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Checklist
Met eenvoudige basisregels leggen
we uit hoe klanten hun zwembad
moeten onderhouden

slimme technologie
De sopra cloud maakt het zwembad
digitaal. U heeft toegang vanuit de
hele wereld
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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 DERWASSERQUALITÄT

Mit der neuen Elektrolyse-Anlage soprazon premium 19 aktualisiert Sopra ihr Portfolio für den privaten
Schwimmbadbereich. Mit den natürlichen Ausgangsstoffen Salz undWasser 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 demMess- 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
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Beste lezers,

Ons sociale leven stond dit jaar in het teken van de pandemie. Toch
horen we vanuit het bedrijfsleven bijna alleen maar succesverhalen.
De zwembadsector in het algemeen en de sopra partners in het
bijzonder kunnen opnieuw bogen op een uitstekend jaar. Al onze sopra
partners zijn het jaar goed begonnen met volle orderboeken; 2021
belooft opnieuw een succesvol jaar te worden voor ons netwerk.Waarom
zwembad, sauna en wellness op dit moment zo in trek zijn, ligt
voor de hand: in tijden van crisis trekken mensen zich terug in hun
eigen huis, verfraaien hun woning en laten een zwembad en andere
wellnessapparatuur installeren.

Het feit dat sopra AG zo succesvol en crisisbestendig is, gaat echter
dieper en is terug te voeren op de oorsprong van ons netwerk. Deels
heeft dit te maken met de structuur van sopra AG. Onze partners zijn
allemaal gekwalificeerde specialisten, die al tientallen jaren succesvol
zijn. Zij beschikken over heel veel kennis over de aanleg van zwembad- en
wellnessvoorzieningen. Ook onderscheiden de sopra partners zich
van hun concurrenten door onze filosofie en kwaliteitsnormen. Met
29 partners en een breed netwerk van toeleveranciers hecht sopra AG
veel waarde aan de intensieve begeleiding en ondersteuning van haar
klanten. Dit kunnen zowel particulieren als architecten, ontwerpers
of hoteleigenaren zijn. Als deskundige partners verwezenlijken wij
hun dromen van een wellnesslandschap met zwembad, whirlpool,
sauna en nog veel meer. Dit doen we als totaalpakket en op een
kostenefficiënte manier. Daarbij werken de sopra partners nauw
samen met de architecten die het project leiden.

Door de regionale spreiding van de sopra partners over heel Duitsland
en de buurlanden kunnen we snel en vakkundig lokaal de noodzakelijke
service verlenen. En service betekent voor ons: We verkopen geen
doorsnee-oplossingen. We helpen u niet alleen met het ontwerp en
de uitvoering van uw project, we zijn ook uw aanspreekpunt, mochten
er zich later nog problemen voordoen. Klanten profiteren van onze
aanwezigheid in de hele regio. En tevreden klanten zijn altijd de beste
reclame.

In dit nieuwe nummer van het sopra magazine laten we zien wat we
als groep voor onze klanten kunnen betekenen. In deze editie laten we
u weer een aantal interessante en inspirerende projecten zien die de
sopra partners in de afgelopen maanden hebben gerealiseerd. Wij
hopen u hiermee te inspireren voor allerlei nieuwe projecten. Ik wens
u veel plezier met het lezen van deze nieuwe editie van ons sopra
magazine. ■

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

HCOMPETENTIENETWERK

et sopra
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Alle essentiële producten in het sopra programma zijn eigen productontwikkelingen, die door gekwalificeerde leveranciers in opdracht van en in nauwe samenwerking met sopra AG
worden vervaardigd. Omdat sopra partners en fabrikanten doorlopend informatie en ervaringen uitwisselen, is naleving van de gespecificeerde kwaliteitsnormen gegarandeerd.
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H
UW PARTNER IN CENTRAAL-EUROPA
VINDT U sopra
IER

29 Partners in Centraal-Europa 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
– in geheel Duitsland en in de EU –

PARTNERS

MAGAZINE | 2021
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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

HajoW. Rüffer GmbH
Elgersburger Straße 6
14193 Berlin
Tel.: 030-826-1086 · Fax: -3429
info@rueffer-pool.de
www.rueffer-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 &WellnessWendel
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
undWellnessbereiche 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 ·27793Wildeshausen
Tel.: 04331/9960-0 · Fax: -44
info@wasser-schmidt.de
www.wasser-schmidt.de
Besuchen Sie unsere
Schwimmbad- und
Wellnessausstellung
inWildeshausen!

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

Exklusiver Partner der

AGAG

1
Kühling & Hauers
Schwimmbadtechnik GmbH
Am Ortfelde 32
30916 Isernhagen
Tel.: 0511/728510 · Fax: 7285111
info@kuehling-hauers.de
www.kuehling-hauers.de
Innen- und Außenschwimmbäder,
Caesar’s Therme, Sauna

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

Exklusiver Partner der

AGAG
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6
Doni-Schwimmbadtechnik
GmbH
Salisweg 24 · 63454 Hanau
Tel.: 06181/9237230 · Fax: -254053
info@schwimmbad-doni.de
www.schwimmbad-doni.de
Ihr perfekter Partner für die Realisierung
von Schwimmbad- undWellnessanlagen

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

Exklusiver Partner der

AGAG

12
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Pfullendorferstr. 20
78333 Stockach

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

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

Exklusiver Partner der

AGAG

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

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

Exklusiver Partner der

AGAG
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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
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Staufener Str. 3
79427 Eschbach

15

Seufert + Fink
Schwimmbadbau
GmbH & Co. Vertriebs KG
Kolpingring 10
82041 Oberhaching
Tel.: 089/793-3004 · Fax: -4849
info@seufertundfink.de
www.seufertundfink.de
Planung und Umsetzung von
Schwimmbad- undWellnessanlagen
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.: 08171-9271-0 · 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
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Arosa Schwimmbad- und
Saunatechnik GmbH
Siemensstraße 13 · 85080 Gaimersheim
Tel.: 08458-32299-0 · Fax: -22
info@arosa-gmbh.de
www.arosa-gmbh.de
Ausstellung und Fachmarkt auf über
2500 m2 – überzeugen Sie sich selbst!

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

Exklusiver Partner der

AGAG

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

Editie 2021
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 Abonnementen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij 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-5071Wals
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
office@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
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De grote glaspartijen gaan open in de richting
van het terras en bieden ongehinderd uitzicht
op de tuin.

In één vleugel van het gebouw is een zwembad
ontworpen, met een volledig glazen voorgevel
die in het zwembad moest worden geïntegreerd.

Foto’s: Tom Philippi

REPORTAGE

MAGAZINE | 2021



NET ALS DE REST VAN DE EXCLUSIEVE WONING MOEST OOK HET
ZWEMGEDEELTE IETS BIJZONDERS WORDEN. DAAROM CREËERDEN
DE ONTWERPERS EEN INDOOR-OUTDOORZWEMBAD WAARIN DE

VOORDELEN VAN EEN BINNENBAD VAKKUNDIG WERDEN GECOMBINEERD
MET DAT SPECIALE GEVOEL VAN EEN BUITENBAD.

De architect ontwierp voor de opdrachtgever een woonhuis met twee etages, dat als een hoefijzer de drie zijden van een terras omsluit.

GROTE VRIJHEID

REPORTAGE

In één vleugel van het gebouw is een zwembad ontworpen,
met een volledig glazen voorgevel die in het zwembad
moest worden geïntegreerd.

Op aanbeveling kwam de klant bij sopra Salzburg terecht.
Na de eerste voorbereidende besprekingen kregen Dirk
Gresch en zijn team de opdracht. Een derde van het
zwembad moest buiten het gebouw uitsteken en de 

Voor de opdrachtgever sprak het voor zich dat zijn nieuwe,
prestigieuze huis ook een zwembad van dezelfde hoge
kwaliteit zou krijgen. De architect ontwierp een woonhuis
met twee etages, dat als een hoefijzer de drie zijden van
een terras omsluit.

Door de grote glaspartijen opent het gebouw zich naar het
terras en biedt het raam ongehinderd uitzicht op de tuin.

DE

15
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REPORTAGE

 twee delen van het zwembad zouden door een raampartij van elkaar
worden gescheiden. Op advies van Dirk Gresch besloot de klant gebruik
te maken van een geprefabriceerd pvc-zwembad dat producent KWS
nauwkeurig in de fabriek kon berekenen. Vervolgens werd er een
leverings- en installatiedatum afgesproken en doordat de vakgebieden
elkaar bijna raakten, bleef er maar weinig ruimte over voor fouten.

