel stonden  
praktische oefeningen op het programma. Hoe ziet een  
professioneel ontwerp- en installatieproces eruit? Met welke 
factoren, zoals water- en kamertemperatuur, raampartijen 
en extra warmtebronnen, zoals een sauna, moet rekening 
worden gehouden? Hoe worden sleufrails en het leidingnet  
ontworpen? De deelnemers konden dit zelf proberen en 
met behulp van oefeningen leren hoe een professioneel 
ontwerp eruit kan zien.                                                              ■

INSIDE

LEIDT LEDEN OP
D ACADEMY 

E

108 MAGAZINE | 2020



INSIDE

Groepsfoto in sopra's showroom. Hier konden de deelnemers de producten ook in het echt bekijken.

Blik in de lesruimte. Medewerkers van sopra's partnerbedrijven kregen drie dagen lang een intensieve training.

Alfons Nestl van de firma Bayrol.  Sebastian Beltz van ventilatiespecialist Herget.

Links: Oliver Kasper, directeur van sopra, tijdens zijn welkomstwoord.  
Daarnaast Stefan Guckert, Technisch manager van sopra AG.
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Als je je online kunt aanmelden voor het Sundzwemmen, 
zijn de meeste startplaatsen al binnen enkele minuten 
vergeven. Toen de inschrijving op 4 januari 2020 van  
startging, meldden 2.400 belanstellenden zich aan.  
De snelste 1.070 sporters hadden zich al binnen vijf minuten  
en 57 seconden geregistreerd. Zij bemachtigden een  
startplaats voor de 56ste editie van het Sundzwemmen op 
4 juli 2020. Helaas werd het evenement dit jaar wegens 
corona geannuleerd. De belangstelling blijft echter groot. 

Het Sundzwemmen is het grootste en oudste  
massazwemevenement in Duitsland, waarbij de 2,3 km 
tussen het eiland Rügen door de Sund naar Stralsund 
zwemmend wordt afgelegd. Ieder jaar in juli werpen rond 
het middaguur 1.100 zwemmers zich in het vaak koude 
water van de Stelasund. Het traditionele Sundzwemmen is 
een van de grootste recreatie-evenementen aan de Oostzee  
en Duitslands oudste langeafstandszwemtocht. Het  
evenement, dat ook buiten de staatsgrenzen populair is, 
wordt georganiseerd door de lokale reddingsbrigade van 
Stralsund. Zo'n 350 vrijwilligers leiden het evenement elk 
jaar in goede banen. 

Het Sundzwemmen stamt al uit het begin van de 20ste 
eeuw, toen enkele zwemmers op eigen initiatief via de 
Strelasund een "zwemtocht" van Altefähr op Rügen naar 
het Stralsunder Strandbad maakten. Het nieuws over dit 
zwemplezier verspreidde zich snel en zo ontstond een  
vaste gewoonte waaraan elke eerste zaterdag van juli steeds 
meer mensen deelnamen. Deze traditie hield ook stand 
in de DDR-tijd. Na de hereniging nam de kort daarvoor  
opgerichte lokale reddingsbrigade van Stralsund de rol 
van organisator op zich en bracht dit zwemspektalel vanaf 
2000 ook ten uitvoer. Ondertussen is het evenement ook 
buiten de landsgrenzen bekend geworden. Ook een groot 
aantal deelnemers uit de buurlanden neemt nu deel aan 
het zwemspektakel. De oudste deelnemers zijn dik in de 80. 
De volgende editie van het Sundzwemmen vindt plaats op 
3 juli 2021.

Het evenement wordt bekostigd met het inschrijfgeld van de  
deelnemers en sponsorbijdragen van de betrokken  
samenwerkingspartners. sopra-partner ELBIO behoort hier  
sinds enkele jaren ook toe. 
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SNEL AANMELDEN IS EEN MUST.
NOG NOOIT WAREN DE GEVLEUGELDE WOORDEN VAN  

MICHAIL GORBATSJOV ZO WAAR: WIE TE LAAT KOMT, WORDT DOOR  
HET LEVEN BESTRAFT EN LOOPT DEELNAME AAN HET GROOTSTE 

ZWEMEVENEMENT IN DUITSLAND MIS.

Z
IN STRALSUND

WEMSPEKTAKEL

Duitslands grootste en oudste massazwemevenement.

Foto´s:

DLRG/Jonas Oelke

INSIDE

MAGAZINE | 2020



INSIDE

www.aquanale.de

SAVE THE 
DATE

 KÖLN, 26.–29.10.2021
 AQUANALE

 INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR 
SAUNA.POOL.AMBIENTE.

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1, 50679 Köln
Tel. +49 221 821-3732
aquanale@koelnmesse.de

aquanale_2021_Anzeige_sopra_Magazin_210x100mm_DE.indd   1aquanale_2021_Anzeige_sopra_Magazin_210x100mm_DE.indd   1 05.06.20   16:0705.06.20   16:07

Directeur Heike Hohensee en haar man Haiko delen een diep geworteld  
enthousiasme voor de watersport. Al jaren steunt ELBIO de  
reddingsbrigade van Stralsund en ook hun beide zonen zijn actief in de 
watersport.

Water is al jaren de specialiteit van het bedrijf: sinds 1999 is ELBIO  
actief in milieutechnologie en waterzuivering. De afgelopen jaren 
is het bedrijf zich steeds meer gaan richten op privézwembaden en  
wellnessfaciliteiten en heeft het dankzij zijn lidmaatschap in sopra AG 

Links: Enthousiaste deelnemers met deelnemers-T-shirt. Midden: Het echtpaar Hohensee samen met sopra-directeur Oliver Kasper (rechts). Rechts: Blije deelnemers.