Uiteindelijk viel de keuze op een KWS High Level zwembad van
15 bij 4 meter. Dit High Level-bassin uit het sopra programma heeft
volgens Dirk Gresh veel voordelen voor de opdrachtgever en is een
goed compromis tussen een skimmerbassin en een overloopzwembad.
Zo’n bassin heeft wel een hoge waterlijn, bijna net als bij een
zwembad met overlooprand, maar met beduidend lagere kosten, omdat
er geen randconstructie, leidingwerk en overloopreservoirs nodig zijn.
Dat maakt het bassin veel voordeliger.

Het zwembad is voorzien van een overloopschacht en een ondergrondse
nis met lamellenafdekking zonder diafragma. High Level-bassins
hebben een goede doorstroming omdat de oppervlakteafzuiging over
de hele breedte van het bassin reikt.

Een derde van het zwembad steekt buiten het gebouw uit.
Beide bassindelen worden van elkaar gescheiden door

een beweegbare glaspartij.

Het High Level-bassin uit het sopra programma biedt volgens Dirk Gresch veel voordelen en is een goed compromis tussen een skimmerbassin en een overloopzwembad.
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Het bassin heeft hoge waterlijn, bijna net als bij een zwembad met overlooprand.

De constructie moest volledig afsluitbaar zijn en daarom werden de
twee delen van het bassin door veiligheidsglas van elkaar gescheiden.
Met een druk op de knop gaat de sluis open en kunnen de eigenaren
naar buiten zwemmen.

Het bassin is voorzien van een luchtbellenbank en witte ledschijnwerpers
van sopra. Dirk Gresh vertelt dat het nog lastig was om de sopra
zwembadtechniek onder te brengen. Er werd speciaal een liftschacht
aangelegd, waarin de volledige zwembadtechniek, inclusief de Herget-
beluchtingstechniek, moest worden geïnstalleerd. Dirk Gresch vertelt:
"De zwembadtechniek moest op maat worden gemaakt en vervolgens
in een zeer kleine ruimte worden geïnstalleerd. Dit stelde ons
team voor een flinke uitdaging. Uiteindelijk is het ons gelukt de 

sopra inter-commands
Der Profi für Ihren Pool

sopra inter-commands garantiert perfekte
Wasserqualität und ungetrübten Badespaß!
Das Pool-Management-System übernimmt
neben der Wasserpflege auch weitere
Aufgaben, wie z.b. die Steuerung von
Umwälzpumpe, Wasserspielen und Heizung.

Sichere Wasserpflege
Präzise Messung von pH,
Freiem Chlor und Temperatur

Steuerung des Schwallwasserbehälters
Schwallwasserbehälter-Steuerung mit nur
einem wartungsfreien Drucksensor.
Für alle inter-commands – auch zum
Nachrüsten!*

Einfache Bedienung
Komfortabel und intuitiv –
Hochauflösendes TFT Touch Display

Fernzugriff auf das System
Mittels Netzwerkverbindung kann das
Gerät über einen PC oder Handy gesteuert
werden.

*Ab Herbst 2021.
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Het zwembad is voorzien van een overloopschacht en een ondergrondse nis met lamellenafdekking zonder diafragma. De sopra zwembadtechnologie is in het souterrain vlakbij het
zwembad geïnstalleerd.

INFORMATIE | www.sopra-salzburg.at
i

 technologie goed in te passen." Het systeem bestaat uit een sopra
filterinstallatie met meerwegklep, een circulatiepomp, een UV C-systeem
en de "PoolManager Analyt"-meet-, regel- en doseertechnologie van
Bayrol.

Behalve het onderhoud van het water neemt het automatische
poolmanagmentsysteem ook andere taken voor zijn rekening.
Het regelt ook de circulatiepompen, de waterattracties en de
verwarming. Door het open concept kunnen de gebruikers het systeem
uitbreiden met extra functionaliteiten. Het grote touchdisplay is dankzij
het helder gestructureerde menu heel eenvoudig te bedienen. Met de
geïntegreerde toegang op afstand kunnen alle functionaliteiten van de

PoolManager ook via mobiele telefoon, tablet of pc worden bediend.

Toen de bouwwerkzaamheden aan het zwembad klaar waren, werd het
interieur van het binnenbad verder afgewerkt. De opdrachtgevers zijn
echte Italiëliefhebbers en lieten daarom een muur decoreren met een
illusieschilderij van de Lagune van Venetië. Zo overheerst het thema
water in al zijn facetten ook het wellnessdeel. ■
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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 frischenWasser planschen.

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

BADUmacht‘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…



Voor dit project moest een zwembad in
een nieuw terras worden geïntegreerd.

sopra partner Schwimmbad-Henne
kreeg de opdracht voor dit project.
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Foto’s: Tom Bendix
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MEDITERRANE ZWEMOASE

ENE
TWEE WORDEN ÉÉN: NA DE AANSCHAF VAN HET NAASTGELEGEN HUIS KONDEN
TWEE TUINEN TOT EEN NIEUWE, PRACHTIGE TUIN WORDEN SAMENGEVOEGD.

EN DAN WAS ER OOK NOG PLAATS GENOEG VOOR EEN ZWEMBAD.

Om een open ruimte te creëren werd er een nieuw terras aangelegd en opnieuw ingericht met voldoende ruimte voor het zwembad.

De situatie ter plaatse wordt gekenmerkt door een steile
helling. Om een open ruimte te creëren werd een terras
aangelegd en opnieuw ingericht. Onder het terras van het
woonhuis ontstond er zo een nieuw terras met voldoende
plaats voor het zwembad. En daar sluit de tuin op aan.
De eigenaars hebben nu vanaf elke etage van
hun huis en vanuit de tuin prachtig zicht op hun
zwembad, de tuin en tot ver in het dal. 

Er deed zich een kans voor, die de opdrachtgever niet aan
zich voorbij liet gaan. Want het huis van de buren stond te
koop. De zoon des huizes greep meteen zijn kans, kocht
het huis en liet het grotendeels afbreken en weer opnieuw
opbouwen. Een gemeenschappelijke nieuwe tuin verbindt
de twee percelen nu, zodat ze in elkaar overvloeien. Voor
dit project moest een zwembad in een nieuw terras worden
geïntegreerd. sopra partner Schwimmbad-Henne kreeg de
opdracht voor dit project.

21
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Van de twee percelen werd een geheel gemaakt door veel elementen, zoals muren, paden en trappen, dezelfde zandstenen uitstraling te geven als het bestaande ouderlijk huis.

 Om van de twee percelen een geheel te maken, kregen veel
elementen in de tuin, zoals muren, paden en trappen, hetzelfde
zandstenen karakter als het bestaande ouderlijk huis. Materiaal en
planten werden zo gekozen dat er een veelzijdige woontuin in
Mediterrane stijl ontstond.

Bedrijfsleider Steffen Henne adviseerde de opdrachtgever over de
vele mogelijkheden om een zwembad in het ontwerp op te nemen. De
klant stemde in met het voorstel om een geprefabriceerd GVK-bassin
uit het sopra programma te gebruiken. Uiteindelijk viel de keuze op
een skimmerbad van 8 bij 3,50 meter met een hoektrap, een grando
rolafdekking, een sopra tegenstroominstallatie en twee onderwater-
spots. Er werd een grote bouwkraan bovenaan de weg opgesteld.

Die tilde het zwembad over het huis heen en liet het zo'n 45 meter naar
beneden in de uitgraving zakken. Daar hoefden de technici van Henne
het alleen nog maar aan te sluiten. Onder het hele boventerras
strekte zich een souterrain uit, dat voldoende plaats bood voor de
tuinmeubelen en een bar. Ook de zwembadtechniek van sopra kon daar
onderhoudsvriendelijk worden geïnstalleerd. 

De klant stemde in met het voorstel van Steffen
Henne om een geprefabriceerd GVK-bassin

uit het sopra programma te gebruiken. Uiteindelijk viel
de keuze op een skimmerbad van 8 bij 3,50 meter

met een hoektrap, een grando rolafdekking, een sopra
tegenstroominstallatie en twee onderwaterspots.
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Het skimmerbad met hoektrap, een sopra tegenstroominstallatie en twee onderwaterspots.
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De apparatuur bestaat uit een filterinstallatie met meerwegklep, een energie-efficiënte, radiogestuurde SPECK-pomp en de ”sopra test light” meet- en regeltechniek.

Het bassin wordt verwarmd door een Zodiac-waterpomp.

INFORMATIE | www.schwimmbad-henne.de
i

 De apparatuur bestaat uit een filterinstallatie met meerwegklep, een
energie-efficiënte, radiogestuurde SPECK-pomp en de ”sopra test light”
meet- en regeltechniek voor automatische dosering van pH- en
redoxonderhoudsmiddelen. Het zwembad wordt verwarmd door een
Zodiac-warmtepomp.

Dit plaatst het nieuwe zwembad in de tuin niet alleen qua uiterlijk, maar
ook qua techniek op het hoogste niveau. ■
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Foto’s: Tom Philippi
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Het naburige perceel stond te koop.
Dat was een unieke kans om een lang
gekoesterde wens in vervulling te laten gaan:
de woonruimte uitbreiden met een aanbouw
en daarin een zwembad integreren.
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OVERWEGINGEN
BINNEN- OF BUITENBAD?

DEZE OPDRACHTGEVER WILDE ALLEBEI. HIJ
KREEG EEN UNIEKZWEMBAD DAT QUA DESIGN

EN TECHNIEK VAN TOPKWALITEIT IS.

Een rvs zwembad uit het sopra assortiment dat in afzonderlijke platen wordt afgeleverd, die ter plaatse aan elkaar worden gelast.

Op de bovenverdieping van de aanbouw werd behalve
extra woonruimte ook een kleine wellnessruimte ontworpen.

Op aanbeveling wendde de architect zich tot sopra partner
Pool & Wellness Ettl, die aan de slag ging met de technische
aspecten van het zwembad. "Twee dingen stonden voorop
bij het ontwerp," vertelt bedrijfsleider Ewald Ettl. “Allereerst
was de toegangsweg tot de bouwplaats zo smal, dat deze

Deze kans liet de opdrachtgever zich niet ontgaan: Het
naburige perceel stond te koop. Dat was een unieke kans
om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan:
de woonruimte uitbreiden met een aanbouw en daarin
een zwembad integreren. Josef Weininger uit Reichenbach
werd als architect voor dit project aangesteld. Hij ging van
start met het ontwerp van het pand naast de bestaande
woning, waarin een zwembad moest worden geïntegreerd.

27
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Een glazen pui die vanaf de bovenverdieping naar beneden schuift, scheidt de twee zwembadgedeelten en sluit het gebouw veilig af.

niet bereikbaar was voor vrachtwagens. Hierdoor was een bassin
uit een stuk bij voorbaat uitgesloten. En de opdrachtgever wilde
graag dat het binnenbad werd uitgebreid met een buitenbad, om van
het ene bad naar het andere te kunnen zwemmen.” Na herhaaldelijk
overleg adviseerde Ewald Ettl een roestvrijstalen zwembad dat in losse
platen kon worden afgeleverd, die ter plaatse aan elkaar werden gelast.

Opdrachtgever en architect gingen daarmee akkoord: ze waren niet
alleen gecharmeerd van het ontwerp van het rvs zwembad uit het sopra
assortiment, ook de constructiemogelijkheden van het zwembad
spraken hen erg aan. En dus ontwierp Ewald Ettl een 14 meter lang
bad voor binnengebruik en een 6 meter lang buitenbad, voor 20 meter
aaneengesloten zwemplezier. Een glazen pui die vanaf de
bovenverdieping naar beneden schuift, scheidt de twee zwembad-
gedeelten en sluit het gebouw veilig af.

Langs het zwembad loopt een overloopgoot die afgedekt is met
platen van natuursteen. Zoals gebruikelijk bij rvs zwembaden zijn de
instroomjets in de bodem van het zwembad ingebouwd. Hierdoor
ontstaat een goede verticale stroming in dit enorme watervolume.

Ewald adviseerde een 14 meter lang binnenbad
en een 6 meter lang buitenbad,

voor 20 meter aaneengesloten zwemplezier.
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Zoals gebruikelijk bij rvs zwembaden zijn de instroomjets in de bodem van het zwembad
ingebouwd.

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.

Het bassin is verder nog uitgerust met een toegangstrap en led-/rgb-
onderwaterspots die het zwembad en het hele binnenbad in een zee van
kleur onderdompelen. Alhoewel er genoeg ruimte was heeft de klant er
bewust voor gekozen geen waterattracties te laten installeren.

De sopra zwembadtechniek werd in het souterrain dicht bij het zwembad
geïnstalleerd. Een meerlaagsfilter, het soprazon systeem en
het "Inter-commands" zwembadbeheer zijn hier netjes en
onderhoudsvriendelijk geïnstalleerd. "Inter-commands" is een echt
zwembad- en beheersysteem dat zowel de waterbehandeling als alle
andere functionaliteiten regelt, zoals circulatiepompen, verwarming,
schijnwerpers en waterattracties. Door de internetverbinding kan het
display in realtime op elk geschikt apparaat worden weergegeven. 
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Alle zwembadfunctionaliteiten kunnen dus op elk moment vanaf de
hele wereld worden bediend. Het systeem kan dus zowel door de klant
als door de firma Ettl op afstand in de gaten worden gehouden. Ook
is het systeem op het serviceportaal van sopra toeleverancier Bayrol
aangesloten. In geval van een lege tank of een storing krijgt de eigenaar
een waarschuwing op zijn mobiele telefoon. Ook Ewald Ettl kan
inbellen en eenvoudig alle systemen controleren die op het portaal zijn
aangesloten: "Ik hoef ook niet op elk systeem afzonderlijk in te bellen
en door de displays te scrollen," prijst hij het systeem, „Ik zie direct of er
voor een zwembad een groen of rood lampje brandt. Alleen bij een rood
lampje bel ik in om te zien wat er aan de hand is."

In het souterrain waar de techniek staat, is ook het sopra Herget-
beluchtingssysteem met warmteterugwinning geïnstalleerd. Via een
tegenstroomwarmtewisselaar wordt de verbruikte lucht ontvochtigd,

opnieuw verwarmd en via sleufrails in het binnenbad geblazen. De unit
werkt volgens Ewald Ettl met hoge percentages verse lucht, zodat er in
het binnenbad altijd een aangenaam klimaat heerst.

Voor dit opvallende project kreeg sopra partner Pool & Wellness Ettl de
bronzen bsw-prijs. ■

Langs het zwembad loopt een overloopgoot die afgedekt is met platen van natuursteen. De sopra zwembadtechniek werd in het souterrain dicht bij het zwembad geïnstalleerd.

i
www.pool-wellness-ettl.de | www.architekten-wh.de
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Electronic-Controls

Hansjürgen Meier

www.osf.de
Tel. +49 (0)5772 / 9704-0 | Fax +49 (0)5772 / 5730 | E-Mail: info@osf.de

Mit POOL-Control-45 exclusiv
erleben Sie ein völlig neues
Bedien- und Sicherheitsgefühl
in Ihrem Schwimmbad:

Ganz einfach stellen Sie alle
Funktionen optimal mit dem
großen Touch-Monitor ein
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Server zu Ihrem Smartphone
oder Computer.

Weitere Infos unter
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die einfache Internetverbindung
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Foto’s: Tom Bendix

Door de vloeren van houtcomposiet
krijgt het hele buiten- en zwembadgedeelte
een uniforme, moderne uitstraling.

Het bassin steekt nu haaks op deze
constructie een eindje de tuin in.

REPORTAGE
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BIJ EEN VERBOUWING VAN HET TERRAS EN DE TUIN NAM
DE OPDRACHTGEVER DE KANS WAAR OM OOK EEN ZWEMBAD
MET MODERN DESIGN TE INTEGREREN. HET BASSIN PAST

PERFECT IN DE NIEUWE SETTING.

Het huis staat op het hoogste punt in het heuvelland. Een brede en representatieve trap leidt naar beneden naar het tuinniveau.

DE HORIZON
TOT AAN
WEMMEN
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dit in het ontwerp voor de verbouwing meteen worden
meegenomen. En weer kreeg Ambiance de opdracht.