INFORMATIE | Elbio GmbH | 18507 Grimmen | Fon 038326/84472 | info@elbio.de | www.schwimmbadbau-vr.dei

een sterke partner gevonden. "Kenmerken van de hoogwaardige en 
moderne sopra-merkproducten zijn kwaliteit en duurzaamheid", vertelt 
Haiko Hohensee. "Ook hechten wij veel waarde aan de juiste vakkennis  
van onze medewerkers. Hier heeft sopra een uitgebreid trainings- 
programma voor." 

Met de steun van de sopra-community ontwerpt en installeert ELBIO 
voor haar klanten wellnesslandschappen naar persoonlijk ontwerp  
inclusief zwembad, whirlpool, sauna en nog veel meer.   ■
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De sopra-familie zoekt partners vaak op om hun showroom 
te bezoeken, ervaringen uit te wisselen en meer te leren 
over het land en de mensen. Helma en Chris Milder, die 
Ambiance hebben uitgebouwd tot een van de belangrijkste 
zwembadbouwers van Nederland, presenteerden tijdens 
de sopra-bijeenkomst in de herfst van 2019 graag hun  
indrukwekkende showroom aan hun collega's. De showroom  
ligt vlakbij Arnhem langs de snelweg en biedt alles wat je 
nodig hebt voor een modern zwembad en wellnessfaciliteit. 

De showroom is onlangs gerenoveerd en uitgerust met 
nieuwe producten. En natuurlijk staat een groot zwembad  
met moderne apparatuur in het middelpunt. Maar de  
showroom heeft nog meer te bieden: whirlpools horen en 
net zo goed bij als sauna's, infraroodcabines en stoombaden.  
In een afzonderlijk gedeelte kan de eindklant het hele 
assortiment energiezuinige sopra-zwembadtechnieken in 

sopra-PARTNER AMBIANCE BIJ ARNHEM KAN BOGEN OP  
EEN INDRUKWEKKENDE SHOWROOM. IEDEREEN DIE INTERESSE HEEFT IN 
ZWEMBADEN EN WELLNESSFACILITEITEN, KRIJGT HIER EEN GEWELDIGE  

INDRUK VAN DE VELE MOGELIJKHEDEN DIE sopra TE BIEDEN HEEFT.

W
OMGEVING – DE NIEUWE SHOWROOM

ELLNESS

INFORMATIE | www.ambiance.nu
i

levende lijve bekijken. Geïnteresseerden kunnen bij het 
Ambiance-team uitgebreid informatie en advies inwinnen 
over de verschillende alternatieven in de moderne water-
behandeling, welke behandelingsmethode de voorkeur 
geniet en welke eisen opdrachtgevers aan het comfort 
van hun waterbehandelingssysteem stellen. Ook kunnen 
ze een groot aantal accessoires voor de vormgeving van  
binnenzwembaden, tuin of terras bekijken. Een compleet  
aanbod voor zwembad, wellness en tuin voor elke  
liefhebber.  ■  
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AFM® IS DE AFGELOPEN JAREN UITGEGROEID TOT EEN SUCCESVERHAAL.  
BEGIN DIT JAAR OPENDE DRYDEN AQUA EEN NIEUWE FABRIEK NAAST HET 

HOOFDKANTOOR IN BÜSSERACH EN INTRODUCEERDE MET "AFM® ng"  
METEEN EEN NIEUW EN STERK VERBETERD FILTERMEDIUM.

V
WATERKWALITEIT

OOR EEN BETERE 

AFM® is een modern filtermedium ter vervanging van  
filterzand in zwaartekracht- en drukfilters. In vergelijking 
met filterzand heeft AFM® veel betere toepassingseigen-
schappen. Door van zand op AFM® over te stappen, kun 
je de prestaties van filtersystemen aanzienlijk verbeteren.  
AFM® wordt door Dryden Aqua gemaakt van bewerkt glas. 
Bij alle toepassingen die Dryden Aqua gedurende meer-
dere jaren heeft getest, is AFM® een aantoonbaar beter 
filtermedium, zelfs in vergelijking met hoogwaardig zand. 
Onder dezelfde omstandigheden bereik je met AFM® Grade 1  

INSIDE
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een afname van de deeltjesgrootte tot 5 μ! AFM® verwijdert  
dus ook aanzienlijk kleinere deeltjes uit het water. Om vaste  
stoffen met behulp van fysische processen te kunnen  
verwijderen, heeft AFM® bovendien een negatieve  
oppervlaktelading om ook de kleinste deeltjes en  
organische componenten door oppervlakte-absorptie te 
kunnen verwijderen. AFM® is uitermate geschikt voor het 
verwijderen van positieve ionen als ijzer en mangaan. Naast 
de negatieve oppervlaktelading zijn er voor AFM® ook  
katalytische oppervlakte-eigenschappen ontwikkeld.
 

Met AFM® (geactiveerd filtermateriaal) neemt de vorming van chloroform en andere giftige bijproducten met zo'n 50 % af.

LAYER 1
0,4 – 0,8 mm

LAYER 3
2,0 – 4,0 mm

LAYER 2
0,7 – 2,0 mm
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Auto & Service - A & S GmbH & Co. KG
Gablonzer Straße 9
75181 Pforzheim

Tel.: 07231 - 78406-0
www.opel-auto-service-pforzheim.de

EINFACH ELEKTRIFIZIEREND
WIR LIEFERN EUROPAWEIT ELEKTROFAHRZEUGE

Stromverbrauch1 der Fahrzeuge in kWh/100 km; kombiniert: 26,1-16,8; 
CO2-Emission, kombiniert: 0 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) 
Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effi zienzklasse A+.

SONDERKONDITIONEN 
JETZT SICHERN

1) Die genannten Werte wurden anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist   
 von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, thermischer Vorkonditionierung.