In het ontwerp van het opnieuw ingerichte terras en tuin
speelt het zwembad een belangrijke rol. Het huis staat
op het hoogste punt in het heuvelland. Een brede en
representatieve trap leidt naar beneden naar het
tuinniveau. Het gerenoveerde terras met oppervlak van 

Deze klant was een oude bekende van Chris Milder. Zo'n 20
jaar geleden had Nederlandse sopra partner Ambiance al
een zwembad voor hem gebouwd, dat hij ook lange tijd in
onderhoud heeft gehad.

De opdrachtgever heeft onlangs een nieuw huis gekocht
en het naar zijn eigen wensen laten verbouwen. En omdat
er bij zijn nieuwe woning nog geen zwembad was, moest

REPORTAGE
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Voor het zwembad werd een zwarte natuursteen gebruikt als randsteen. Deze vormt een mooi contrast met het turkooizen zwembadwater, waardoor dit nog meer wordt geaccentueerd.
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houtcomposiet loopt nu helemaal rondom het gebouw en omsluit
ook het zwembad. Door het houtcomposieten oppervlak krijgt het hele
buiten- en zwembadgedeelte een uniforme, moderne uitstraling. Het
bassin steekt nu haaks op deze constructie een eindje de tuin in. Deze
vormgeving wordt consequent doorgevoerd in andere details: voor het
zwembad werd er bijvoorbeeld een zwarte natuursteen gebruikt als
randsteen. Deze vormt een mooi contrast met het turkooizen zwembad-
water, waardoor dit nog meer wordt geaccentueerd. Het overloopkanaal
aan de tuinzijde is bekleed met dezelfde zwarte natuursteen. Het water
stroomt over een 30 cm brede bassinrand in een lager gelegen geul.
Door het open zicht krijgen zwemmers het gevoel dat ze zo de tuin in
kunnen zwemmen.

Het zwembad zelf is een Polystone-bassin uit het sopra programma van
10 bij 3,70 meter in de kleur grijs.

Afgezien van het eerder genoemde overloopkanaal is het zwembad
voorzien van een platform bij het instapgedeelte, dat na het zwemmen
als relaxzone kan worden gebruikt. Onder het platform zit een
lamellenafdekking verborgen, die met een druk op de knop over het
wateroppervlak glijdt. De afdekking houdt de warmte vast in het
zwembad en draagt enorm bij aan de goede energiebalans van het
zwembad. Ook de toegangstrap vormt een interessant detail: de vier
treden van natuursteen zijn vrij verankerd in de bassinwand, waardoor
ze in het water lijken te zweven. Sommige inbouwonderdelen zijn van
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Internationale Fachmesse
für Sauna.Pool.Ambiente.

www.aquanale.de
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max. 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz)
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 rvs, wat de elegante uitstraling van het bassin verder accentueert.
De led-/rgb-onderwaterspots maken de uitrusting compleet.

Achter het zwembad leidt een trap naar het souterrain dat zich
onder het hele huis uitstrekt. De sopra zwembadtechniek is netjes en
onderhoudsvriendelijk in een aparte ruimte geïnstalleerd. De apparatuur
bestaat uit een filterinstallatie met meerwegklep en een radiogestuurde
pomp, het elektrolysesysteem "soprazon® premium 19", het meet- en
regelsysteem "sopra test premium 17" op basis van chloor- en
pH-waardecontrole met touchdisplay om de waterwaarden gemakkelijk
te kunnen controleren en een extra uv-desinfectiesysteem.

Het overloopwaterreservoir is onder het terras geplaatst. Zo geniet de
opdrachtgever van een zwembad met een modern design én van een
uitstekende waterkwaliteit. ■

De vier treden van natuursteen zijn vrij verankerd in de wand van het bassin. De sopra zwembadtechniek is in een aparte ruimte geïnstalleerd.
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PLAYA Living und Z400 iQ stehen für Modernität und Eleganz,
die Badespaß undWohndesign gekonntmiteinander kombinieren.

Elegant und unauffällig
• Einzigartiges und edles Design
• SILENCE-Modus für geräuscharmen Betrieb
• Geringer Platzbedarf dank vertikalem
Luftausstoß

•WLAN-Konnektivität: bequeme Steuerung
via App iAquaLinkTM

• Ökonomisch - dieWärmepumpe bezieht über
75% der Energieleistung kostenlos aus der Luft

Hochwertige Materialien | Einzigartiges Design | Einfache Montage

Mehr Informationen auf:
www.laghetto.de

www.zodiac-poolcare.de

Vertrieb durch:
Ihren Fachhändler|

Z400 iQ
Wärmepumpe

DAS PERFEKTE POOLERLEBNIS IM EIGENEN GARTEN

Eleganter „Lounge-Pool“
im italienischen Design:
• eine Entspannungsoase und
ein elegantesMöbelstück für
Ihr Haus und Ihren Garten zugleich.
• Nur in Laghetto Flagshipstores
verfügbar

Bei 28 °Cmacht Baden
erst richtig Spaß
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Het zwembad is niet als aanbouw gerealiseerd,
maar is van het begin af aan meegenomen in
het ontwerp.

Het ligt op de begane grond van het woonhuis
en biedt toegang tot het terras en de tuin.

Foto’s: Aarts

REPORTAGE

MAGAZINE | 2021



ETH

39

Voor het zwembad, de whirpool en de beluchting wordt geen gebruik gemaakt van
conventionele energie.

REPORTAGE

Voor de renovatie van zijn nieuwe woning had de opdrachtgever enkele
eisen voor de architectuur en uitrusting. Een van de belangrijkste eisen
was dat er geen gebruik mocht worden gemaakt van fossiele brandstoffen.
Alleen herbruikbare verwarmingsbronnen mochten worden ingezet.
Dus werd er bijvoorbeeld een systeem met zonnepanelen op het dak
geïnstalleerd. En kwamen er twee warmtepompen, waarvan er een het
geplande binnenbad moest verwarmen. sopra partner Aarts Zwembad-
bouw kreeg de opdracht voor de bouw van het binnenbad.

"Het was een ambitieuze opdracht", weet bedrijfsleider Eloy Aarts nog.
"De ene warmtepomp was bedoeld voor de energievoorziening van
het woonhuis, de andere voor de verwarming van het binnenbad. En
niets anders dan deze twee warmtepompen. Er waren geen andere
verwarmingsbronnen.” Om het resultaat vast te verklappen: het werkt.
Het binnenbad moet natuurlijk wel met de bijbehorende moderne
apparatuur zijn uitgerust, bijvoorbeeld doordat alle wanden en het 

ENERGIE-EFFICIËNTIE OP HET HOOGSTE NIVEAU:
HET BINNENBAD WORDT ALLEEN MET EEN

WARMTEPOMP VERWARMD. IN DE sopra CLOUD
WORDEN ALLE VERBRUIKSMODI IN

REALTIME WEERGEGEVEN.

DIGITALE ZWEMBAD
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 plafond zijn bekleed met ISO-warmte-isolatie en een dampwerende
laag. Dat heeft niet alleen een warmte-isolerend effect, maar houdt de
ruimte ook behaaglijk. De wens van de opdrachtgever kwam uit. Voor
het zwembad, de whirpool en beluchting wordt geen gebruik gemaakt
van conventionele energie.

Het zwembad is niet als aanbouw gerealiseerd, maar is van meet af
aan meegenomen in het ontwerp. Het ligt op de begane grond van
het woonhuis en geeft toegang tot het terras en de tuin. De ruimte is
opzettelijk zeer spartaans gehouden. Hierdoor komen het zwembad
en de whirlpool des te beter tot hun recht. Het zwembad bestaat

uit een 10 bij 3,20 meter groot bassin van beton, bekleed met een
ecoFinish-coating, die Aarts Zwembadbouw in Nederland verkoopt.
De naadloze coating is waterdicht, zeer duurzaam en verkrijgbaar in
verschillende kleuren. Het oppervlak voelt glad aan, is aangenaam voor
de huid en slipvrij.

Het bassin is voorzien van een tegenstroom-installatie en twee led/rgb-
onderwaterspots. De sopra zwembadtechniek met Herget-beluchting
is in het souterrain aan een kant van het zwembad geïnstalleerd. De
techniek bestaat uit een meerlagenfilter met radiogestuurde pomp,
"sopra test premium 17" meet- en regeltechniek voor het meten van

Het zwembad maakte van meet af aan deel uit van het ontwerp. Het werd dus niet als aanbouw gerealiseerd, maar ligt op de begane grond van het woonhuis.
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de vrije chloor-, pH- en redoxwaarden en de filterbesturing "sopra pool
control".