AFM® geactiveerd filtermateriaal van groen glas. De nieuwe fabriek van Dryden Aqua naast het hoofdkantoor in Büsserach.

INFORMATIE | www.drydenaqua.com
i

Naast AFM® dat al enkele jaren bekend is, werd er met AFM® ng een nieuw  
en sterk verbeterd materiaal geïntroduceerd. Ng staat voor "nieuwe  
generatie", dus nog verder ontwikkelde AFM®, dat nog meer hydrofobe  
(= waterafstotende) eigenschappen heeft. Dit betekent dat het nog  
fijnere deeltjes uit het water kan filteren, zoals microplastics, eiwitten en 
in water onoplosbare natuurlijke stoffen (vetten). Hierdoor hoef je nog 
minder te desinfecteren waardoor je minder chemicaliën hoeft te 
gebruiken.

Bovendien kan het nieuwe hydrofobe oppervlak organische stoffen in 
het water nog veel efficiënter binden. Hierdoor neemt de vorming van  
chloroform en andere trihalomethanen aanzienlijk af. Het resultaat: heel 
zacht, huidvriendelijk water.                                                                                                              ■
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SCHOON IN DE TOEKOMST. sopra IS ELEKTROMOBIEL: 
DOOR EEN RAAMOVEREENKOMST MET OPEL KUNNEN DE 

MEDEWERKERS VAN sopra VOORDELIG EEN CORSA-E AANSCHAFFEN.

H
sopra E-WAGENPARK

sopra is niet alleen op het gebied van zwembadtechniek  
modern en innovatief. Ook voor hun wagenpark zijn de leden 
van sopra helemaal bij de tijd. Voorheen maakte de Audi E-tron  
deel uit van het wagenpark van sopra, maar nu heeft sopra  
voor haar medewerkers een raamovereenkomst gesloten  
met Opel. Hierdoor kunnen zij tegen aantrekkelijke  
voorwaarden een Opel Corsa-e leasen. De Opel Corsa-e is 
een elektrische auto voor al het dagelijks gebruik die puur 
op de accu een actieradius heeft van wel 337 km volgens 
de WLTP. De auto heeft een vermogen van 100 kW/136 PS. 
Naast de instapversie kunnen de leden ook kiezen uit de 
series Trim Level Edition en Elegance of de sportieve Opel 
Corsa-e GS Line.

INSIDE
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De elektrische auto's in de GS Line zijn standaard voorzien 
van 16 inch lichtmetalen velgen, sportstoelen, aluminium 
pedalen, een zwart dak en bumpers met een sportieve look. 
Alle varianten van de Corsa-e staan op de lijst elektrische  
voertuigen van het Duits Bureau voor economie en  
uitvoercontrole (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr- 
kontrolle - BAFA) en komen dus in aanmerking voor subsidies  
van maximaal 6.000 euro, waarvan de helft ten laste komt 
van de federale overheid en de helft van de fabrikant. 
De 50 kWh-accu kan door middel van snelladen binnen  
30 minuten tot 80 % worden opgeladen. De Corsa-e kan op alle 
manieren worden opgeladen: via een wall box, highspeed- 
charging of met een kabel in het stopcontact thuis.  
Klanten krijgen 8 jaar garantie (tot een kilometerstand van 
160.000 km) op de accu.   ■

116

ET NIEUWE 

De leden van de sopra-groep. 5de van links: Christine Henne,  voorzitter van de raad van toezicht. 7de van links: Oliver Kasper, directeur van sopra.
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ITALIAANS
OP ZIJN

DE LOUNGEBADEN VAN LAGHETTO ZIJN OPGENOMEN 
IN HET PROGRAMMA VAN SOPRA. DE ZWEMBADEN  
ONDERSCHEIDEN ZICH DOOR MODERN DESIGN EN 

EEN HOGE MATERIAALKWALITEIT.

INSIDE

sopra AG breidt zijn productaanbod uit met een reeks opwindend mooie 
minibaden van Laghetto, een bedrijf uit de Fluidra-groep. Het Italiaanse 
design past uitstekend in de sfeer van moderne tuinen en terrassen. De 
loungebaden zijn zo ontworpen dat ze overal kunnen worden aangelegd,  
zonder graafwerk en zonder grote constructiewerkzaamheden. In een 
frameconstructie van roestvast staal en thermisch verzinkt staal met 
epoxycoating wordt een resistente, met stof versterkte folie gespannen. 
De bassins zijn bekleed met handgeweven kunststofrotan panelen in  
diverse kleuren. Model "Playa" is zo'n loungebad, optioneel met whirl-
nozzles, zodat u kunt genieten van een aangename massage in het  
warme water. De bassins zijn verkrijgbaar in de maten 1,40 x 1,80 meter, 
2,40 x 1,80 meter en 3,40 x 1,80 meter. Het bad is voorzien van witte  
ledspots, kussens in verschillende kleuren en bankelementen met een 
modulair concept zodat het zwembad als een meubelstuk kan worden  
gebruikt. De technische apparatuur bestaat uit een waterbehandelings- en  
filtersysteem, en optioneel verwarming en een afdekking.

Het model "DolceVita" is een designbad uit de topklasse. Het is  
verkrijgbaar in vier uitvoeringen: "Diva", "Diva LTI", "Rattan" (WPC) en 
"Yacht". De techniek bestaat uit een waterbehandelings- en filtersysteem  
in een geïntegreerde technische ruimte (model "Diva LTI"), witte  
ledspots, een trapje en optioneel een tegenstroominstallatie en een 
winter- en zomerafdekking. De zwembaden variëren van 2 x 4 meter tot 
5 x 10 meter.

Voor de toekomst werken sopra en Zodiac/Laghetto aan een nieuw model,  
dat uitsluitend door sopra gedistribueerd zal worden. Wacht maar af! 

De partners van sopra informeren u graag over de verschillende 
modellen zwembaden en inrichtingen.      ■
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Op het showterrein van sopra-partner Schwimmbad-Henne werden zes Corsa-e-wagens aan sopra-leden overhandigd.



Bij sopra AG hechten we van oudsher veel  
belang aan een goed ontwerp. Dit credo geldt 
voor alle details en technische kenmerken van 
een zwembassin. Zo heeft het bedrijf Gassner, 
zelf een partner van sopra en leverancier van rvs 
zwembaden en verschillende rvs onderdelen,  
een nieuwe skimmer ontwikkeld voor de  
sopra-groep die binnen deze categorie de 
norm bepaalt.

De oppervlaktereiniger past dankzij de verdekte  
schroefflens of het paneel naadloos in elke 
bassinwand. Het ontwerp omvat een grote  

sopra AG INTRODUCEERT NU EEN RVS SKIMMER MET EEN 
NIEUW INNOVATIEF ONTWERP.

MODERN

118

INSIDE

Het ontwerp omvat een grote skimmermand die aan de waterzijde kan worden weggehaald - je krijgt dus geen deksel 
op de terrasvloer.

skimmermand die aan de waterzijde kan  
worden weggehaald. Je krijgt dus geen deksel op 
de terrasvloer. 

Het maximale waterniveau tot aan de  
bovenrand van de skimmer is slechts 25 mm. 
Dit zorgt voor een hoog waterniveau, bijna  
vergelijkbaar met een overloopbassin. Voor de 
aansluitingen moeten twee zuigaansluitingen 
van 2", een overloopaansluiting van 1,5" en een  
zoetwateraansluiting van 0,5" inclusief montage- 
rail voor de elektrische waterniveauregelaar  
met kabeldoorvoer worden aangelegd.  ■

DESIGN

MAGAZINE | 2020



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

De BADUJET Turbo Pro van sopra-leverancier SPECK Pumpen werkt 
met een propeller in plaats van een straalpijp zoals bij de oude  
tegenstroominstallaties. De BADUJET Turbo Pro wordt aangedreven door 
een krachtige motor met een permanente magneet. De kracht wordt 
door middel van een magneetkoppeling contactloos overgebracht naar 
de propeller. Dit maakt de installatie slijtvast, omdat er geen aandrijfas 
of asafdichting nodig is. Bovendien zijn alle elektrische componenten 
gescheiden van het zwemwater. Ook de veiligheid is dus gegarandeerd. 
Met zijn 350 m3/h heeft de BADUJET Turbo Pro een veel hoger debiet 
dan conventionele installaties, zodat zelfs topzwemmers waar voor hun 
geld krijgen. In vergelijking met conventionele tegenstroominstallaties  
is de BADUJET Turbo Pro aanzienlijk stiller. Volgens Christoph Ott, 
salesmanager BADU bij SPECK Pumpen, voldoet het ontwerp aan DIN 
EN 16582-1 en 16713-2. Alle prestatieniveaus kunnen eenvoudig met 
de geïntegreerde sensortoetsen of met een afstandsbediening worden 

geregeld. Ook de constructie biedt tal van voordelen: de motoreenheid 
is direct aan de installatie gekoppeld. Je hebt dus maar één schacht  
achter nodig. Je hoeft geen extra leidingwerk aan te leggen. Nog 
een voordeel: bij klassieke tegenstroominstallaties moet je het water  
verlagen om de pomp te kunnen demonteren. Met de BADUJET Turbo 
Pro kun je de motoreenheid eenvoudig verwijderen zonder het water 
te laten zakken. Klanten kunnen kiezen tussen twee verschillende rvs 
designafdichtingen.

Deze tegenstroominstallatie produceert een gelijkmatige, zachte  
stroming, die maar weinig golven en spatten veroorzaakt. De stroming 
raakt niet alleen de borst, maar omhult de zwemmer volledig in een 
golf voor hetzelfde plezier als wanneer je in een rivier zou zwemmen. ■

MET PROPELLERTECHNOLOGIE
TEGENSTROOM-

INSTALLATIE
sopra AG BIEDT HAAR KLANTEN NU EEN VOLLEDIG NIEUW SOORT  

TEGENSTROOMINSTALLATIE MET PROPELLERTECHNOLOGIE.

BADUJET Turbo Pro
designafdichting  2

BADUJET Turbo Pro
designafdichting  1

INSIDE
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Meer informatie op pagina 74 | 75 | 76

SMART POOL – PREMIUM ZWEMBADTECHNIEK
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Via de sopra cloud zijn alle apparaten in de technische ruimte met elkaar verbonden en 
kunnen via internet worden bediend. Zo is er op afstand toegang tot alle zwembadtechniek en 
kan de sopra-partner op afstand onderhoud uitvoeren en de apparaten bedienen.

Voorbeelden voor installaties en apparatuur van de smartpool, die met de cloud kunnen worden verbonden.

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 74 | 75 | 76

INNOVATIEVE MEET- EN REGELAPPARATUUR

so
pr

a 
D

ES
IN

FE
C

TI
E

Meer informatie op pagina 74 | 75 | 76

MODERNE MEET- EN REGELSYSTEMEN
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Of het nu om een openbaar of een privézwembad gaat, de apparaten uit de sopra-serie Test 
houden uw zwembad in topvorm. Met de vele geïntegreerde functies bieden ze alles wat u 
voor 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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Meer informatie op pagina 119

PROPELLERTECHNOLOGIE
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De kracht wordt door middel van een magneetkoppeling 
contactloos overgebracht naar de propeller. Dit maakt de 
installatie slijtvast, omdat er geen aandrijfas of asafdichting 
nodig is.