De filterbesturing regelt niet alleen de pompen, maar kan ook overschakelen
van het zwembad naar de whirlpool. Beide baden worden dus bediend via
één behandelingstechnologie.

Zodra de whirlpool wordt aangezet, wordt het circuit vergrendeld en wordt
het water in de whirlpool tot een temperatuur van 37° Celsius verwarmd.
Na het baden gaat het whirlpoolcircuit weer open en stroomt het water
terug in het grote zwembadcircuit. Het grote voordeel is dat er met dit 

De bassinuitrusting met tegenstroominstallatie en twee led-/rgb-onderwaterspots.
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 systeem wordt bespaard op installatietechniek en energie. Maar de
nieuwe sopra premium technologie heeft nog een voordeel: alle
systeemcomponenten zijn verbonden met de sopra cloud. Alle
technische componenten zijn dus in een netwerk opgenomen en met
de cloud verbonden. De verbruiksmodi kunnen op elk moment worden
bekeken en zo nodig worden bijgesteld.

De sopra cloud heeft echter nog voordeel ten opzichte van andere
cloudoplossingen, legt Eloy Aarts uit: "Als we willen, kunnen we
natuurlijk op het systeem inbellen, maar dat hoeft niet. Het systeem
communiceert namelijk actief met ons en stuurt een e-mail als er iets

niet in orde is.” Het serviceteam van Aarts kan dan meteen zien of
het om een lege tank gaat die moet worden vervangen, of dat er echt
een probleem is en er een monteur moet langskomen. Dit voorkomt
onnodige servicebezoeken. ■

i
INFORMATIE | www.aartszwembadbouw.nl

De sopra zwembadtechniek met Herget-beluchting is in het souterrain aan een kant van het zwembad geïnstalleerd.

MAGAZINE | 2021



Natürliches Klima
in Schwimmhallen
und Wellness-Anlagen

LU
FT

A
U

FB
ER

EI
TU

N
G

Herget GmbH & Co. KG · Wachtküppelstraße 2 · 36124 Eichenzell
Fon +49 6659/973-0 · Fax +49 6659/973- 40 · info@herget-online.de

www.herget-online.de

©
cr

ea
rt.

de
 Kompaktgeräte

 Komfort-Klimageräte

 Wärmepumpen

 Luftführungssysteme

ist die Premiummarke aus dem

Hause herget. Mit Qualität und innovativer Technik

sorgen unsere Luftaufbereitungssysteme für

gutes Klima – seit mehr als 50 Jahren.



De opdrachtgever koos voor een pvc-bassin
van sopra leverancier Vario Pool System,
model "Claro" uit de S Line-serie met een
verhoogde rand aan beide lange zijden voor
de rolafdekking.

Foto’s: Ralf Selle
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VOOR ZIJN NIEUWE ZWEMBAD BESTELDE DE OPDRACHTGEVER
NIET ALLEEN EEN TOPINSTALLATIE, MAAR OOK VERSCHILLENDE

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN.

Door de vlotte afhandeling bedroeg de bouwtijd tot aan de inbedrijfstelling iets minder dan zes weken.

REPORTAGE

Reiner Lietz, directeur van Kühling & Hauers, kende de klant
al langer. sopra partner Kühling & Hauers had enkele jaren
eerder al een zwembad voor hem gebouwd. En nu de klant
een nieuw buitenbad wilde, kwam deze weer bij Lietz met
zijn wens. Na diverse gesprekken koos de opdrachtgever op
advies van de zwembadexpert voor een pvc-bassin van sopra
leverancier Vario Pool System, model "Claro" uit de S Line-serie
met een verhoogde rand aan beide lange zijden voor de

lamellenafdekking. De grando solar lamellenafdekking ligt
opgeborgen in een rugzakschacht achter het zwemgedeelte
van het bassin. Als het is uitgerold, komt het bij belasting op
de verhoogde rand te liggen.

Dit biedt een uitgebreide bescherming tegen ongevallen. Een
andere veiligheidsmaatregel is dat de afdekking conform de
Franse veiligheidsnorm is voorzien van een geavanceerde 

VEILIGHEID
F OP

OCUS
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Het bassin werd in de fabriek van Vario Pool System uit één stuk gemaakt en met een dieplader naar de bouwplaats vervoerd.

 vergrendeling aan de voorzijde van de rolafdekking, die alleen
handmatig kan worden bediend. Zo kunnen de kinderen van de
opdrachtgever het niet open krijgen.

De toegangstreden van het 8,70 bij 3,70 meter grote, zilvergrijze zwembad
zijn voorzien van witte markerstrepen, en er zitten twee verzonken kunststof
skimmers aan dezelfde kant net als een uwe-tegenstroomisntallatie, model
"Juno". Aan de tegenstroominstallatie zit een Rockmann-touw waaraan de
gebruikers onderwatergymnastiek kunnen beoefenen om hun conditie op
peil te houden.

De installatie bestaat verder uit instroomjets in de rugzakschacht en in het
bassin, twee vloerafvoeren, een aparte aansluiting voor de bodemreiniger
en vier onderwaterspots.

Het bassin werd in de fabriek van Vario Pool System uit één stuk gemaakt en
met een dieplader naar de bouwplaats vervoerd. Daar liet een kraan het in
de uitgraving zakken. Het zwembad moest over een afstand van ongeveer
45 meter worden geplaatst. Dat kon niet met elke willekeurige kraan. Het
S Line-bassin is in de fabriek al voorzien van een thermische isolatie van
PU-schuim, maar ook de grondplaat moest worden geïsoleerd. Het
bassin is dus rondom omhuld met thermische isolatie en fungeert als
warmtereservoir. Toen de leidingen eenmaal waren aangelegd, werd het
bassin met droog beton afgevuld.

De sopra zwembadtechniek werd in de garage bij het huis geïnstalleerd.
De apparatuur bestaat uit een sopra meerlaags filterinstallatie met

Het S Line-bassin is in de fabriek al voorzien van
een thermische isolatie van PU-schuim, maar ook

de grondplaat moest worden geïsoleerd.
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De sopra zwembadtechniek werd in de garage bij het huis geïnstalleerd.

i
INFORMATIE | www.kuehling-hauers.de

AFM-filtermateriaal met UV C-desinfectie stroomafwaarts en het sopra-
regelsysteem.Bij het indelen vande techniekruimte is al rekeninggehouden
met de montage van een "soprazon premium 19" elektrolyse-installatie. De
warmtewisselaar voor de verwarming van het bassin is aangesloten op het
verwarmingssysteem van het huis.

De zwembadbouwer coördineerde alle werkzaamheden van de aannemers
die bij het project waren betrokken. Door de vlotte afhandeling bedroeg de
bouwtijd tot aan de inbedrijfstelling iets minder dan zes weken. ■

www.uwe.de
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“Het binnenbad moest van de opdrachtgever
en de architect hogere sferen uitstralen”,
vertelt André Gräfe.

Dit zien we in het hele gebouw terug.
De muren en het plafond van het
binnenbad zijn volledig bekleed met
wit-geoliede eikenhouten panelen die
voor deze bijzondere lichtsfeer zorgen.

Foto’s: André Gräfe
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Al bij het eerste gesprek werd duidelijk dat het hier om een bijzonder
object ging. Zo'n vraag krijgt zelfs een ervaren zwembadbouwer
niet elke dag. André Gräfe van sopra partner Hajo W. Rüffer GmbH in
Berlijn had samen met architectenbureau Sebastian Treese al enkele
opdrachten met veel succes afgerond. Daarom werd hij ook bij dit
project betrokken.

De uitgangssituatie was al een uitdaging op zich. De opdrachtgever had
in Berlijn een oud woonhuis gekocht, dat hij liet afbreken. Hij wilde
op het perceel een nieuw gebouw neerzetten, met twee verdiepingen
onder de grond. Er werd een gigantische bouwput van 12 meter
diep afgegraven voor het souterrain van de woning. Er kwam een
binnenbad in het eerste souterrain en in de tweede kelderverdieping
kwam een ruimte voor de zwembadtechniek en een garage. Sebastian
Treese Architekten was verantwoordelijk voor de uitvoering en
verschillende bouwfasen. De opdrachtgever had de beroemde
New Yorkse architecten Robert A.M. Stern ingeschakeld voor het
ontwerp. “Het binnenbad moest van de opdrachtgever en de architect 

SCHWALLDUSCHE
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TROPIC
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De muren en het plafond van het binnenbad zijn bekleed met wit-geoliede eikenhouten
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BIJNA TE MOOI OM TE ZWEMMEN: IN HET
SOUTERRAIN VAN EEN VILLA IN BERLIJN LIET DE
OPDRACHTGEVER EEN BINNENBAD BOUWEN,
DAT QUA DESIGN EN INRICHTING DE TOON ZET.

OGEREH
SFEREN



 hogere sferen uitstralen”, vertelt André Gräfe. Dit zien we in het hele
gebouw terug. De muren en het plafond van het binnenbad zijn volledig
bekleed met wit geoliede eiken panelen. Tussen de panelen werden
ledstrips ingebouwd, zodanig dat ze van bovenaf licht geven. Dit zorgt
voor een speciale lichtsfeer. Het gebruik van hout komt ook terug in de
aangrenzende wellnessruimte.

Het groenglanzende water van het 19 meter lange en 3 meter brede
zwembad contrasteert mooi met de kleur van het hout.

Het conventioneel betonnen zwembad is bekleed met Winckelmann-
mozaïeken van 1,2 bij 1,2 cm. De bovenkant van deze steentjes is
voorzien van een mengsel van drie kleuren: pistache, vert en vert pale.
Hierdoor krijgt het water een bijzondere groene tint. De mozaïekserie
werd speciaal voor dit project door fabrikant Winckelmann gemaakt.
Tegenover elkaar voeren twee uitkragende toegangstrappen aan de
uiteinden van het bassin naar het warme water.

Ondanks de lengte is het zwembad rijkelijk voorzien van
inbouwcomponenten en waterattracties. Er zitten alleen waterattracties
aan de omloopzijde, omdat installatie aan de muurzijde technisch
niet mogelijk was. Bodeminstroomjets en vier slanke skimmers in de
zwembadwand zorgen voor een goede hydrauliek. Voorbeelden van
waterattracties zijn een tegenstroominstallatie van uwe JetStream,
twee bubbelplaten in de bodem, twee massagestations van Fluvo
Schmalenberger en zeven onderwaterspots. 
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Het bassin is rijkelijk voorzien van waterattracties
voor puur zwemplezier.

Het conventioneel betonnen zwembad is bekleed met Winckelmann-mozaïeken van 1,2 bij 1,2 cm met aan het oppervlak de drie kleuren pistache, vert en vert pale.
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Het groenglanzende water contrasteert mooi met de kleur van het hout.
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De sauna in de wellnessruimte is aan de buitenkant bekleed met natuursteen en aan de binnenkant met lamellen van massief esdoornhout.

 In een schacht onder het bassin is de grando rolafdekking
geïnstalleerd. De schachtklep is bekleed met dezelfde mozaïeken als het
zwembad en valt daardoor nauwelijks op. Totdat hij met een druk op
de knop wordt geopend om het indrukwekkende wateroppervlak van
19 meter met een rolafdekking af te sluiten.

De sopra zwembadtechniek is direct onder het zwembad in de tweede
kelderverdieping geïnstalleerd. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste
sopra technologie met meerlaagsfilter, meerwegklep en radiogestuurde
pomp, de sopra-test meet- en regeltechniek en het elektrolyse-systeem
„soprazon premium 19”. Het systeem is toegankelijk op afstand en het
hele binnenbad kan op afstand worden onderhouden.

In de wellnessruimte kwam ook een sauna van sopra leverancier Arend.
Aan de buitenkant is de cabine bekleed met natuursteen. Binnenin is
gebruik gemaakt van massieve lamellen van esdoornhout, die speciaal
voor dit project zijn gemaakt. De rugleuningen worden indirect verlicht.
De designkachel is met hetzelfde hout bekleed en de eigenaar kan

verschillende saunabaden en klimaatomstandigheden op het
bedieningspaneel aan de buitenkant instellen. Elk detail in de cabine is
nauwkeurig op maat gemaakt en aangepast. Zelfs de afstand tussen de
lamellen is vastgelegd. Ook de aangrenzende CaesarsTherme is uniek
en speciaal voor dit project gebouwd.

De cabine van 3,40 bij 4,00 meter is uitgerust met hoefijzervormige
banken, die met dezelfde mozaïeken als het zwembad zijn bekleed.
Ook de vloer is ermee bedekt, zodat dezelfde bijzondere, groene tint in
de cabine terugkomt. De buitenkant is bekleed met grijze natuursteen.
De wellnessruimte is compleet gemaakt met een normale douche en
een attractiedouche. ■

i
www.rueffer-pool.de | www.sebastiantreese.de

MAGAZINE | 2021



www.alkorplan.de/touch

Die neue
TOUCH Origin
Von einem der edelsten Steinen
der Natur inspiriert: dem Granit.

Schick und zeitlos. Glänzende
Spiegelbilder ineinereinzigartigen
Poolwasserfarbe.

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH



Foto’s: Jose Arjona

Uiteindelijk werd het een gebouw van vier
verdiepingen met elk een eigen terras met
een onbelemmerd en wijds uitzicht op het
Zwabische landschap.

Het woonhuis en het bassin worden
verwarmd met zonnepanelen op het dak
en een warmtepomp.
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ER MOEST EEN ZWEMBAD KOMEN IN EEN TERRAS VAN EEN HUIS VAN
MEERDERE VERDIEPINGEN OP EEN ZEER STEILE HELLING. UITDAGING?
JA, MAAR DE BETROKKENEN STORTTEN ZICH ER VOL BRAVOURE OP.

Het zwembad is voorzien van een trapje aan de zijkant en een solar lamellenafdekking, die vrij in het zwembad is gemonteerd en ook als bank kan
worden gebruikt.

Voor alle betrokkenen was dit project een hele uitdaging.
Het huis van meerdere verdiepingen is gebouwd op een
extreem steile helling, en elke verdieping biedt een wijds
uitzicht op het landschap. De betonbouw en dus ook de
aanleg van het zwembad bleken dus uiterst complex.
Uiteindelijk werd het een gebouw van vier verdiepingen
met elk een eigen terras met een onbelemmerd en wijds
uitzicht op het Zwabische landschap. Het uitzicht waar

de bewoners elke dag van genieten, doet aan de Alpen
denken. Alle verdiepingen zijn bereikbaar via trappen en
een lift. De garage bevindt zich op de onderste verdieping.
Daarboven, op de eerste woonlaag, is een groot terras met
zwembad. De beide andere terrassen zijn wat kleiner en
liggen verder naar achteren. "Wij werden er al bij betrokken
toen de bouw van het huis nog niet eens begonnen was,"
vertelt Joachim Stiber. De opdrachtgever, die zelf de 
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Het zwembad ligt verzonken in het terras. Dankzij de glaswand die het terras van de helling scheidt, heb je ook vanuit het zwembad een groots uitzicht op de omgeving.

i
INFORMATIE | www.stiber.de

 opdrachten gunde, had sopra partner Stiber benaderd met zijn
plannen en hem de bouw van het zwembad toevertrouwd. Joachim
Stiber werd dus al in een vroeg stadium bij de besprekingen betrokken
en had invloed op het ontwerp voor het zwembad. De keuze viel op een
Isostone-zwembad bekleed met folie. "De opdrachtgever hechtte veel
belang aan het uiterlijk", vertelt Joachim Stiber verder. “Hij zwemt nu
bijna elke dag.” Het zwembad ligt verzonken in het terras. Dankzij de
glaswand die het terras van de helling scheidt, heb je ook vanuit het
zwembad een groots uitzicht op de omgeving.

“We hebben het nog even gehad over een Infinity-rand voor het
zwembad”, herinnert Joachim Stiber zich nog. “Maar dat zou grote
bouwtechnische problemen opleveren zoals de coördinatie met de
façade. Daarom hebben we dit idee verworpen.” Voor dit zwembad van
10 bij 4,50 meter werd eerst een granieten kuip gebouwd. Voor de
omranding van het zwembad werd hetzelfde materiaal gebruikt. De
randstenen met hun zwarte, leerachtige oppervlak, werden ook door
Stiber geleverd. Het zwembad werd ingebouwd in het terras, en niet in
de grond. Het hele bassin is dus onderkelderd.