BADUJET Turbo Pro
designafdichting 1

BADUJET Turbo Pro
designafdichting 2

Een nieuwe rvs skimmer voor de sopra-groep. Deze  
oppervlaktereiniger met topontwerp past dankzij de  
verdekte schroefflens of het paneel naadloos in elke  
bassinwand.

Meer informatie op pagina 118

MODERN DESIGN
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 sopra pool control touch

Informatie verkrijgbaar bij uw sopra partner

DE KRACHT VAN WATER
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Rvs skimmer met een nieuw innovatief ontwerp.

Moderne, fraai vormgegeven whirlpools en zwemspa's.

De producten uit de sopra whirlpool-serie onderscheiden 
zich door een modern design, hoogwaardige afwerking en 
innovatieve technologie.
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Meer informatie op pagina 100

MINIMALISTISCH DESIGN
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Voor de binnenwanden van de sauna zijn grote wandplaten van acaciahout gebruikt.

De sauna staat in de zwemruimte van de klant en de buitenkant is optisch aangepast 
aan de moderne ruimte met minimalistisch design. De sauna is als het ware in de 
muur geïntegreerd.

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 de hoogwaardige processen en praktische toepasbaarheid is sopra de nieuwe 
maatstaf als het gaat om het geautomatiseerd reinigen van zwembaden.

Informatie verkrijgbaar bij uw sopra partner

INTELLIGENTE TECHNIEK
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sopra reinigingsset sopra bodemreiniger
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Jetzt auf YouTube
youtube.com/hausbauhelden

hausbau-helden-210x280.indd   1hausbau-helden-210x280.indd   1 15.01.2020   11:50:3615.01.2020   11:50:36
hausbau-helden-210x297.indd   1hausbau-helden-210x297.indd   1 20.03.2020   11:20:5620.03.2020   11:20:56
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Foto: philipp rupprecht photography

CUTTING EDGE

HET
MAGAZINE | 2020



125

GEEN ENKEL ANDER AUTOMERK SPREEKT ZO TOT DE 
 VERBEELDING ALS LAMBORGHINI.

DE SPORTWAGEN UIT SANT'AGATA BOLOGNESE MET HET 
LOGO VAN DE STIER STAAT VOOR UITZONDERLIJKE PRESTATIES  

EN EXTRAVAGANTIE EN IS DE DROOM VOOR VEEL AUTOLIEFHEBBERS.
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D e geschiedenis van het merk Lamborghini is bekend: de  
tractorfabrikant Ferrucio Lamborghini was zo rijk dat hij in 
1963 zijn eigen autofabriek kon oprichten. Als gepassioneerd 

racewagencoureur was hij ervan overtuigd dat hij een betere sportwagen  
kon bouwen dan Ferrari, het andere Italiaanse cultmerk, dat toen een 
unieke positie in de markt voor sportwagens had. Tot op de dag van 
vandaag beconcurreren de twee merken elkaar om wie technologisch 
de best presterende sportwagens produceert. Hij koos Murciélago tot 
symbool van zijn merk. Dit was de legendarische stier die in 1879 een 
stierengevecht met 24 lansstoten overleefde en daarna gratie kreeg. 

Cutting Edge, oftewel de hoogst haalbare technologie, kenmerkte de  
onderneming, en doet dat nog steeds. Lamborghini had voor het debuut  
van zijn eigen sportwagen een duidelijke visie: de motor moest wijd 
en zijd de mooiste V12 zijn. Voor het motorontwerp haalde hij Giotto  
Bizzarrini binnen. Bizzarrini had verschillende Ferrari-motoren op zijn 
naam staan. De onvermoeibare en daadkrachtige ondernemer, die ook 
nog eens onder het sterrenbeeld stier geboren was, gaf zijn medewerkers  
slechts een heel korte deadline. Toch was het eerste model, de 350 GTV, 
een waar meesterwerk. Niet veel later deelde hij de volgende klap uit 
met de 350 GT, waarvan er 120 stuks zijn gebouwd. Zijn opvolger, de 
400 GT, had al een 4 liter motor, een door Lamborghini zelf ontwikkelde  

Al sinds de oprichting in 1963 is het hoofdkantoor van Automobili Lamborghini S.p.A. 
gevestigd in Sant'Agata Bolognese in de Noord-Italiaanse regio Emilia Romagna.

De Lamborghini 350 GT met het motorontwerp van Giotto Bizzarrini.
Van deze auto zijn 120 exemplaren gebouwd.

De Lamborghini Miura die in 1966 werd geïntroduceerd en tot 1973 werd geproduceerd. De Lamborghini Miura was het stopstuk op de Art Basel 2019, in Miami’s Art Deco District.

JOURNAAL   
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De spectaculaire Lamborghini Countach 1972.

De Lamborghini Espada is een vierzits coupé die van 1968 tot 1978
door Lamborghini in Italië werd gebouwd.

De Marzal was een prototype van Lamborghini dat in 1967 op de autoshow van Genève 
werd gepresenteerd. Het was een studie voor de Lamborghini Espada.

versnellingsbak en een coupécarrosserie, die later in de 400 GT 2 + 2  
werd uitgebreid tot vier zitplaatsen. Lamborghini veroorzaakte pas 
echt grote opschudding met de Miura, die hij in 1966 introduceerde. 
De krachtigste versie van de Miura bereikte bijna 300 km/uur en was  
beduidend krachtiger dan Ferrari's concurrent. Sindsdien worden alle 
sportwagenmodellen naar beroemde vechtstieren vernoemd. De Espada  
verwijst overigens naar het zwaard van de matador.

In de jaren zeventig stortte Lamborghini in een diepe crisis: in 1972, 
een jaar na de spectaculaire Countach, werd het bedrijf verkocht en 
ontsnapte vijf jaar later aan een faillissement. Het bedrijf herstelde 

slechts langzaam en vond in 1987 een sterke partner in de Amerikaanse  
Chrysler-groep. In 1990 stopten ze, na 19 jaar en bijna 2.000 wagens, 
met de productie van de Countach. Zijn opvolger, de Diablo, is inmiddels  
ook uitgegroeid tot een van de meest gewilde tweedehandsauto's.  
Lamborghini maakt sinds 1998 deel uit van Volkswagens dochter- 
onderneming Audi. De vrees bestond dat ze in Beieren het brute karakter 
 van de Lambo zouden willen temmen en zich meer zouden richten op  
modellen voor de massa, maar dit is niet gebeurd. In tegendeel: 
met Lamborghini laten de technici van Audi zien dat ze ook high- 
performance technologie in de vingers hebben. Van het eerste model  
onder Audi-management, de Murciélago, die in 2001 werd  
geïntroduceerd, zijn al 4.100 stuks verkocht.  

JOURNAL   
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Voormalig Formule 1-manager Stefano Domenicali runt het bedrijf sinds 2016.
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Bijna 5.000 van de ongeveer 8.200 geleverde wagens in 2019 waren SUV's van het type Urus, de rest waren sportwagens Aventador en Huracán.

In mei 2020 presenteerden ze de Huracán EVO RWD Spyder in samenwerking met Apple. In het voorjaar van 2014 werd de meer dan tien jaar oude Gallardo vervangen door de Huracán.

 Vorig jaar behaalde het bedrijf met zijn 1.800 medewerkers een omzet  
van 1,8 miljard euro en een niet nader gespecificeerde recordwinst.  
Bijna 5.000 van de ongeveer 8.200 geleverde wagens (43% meer dan 
in 2018) waren SUV's van het type Urus, de rest waren de sportwagens 
Aventador en Huracán. 

Net als alle andere autofabrikanten moest Lamborghini in maart 2020 
vanwege de pandemie zijn deuren sluiten. Na een verplichte pauze 
van twee maanden kon de fabriek weer worden opgestart. "We hebben 
geen annuleringen van onze klanten gehad", benadrukt voormalig  
Formule 1-manager Stefano Domenicali, die het bedrijf sinds 2016 
runt, in een interview. Ook hebben de meeste van onze klanten geen  

financiële problemen. Ons marktsegment zal zich snel herstellen,  
waarschijnlijk sneller dan de markt voor personenauto's in zijn geheel".

Natuurlijk heeft de lockdown ook voor Lamborghini veel veranderd,  
vooral op het gebied van communicatie met het publiek en klanten.  
Begin mei gaven ze bijvoorbeeld in samenwerking met Apple een  
virtuele presentatie met augmented reality van het nieuwe model van 
Huracán EVO RWD Spyder. Dit was voor het eerst dat een autobouwer 
deze technologie zo consequent toepaste. Daarmee maakte Lamborghini  
opnieuw zijn naam waar als trendsetter, zowel op het gebied van  
technologie als op marktcommunicatie. Zelfs de algemene trend naar 
SUV's doet niets af aan het feit dat Lamborghini een fabrikant van   
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De Lamborghini Huracán LP 610-4 is de opvolger van de Gallardo en maakte zijn officiële debuut op de autosalon van Genève 2014.

Derde overwinning in Daytona 2020. IMSA-winnaar 2019: GT3-succes in Monza. Lamborghini Huracán GT3 EVO. Urus ST-X. Eerste Super SUV for racing.

Lamborghini Terzo Millennio (Italiaans voor derde millenium) is een elektrische concept car, die ontwikkeld is in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

JOURNAL   
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De Lamborghini Sián is een supersportwagen die op de weg mag en de eerste uit de reeks hybridewagens van de fabrikant.

Op 24 november 2019 onthulde Lamborghini de Lambo V12 Vision Gran Turismo® tijdens de wereldfinale van het FIA Gran Turismo®-kampioenschap van 2019 in Monaco.

 high-performance sportwagens is. Naast het unieke, onmiskenbare  
ontwerp ligt de focus nog steeds op rijdynamiek en rijplezier.

Volgens Stefano Domenicali komt er op korte termijn geen  
E-Lamborghini, maar wel een hybride wagen.                                                              ■

www.lamborghini.com
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Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Juli/August 2019 . € 5,00 . Schweiz sfr 9,50 . Österreich € 6,50 . Luxemburg € 6,50 
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Auf eine lange und tolle Badesaison:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Mai/Juni 2016 . € 4,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich € 5,00 . Luxemburg € 5,00 
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Endlich wieder 
den Pool genießen

Die neue Badesaison beginnt:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Juli/August 2016 . € 4,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich € 5,00 . Luxemburg € 5,00 
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Die neue Lust am 
eigenen Pool

So macht der Sommer Spaß:

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

November/Dezember 2015 . € 4,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich € 5,00 . Luxemburg € 5,00 

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen
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für 2 Personen

Fitmacher im Pool: 
Gegenstromanlagen
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Schwimmbäder Wellness Technik

Der eigene Pool 
ist Lebensqualität

Designkabinen: 
Nie war Schwitzen schöner

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Mai/Juni 2017 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 
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Start in die Badesaison:

Jetzt ist es soweit: 
It’s Pool-Time

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

September/Oktober 2017 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 
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Neue Kraft tanken  
im eigenen Pool

Der Quell für Ihre Gesundheit:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

März/April 2017 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 
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Bald beginnt die 
neue Badesaison

Der Countdown läuft:
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Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