Het zwembad is voorzien van een trapje aan de zijkant en een solar
lamellenafdekking, die vrij in het zwembad is gemonteerd en ook als
bank kan worden gebruikt. De profielen zijn doorzichtig en geven veel

warmte af aan het water. En het licht van de gekleurde onderwaterspots
schemert er mooi doorheen, wat zorgt voor een aantrekkelijk lichtspel
op het terras. Op het terras was zelfs nog plaats voor een douche.

Het woonhuis en het bassin worden verwarmd met zonnepanelen op
het dak en een warmtepomp. Voor verwarming wordt eerst de absor-
ber aangesproken. Pas als deze niet genoeg warmte levert, wordt de
verwarming van het huis gebruikt. De absorber en de solar
lamellenafdekking zijn genoeg voor 80 % van de energiebehoeften
van het zwembad. Alleen op koude dagen moet er soms wat worden
bijgewarmd.

Rondom het bassin, dat iets hoger op een betonnen plaat ligt,
bevinden zich de filterinstallatie, de pompen en de "sopratest light"
meet-, regel- en doseertechniek. Dit systeem is speciaal ontwikkeld
voor particuliere zwembaden en regelt de pH- en redoxwaarden.
Het is uitgerust met geïntegreerde slangpompen voor de toevoer
van desinfectie- en pH-correctiemiddelen. Het chloorgehalte wordt
afhankelijk van de redoxspanning geregeld. ■
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Het uitzicht waar de bewoners elke dag van genieten, doet aan de Alpen denken. Alle verdiepingen zijn bereikbaar via trappen en een lift.
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De oude zwemvijver werd door Poolwelt
Geyger omgebouwd en in twee zones verdeeld.
Zo ontstond een zwembad met conventionele
waterbehandeling en een tuinvijver met veel
natuur.

Foto’s: Tom Philippi
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De klant had het probleem al aan de telefoon beschreven.
In de zwemvijver, die de familie zo'n tien jaar eerder
had laten aanleggen, had al heel lang niemand meer
gezwommen.

Het water was groen en modderig. Het folie in de vijver was
overdekt met een biofilm, de circulatie werkte al een tijdje
niet meer en de laag algen was in de loop van tijd alleen

maar groter geworden. De opdrachtgever nodigde Sven
Geyger van sopra partner Poolwelt Geyger uit om de situatie
in ogenschouw te nemen.

Hij bekeek het systeem en samen bespraken ze verschillende
mogelijkheden om van de poel weer een aantrekkelijk
zwemgelegenheid te maken. Omdat de klant ook graag
een zo natuurlijk mogelijke tuin met bijbehorende 

DE ZWEMVIJVER VOLDEED NIET MEER AAN DE WENSEN VAN DE KLANT.
DE OPLOSSING WAS EENVOUDIG EN PERFECT: HET WERDEN
TWEE BASSINS IN PLAATS VAN ÉÉN. DE ZWEMVIJVER WERD

OMGEBOUWD TOT ZWEMBAD PLUS VIJVER.

Door de combinatie met een natuurstenen zwembadomranding blijft de natuurlijke charme van de vroegere zwemvijver behouden.

METAMORFOSE
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Het zwembad is voorzien van een tegenstroominstallatie en twee onderwaterspots uit het sopra programma.

badgelegenheid wilde, werkte Sven Geyger een concept uit waarin
de verschillende wensen van de opdrachtgever naar tevredenheid in
werden vervuld.

En het ziet er zo uit: De oude zwemvijver werd door Poolwelt Geyger
omgebouwd en in twee zones verdeeld. Zo ontstond een zwembad met
conventionele waterbehandeling en een tuinvijver met veel natuur.
“We wilden graag een zo natuurlijk mogelijk waterbassin houden en
niet enkel een zwembad in de tuin hebben,” legt de opdrachtgever uit.
Poolwelt Geyger bouwde een 8 bij 5 meter groot betonnen zwembad in
een vrije vorm voor in de tuin, dat met een sterk antracietgrijs folie van
2 mm dik werd bekleed. Door dit te combineren met een natuurstenen
zwembadomranding van zusterbedrijf Granit Geyer, bleef de natuurlijke
charme van de vroegere zwemvijver behouden. Vooral omdat er rondom
het zwembad een nieuwe vijver werd aangelegd.

Het zwembad is voorzien van een tegenstroominstallatie en twee
onderwaterspots uit het sopra programma.

De zwembadtechniek werd in zijn geheel ondergebracht in een
filterkast en bestaat uit een meerlagenfilter met AFM®-Filtermateriaal,
automatische terugspoeling, een filterpomp, de "sopra test light"
meet- en regeltechniek met pH- en redoxmeting, die ook voor de
toevoeging van desinfecteermiddelen zorgt. Alles is compact en
gemakkelijk bereikbaar, vlakbij het zwembad. Zo werden alle wensen
van de familie vervuld. Ze wilden eindelijk weer in een schoon en
hygiënisch zwembad kunnen zwemmen en toch kunnen uitkijken op
een natuurlijke tuin met een vijver en weelderige beplanting. ■

i
www.poolwelt.de | www.granit-geyger.de

MAGAZINE | 2021



REPORTAGE



Foto’s: Haiko Hohensee
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Het pvc zwembad is een High Level-bassin.

Met zijn verhoogde waterlijn is dit
bassinsysteem een compromis tussen
de voordelen van een overloopbassin
en een gunstiger geprijsd skimmerbassin.
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DE STERREN LEKEN DIT BOUWPROJECT IN EERSTE
INSTANTIE NIET GUNSTIG GEZIND, MAAR UITEINDELIJK
KWAM ALLES GOED. HET HIGH LEVEL-BASSIN IS NU HET

PRONKSTUK VAN DE TUIN.

Op advies van de zwembadbouwer koos de opdrachtgever voor een geprefabriceerd zwembad van pvc in de kleur antraciet.

REPORTAGE

Het echtpaar Hohensee kende de opdrachtgever al van
eerdere geslaagde projecten. Bij de bouw van zijn nieuwe
woning besloot de ondernemer ook een zwembad op het
perceel te laten aanleggen. Voor dit project was sopra
partner ELBIO zijn eerste keuze. In verschillende gesprekken
werden de wensen van de klant besproken. Die werden tot
een concreet concept uitgewerkt. Ook werd sopra collega
Kühling & Hauers, die al jarenlang ervaring heeft met de

aanleg van hoogwaardige zwembaden, bij het ontwerp
betrokken.

Op de wintertuin na was het nieuwe woonhuis al klaar,
vertelt Haiko Hohensee. Nu was het zwembad aan de
beurt. Op advies van de zwembadbouwer koos de
opdrachtgever voor een geprefabriceerd zwembad van pvc
in de kleur antraciet van sopra leverancier KWS. 

HOOGSTE NIVEAU
OP HET
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Het bassin met binnenafmetingen van 9 bij 3,86 meter werd in de
fabriek van KWS geproduceerd en met een dieplader afgeleverd. Daar
werd het vervolgens in de uitgraving geplaatst. Maar door een plotselinge
stijging van het grondwater vielen de plannen letterlijk in het water.
De afgraving was volgelopen met water en dat moest eerst worden
opgelost. Het duurde een paar maanden voordat de kuil was
opgedroogd en de bodemplaat was geplaatst. Al die tijd stond het
zwembad goed ingepakt in de tuin. Pas veel later kon het bassin in
de herstelde bouwput worden gehesen en op de techniek worden
aangesloten. Het ervaren team van Kühling & Hauers stond hen met
raad en daad bij.

Het pvc zwembad was een High Level-bassin uit het sopra programma.
Met zijn verhoogde waterlijn is dit bassinsysteem een compromis
tussen de voordelen van een overloopbassin en een gunstiger geprijsd
skimmerbassin. Bij een High Level-bassin komt de waterlijn tot 3 cm
onder de rand. Het grote voordeel hiervan is dat zwemmers goed zicht
hebben op de tuin, zonder hun nek te hoeven overstrekken. Door de
goed ontworpen hydraulica stromen eventuele golven gelijkmatig over
de overlooprand in de goot. Hierdoor wordt het vuil volledig aan het
oppervlak afgeschuimd en kan het zich nauwelijks aan de waterlijn
hechten.