März/April 2019 . € 5,00 . Schweiz sfr 9,50 . Österreich € 6,50 . Luxemburg € 6,50 
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Schon bald beginnt 
die neue Poolsaison

In wenigen Wochen ist es soweit:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Die faszinierende Welt 
der privaten Pools

Ein fester Bestandteil des Wohnens:

Januar/Februar 2019 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten
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Schwimmbäder Wellness Technik

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Den tollen Sommer  
am Pool genießen

Wie ein endloser Urlaub:

GEWINNSPIEL
Wellnessgutschein

für 2 Personen

Juli/August 2018 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 
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Für Poolbesitzer, Planer und Architekten
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Schwimmbäder Wellness Technik

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Januar/Februar 2017 . € 4,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich € 5,00 . Luxemburg € 5,00 
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So viel Spaß macht  
ein eigener Pool

Faszinierende Einblicke:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Juli/August 2015 . € 4,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich € 5,00 . Luxemburg € 5,00 

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Schwimmbäder Wellness Technikw
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Ein grandioser 
Sommer am Pool

Sauna-Lounges: 
Schwitzen in der Natur

Pool-Dekore: 
Mosaike für Fertigbecken
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GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

November/Dezember 2016 . € 4,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich € 5,00 . Luxemburg € 5,00 
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w

w
.s

pa
-a

nd
-h

om
e.

co
m

4
1
9
7
6
4
7
2
0
4
0
0
0

1
2

Aktuelle Neuheiten 
von der interbad

Die große Messe-Nachlese:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Januar/Februar 2016 . € 4,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich € 5,00 . Luxemburg € 5,00 
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Die spannende 
Pool & Spa-Welt

Jubiläum: 50 Ausgaben spa & home

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Januar/Februar 2018 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 

Schwimmbäder Wellness Technikw
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Die Neuheiten der 
aquanale 2017

Unsere Messe-Highlights:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen
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Unsere Auswahl der 
schönsten Pools

In diesem Sommer für Sie entdeckt: 

GEWINNSPIELE
Wellnessgutschein

für 2 Personen

September/Oktober 2018 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 
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Für Poolbesitzer, Planer und Architekten
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Schwimmbäder Wellness Technik

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Mai/Juni 2019 . € 5,00 . Schweiz sfr 9,50 . Österreich € 6,50 . Luxemburg € 6,50 
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Endlich wieder          
den Pool genießen 

Die neue Badesaison beginnt:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

März/April 2016 . € 4,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich € 5,00 . Luxemburg € 5,00 

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Schwimmbäder Wellness Technikw
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Vorfreude auf den 
nächsten Sommer

Länderspecial: 
Der Schweizer Poolmarkt

Wärmepumpen: 
Effektive Poolheizer

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

September/Oktober 2016 . € 4,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich € 5,00 . Luxemburg € 5,00 
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w

w
.s

pa
-a

nd
-h

om
e.

co
m

4
1
9
7
6
4
7
2
0
4
0
0
0

1
0

Die spannende Welt  
der privaten Pools 

Schwimmbäder, die begeistern:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Noch mehr Lust auf 
den eigenen Pool

Schwimmbäder liegen im Trend:

November/Dezember 2018 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten
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Schwimmbäder Wellness Technik

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Die neue Lust am        
eigenen Pool

Start in die Poolsaison:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

März/April 2018 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 
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Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Schwimmbäder Wellness Technikw
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Ein toller Sommer           
im eigenen Pool

Endlich ist es soweit:

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Mai/Juni 2018 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 
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Für Poolbesitzer, Planer und Architekten
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Schwimmbäder Wellness Technik

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Juli/August 2017 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 
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Ein grandioser    
Sommer am Pool

Lang ersehnt und endlich da:

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten
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GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

November/Dezember 2017 . € 4,50 . Schweiz sfr 9,00 . Österreich € 6,00 . Luxemburg € 6,00 
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10 Jahre spa & home  
Unsere Jubiläumsausgabe:

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

September/Oktober 2015 . € 4,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich € 5,00 . Luxemburg € 5,00 

GEWINNSPIELE
Wellnessgutscheine

für 2 Personen
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Mehr Spaß im    
eigenen Pool

Infrarotkabinen: 
Die sanfte Schwitzkur

Schwallduschen: 
Der Wasserfall am Pool
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Das Schwimmbadmagazin seit Jahrzehnten immer aktuell!

www.spa-and-home.com



DE INNOVATIEVE PAGINA VAN REINER LIETZ   

Reiner Lietz

Rechtsberatung

Beurkundung
Vertragsgestaltung

Am Markt 5
30938 Burgwedel

www.kanzlei-kellner.de
info@kanzlei-kellner.de

Tel: 05139 9846 46
Fax: 05139 9846 47

Kanzlei Kellner
Recht   Beratung   Notar

Net op tijd voor het herfstseizoen presenteerde  
sopra AG een technische sensatie: net als 
de lamellenafdekking wordt de nieuwe  
onderwatertechniek onder de waterspiegel in 
een geul van het zwembad geïnstalleerd. De  
waterzuiveringsinstallatie zit dus in een nis 
onder water en alle componenten van sopra's  
zwembadtechniek, zoals het filter, de  
circulatiepomp, meet-, regel en doseer- 
systemen en de warmtewisselaar doen hun 
werk onder water. Dit ontwerp heeft heel wat 

voordelen: je hebt geen extra plek nodig voor een technische ruimte. 
De techniek is namelijk al in het bassin geïntegreerd. De restwarmte 
warmt niet de technische ruimte op, maar wordt direct gebruikt om het  
zwemwater te verwarmen. Ook de restwarmte van de warmtewisselaar 
wordt aan het water afgegeven. Door dit energiebesparende ontwerp 
komt er geen geluid uit het zwembad. Voor wie dat jammer vindt, kan 
het geluid van ruisende golven worden geregeld (strandprincipe).

Alle componenten van de sopra technologie zijn ontworpen voor gebruik  
onder water: alle bekende filtermedia kunnen dus voor het filter worden  
gebruikt. Er kan automatisch of handmatig worden teruggespoeld.  
Tegelijkertijd wordt het oppervlak onzichtbaar gereinigd, zodat u ook 
minder zwembadreinigers nodig hebt. Het water wordt met behulp van 
een speciaal ontwikkelde aanzuigtechniek rechtstreeks in het zwembad 

gezogen, gefilterd en vervolgens weer teruggevoerd naar het zwembad. 
De filterpomp is zo ontworpen dat de rotor volgens een tegenstroom-
principe werkt, zodat je tegelijkertijd een rugmassage kunt krijgen. 
Voor de onderwatertechniek kan er een zithoek met een geïntegreerde  
massagefunctie worden aangebracht.

Instellingen als de watertemperatuur, schoonwatersuppletie en filter-
looptijden kunnen op een in de wand geïntegreerd display worden  
geprogrammeerd. De instellingen kunnen worden aangepast zonder 
dat de eigenaar het zwembad hoeft te verlaten. Om de bediening op 
het display te vergemakkelijken, worden speciale onderwaterbrillen 
in verschillende zichtsterktes meegeleverd, net als een snorkel met  
verschillende lengtes. 

De nieuwe technologie omvat ook een onderwaterventilatiesysteem 
voor gebruik in binnenbaden. Ook dit systeem wordt in de onder- 
watergeul geïnstalleerd. Het grote voordeel hiervan is dat de behandelde  
lucht tegelijk met het zuivere zwemwater wordt gereinigd en kiemen 
binnen de meet- en regeltechniek worden geneutraliseerd. Luchtfilter-
reiniging is daarom niet nodig. Een aangename bijkomstigheid is dat 
er door het gecreëerde vacuüm totaal geen verdamping plaatsvindt.   ■

*Een innovatie die nog moet worden uitgevonden.

TECHNIEKONDERWATER-
*

sopra AG INTRODUCEERT NU EEN ECHTE NOVITEIT: DE NIEUWE ONDERWATERTECHNIEK WORDT  
NIET MEER EXTERN IN EEN TECHNISCHE RUIMTE GEÏNSTALLEERD, MAAR DIRECT IN HET ZWEMBAD.
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Vario Pool System GmbH
Harkortdamm 31 
32429 Minden
Tel.: +49 (0) 571 - 50 55 750
info@vpsgmbh.de
www.vps-pools.de

individuelle Form & Größe
maß- und passgenau
variable freitragende Bauweise
hochbeständiges PVC-hart
jederzeit revisionsfähig
frei um- und untergehbar
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Sopra AG, Ferdinand-Nebel-Str. 3, 56070 Koblenz, Tel.: 0261 983080, E-Mail: info@sopra.de                                              www.sopra.de

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL FÜR EIN 
TOLLES BADEVERGNÜGEN
SOPRAZON PREMIUM 19 ERFÜLLT HÖCHSTE ANSPRÜCHE DER WASSERQUALITÄT

Mit der neuen Elektrolyse-Anlage soprazon premium 19 aktualisiert Sopra ihr Portfolio für den privaten 
Schwimmbadbereich. Mit den natürlichen Ausgangsstoffen Salz und Wasser stellt die soprazon 
premium 19-Anlage eine effektive, ökonomisch sinnvolle und technisch ausgereifte Alternative zur 
Dosierung von Bleichlauge oder anderen Chemikalien zur Desinfektion dar. 

Reinste Lösung wird hergestellt und direkt ins Schwimmbeckenwasser dosiert. Der Umgang mit 
Chemikalien entfällt dadurch komplett. In Kombination mit dem Mess- und Regelgerät sopra-test-
premium 17 und der Steuerung sopra pool control touch gewährleistet dieses Gesamtsystem einen 
sicheren Betrieb für bestes Badevergnügen. Fragen Sie Ihren sopra-Partner!

Mess- und Regelgerät 
sopra-test-premium 17

Schwimmbadsteuerung 
sopra pool control touch

Salz-Elektrolyse-Anlage 
soprazon premium 19

Anzeige ganze Seite.indd   1 16.07.2019   08:28:20
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Power in de pool  
sopra biedt een breed assortiment 
waterattracties, zodat er in het 
zwembad heel wat te beleven is

sopra techniek  
Gedigitaliseerde zwembadtechniek 
die voldoet aan de eisen van nu
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POOL  &  WELLNESS MAGAZINE

SCHWIMMBÄDER UND 
WELLNESSANLAGEN FÜR 
HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Wasser ist unser Element. Es dient uns als Inspiration für einzig-
artige Architektur und erstklassiges Design. Beeindruckende und 
einmalige Kompositionen aus hochwertigen Materialien, Farben 
und Formen geben sopra Schwimmbädern ihr unverwechselbar
individuelles Aussehen. Wir realisieren Wellnessoasen mit Saunen, 
Dampfbädern, Swimming Pools, Swim Spas, Tauchbädern und 
Fußbecken, Whirlpools, Relaxzonen und Erlebnisduschen. 

Sämtliche Projekte beruhen auf einem individuell erstellten 
Raumkonzept, welches Design und Funktionalität auf elegante 
Weise miteinander verbindet. 

sopra AG Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand-Nebel-Straße 3 | 56070 Koblenz
Telefon +49 (0)261 98308-0 | info@sopra.deP o o l  &  W e l l n e s s

www.sopra.de
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