Omdat een goot niet kan worden afgedekt met een zwembadafdekking,
zijn de verdamping en het daarmee samenhangende warmteverlies
bij een overloopbassin groter. De lagere verbruikskosten van High
Level-bassins zijn dus een extra voordeel. Door de speciaal gevormde
randstenen langs het bassin van Granit Geyger kan het water niet over

de rand van het zwembad stromen, maar loopt het rechtstreeks in een
goot aan de kop van het bad. De stenen steken iets over de rand van het
bassin uit, maar er zit voldoende ruimte onder om de lamellenafdekking
eronderdoor te laten lopen. Andere accessoires van dit bassin zijn een
hoektrap die in een bubbelbank overgaat, een tegenstroominstallatie
van uwe JetStream, een grando rolafdekking in solar-uitvoering met pvc
profielen en de nieuwe rechthoekige led-/rgb-spots van sopra.

Vooraf werd het idee besproken om een vrijstaand bassin te bouwen
met een onderhoudsgang eromheen. Vanwege het hoge grondwaterpeil
werd dit idee echter verworpen. Het bassin is nu aan drie zijden rondom
omhuld. Voor de installatie van de sopra-techniek en de motor voor
de lamellenafdekking werd direct achter de High Level-goot aan de
kopzijde een techniekkelder gebouwd. Deze nette, onderhouds-
vriendelijke ruimte bood plaats genoeg voor een meerlagenfilter met
meerwegklep, een radiogestuurde pomp en de "sopra test 17”meet- en
regeltechniek voor het doseren van de vlokmiddelen en water-
behandelingsproducten. Een saunahuisje in de tuin maakte deze
wellness-oase compleet. Toen de dag van de oplevering eindelijk was
aangebroken, was de klant blij dat hij, ondanks de lange vertraging,
eindelijk van zijn zwembad kon genieten. ■

Het zwembad is uitgerust met een hoektrap, een tegenstroominstallaite, een grando rolafdekking en led-/rgb-spots van sopra.

i
INFORMATIE | www.schwimmbadbau-vr.de

In samenwerking met www.kuehling-hauers.de
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Foto’s: Martin Klank

Uiteindelijk viel de keuze op een GVK-bassin
met geïntegreerde rolafdekking en een
wet-lounge, die de klant na het zwemmen
kan gebruiken als ontspanningsruimte.
Ook kwam er een panoramarand.

66

REPORTAGE

MAGAZINE | 2021



VANWEGE DE LIGGING VAN HET PAND OP EEN HEUVEL WAS EEN
ZWEMBAD MET EEN OVERLOOPKANAAL EEN LOGISCHE KEUZE.
DOOR DE VRIJE OVERLOOPRAND LOOPT HET WATEROPPERVLAK

MOOI OVER IIN EEN SCHITTEREND UITZICHT.

Dankzij de hoge waterspiegel kunnen zwemmers ook vanuit het water van het uitzicht op de tuin genieten.

De ligging van het huis is een droom. Vanaf een heuvel
midden in een wijngaard in het Markgräflerland hebben
de opdrachtgevers een prachtig uitzicht op het weidse
landschap. De tuin bood voldoende ruimte om een oude
wens in vervulling te laten gaan. Ze wilden graag gebruik
kunnen maken van een zwembad in de tuin. De klant had
sopra partner Herzog Schwimmbäder uitgenodigd voor
een afspraak. "Na het eerste gesprek en een bezoek ter

plaatse werd al snel duidelijk dat, vanwege de helling en
het geweldige uitzicht, een overloopzwembad de enige
optie was," zegt Dietmar Herzog. De opdrachtgever was
gemakkelijk te overtuigen en gunde Herzog Schwimmbäder
de opdracht.

Dietmar Herzog adviseerde de opdrachtgever over
eventuele opties voor een Infinity-zwembad, de 

67

WEIDS UITZICHT
ZWEMMEN

MET

REPORTAGE



i
INFORMATIE | www.herzog-schwimmbaeder.de

68

REPORTAGE

Het zwembad is voorzien van een energiezuinige grando rolafdekking in ”solarzilver”, rvs inbouwelementen en onderwaterspots met led-kleurenwisselaar uit het sopra programma.

 verschillende zwembadsystemen en manieren om het zwembad te
bouwen. Uiteindelijk viel de keuze op een GVK-bassin met geïntegreerde
rolafdekking en een wet-lounge, die de klant na het zwemmen kan
gebruiken als ontspanningsruimte. Het water loopt nu aan de kopzijde
van het bassin in de dieperliggende goot. Dankzij de hoge waterspiegel
kunnen zwemmers ook vanuit het water van het uitzicht op de tuin
genieten. De overlooprand is decoratief bekleed met keramische tegels.
Een Thermotec-achtervulling slaat de warmte op in het zwembad, dat
verder is voorzien van een energiezuinige grando rolafdekking in
”solarzilver”, rvs inbouwelementen en onderwaterspots met led-
kleurenwisselaar uit het sopra programma.

Om het zwembad te kunnen inbouwen, moest het terras worden
verlengd. Vanwege de helling van het terrein moest het door
granieten zuilen worden ondersteund. Om ruimte te besparen, werd
het overloopreservoir niet in de techniekruimte, maar in de tuin
gebouwd.De sopra zwembadtechniek, bestaande uit eenmeerlaagsfilter
met AFM®-fitlermateriaal, circulatiepompen, de “sopra test premium 17”
meet-, regel- en doseertechniek en de „sopra pool control premium 18”
filterbesturing, werd onderhoudsvriendelijk in het souterrain van het
woonhuis geïnstalleerd. Met de “sopratest premium 17” worden het
gehalte aan vrij chloor, de pH-waarde en redox-spanning gemeten.

De doseerregeling voegt precies genoeg desinfecteermiddel toe en
houdt de juiste pH in stand. "sopra pool control premium 18" met
display is een zwembadsysteem voor de verschillende functies van
een zwembad: de aansturing van de pompen, de niveauregeling, het
terugspoelen, de aansturing van de stangkleppen, de temperatuur-
regeling van het bassin en diverse veiligheidsfuncties. Ook kan dit
systeem via een LAN-verbinding op de meeste mobiele apparaten en
pc's worden bediend. De techniek werkt helemaal automatisch, de
eigenaar is dus nauwelijks tijd kwijt aan de waterverzorging. Het bassin
wordt verwarmd via een lucht/water-warmtepomp.

Toen het bassin was ingebouwd, kon het terras weer worden aangelegd
en de graszoden uitgerold. De werkzaamheden gingen van start in de
zomer van 2020, en doordat de bouw heel vlot verliep, kon de familie
nog een deel van de zomer van hun zwembad genieten. ■
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Hochwertige Edelstahlproduktion
BEHNCKE – Qualität Made in Germany

In Putzbrunn bei München befindet sich neben dem Sitz der
Verwaltung, auch die Edelstahlproduktion der Firma BEHNCKE.
Als weltweit agierendes Familienunternehmen im Bereich der
Wasseraufbereitung, setzt BEHNCKE aufmoderne Produktions-
stätten und Fertigungstechnologien und das alles Made in Ger-
many. Während sich am Standort Bühne in Sachsen-Anhalt alles
rund um die Themen Filtertechnik und Glasfaser dreht, steht
Putzbrunn für hohe Kompetenz in der Edelstahlproduktion.

Markus Weber hebt die Synergie von hohem handwerklichen
Können und einer High-Tech-Fertigung mit einem ästhetischen
Material wie Edelstahl hervor. So entstehen in Putzbrunn hoch-
wertigste Edelstahl-Komponenten wie z.B. Wärmetauscher, Ober-
flächenabsauger, Designeinbauteile, Blenden in höchstem Finish,
Schwallduschen für den Schwimmbadmarkt, aber auch Hoch-
leistungswärmetauscher und Sonderbauteile zur industriellen
Anwendung, wie auch für die Getränkeindustrie und in der An-
lagentechnik.

Der Standort Putzbrunn verfügt über einen hochwertigen Maschi-
nenpark zur Blechbearbeitung bei dem von der Abkantpresse
angefangen über die automatischen Stanzeinrichtungen, bis hin
zur Tafelschere – alles miteinander vernetzt ist um Synergien,
aber auch ein nachhaltigeres Produzieren zu ermöglichen. Ne-
ben High-Tech-Schweißanlagen, CAD gestützten Anlagen zum
Schneiden von Dichtungen und Folie, einer vollautomatischen
Freiform-Dornbiegemaschine, sowie CNC-Dreh-Fräs Bearbei-
tungszentren zur Herstellung von Serienprodukten gehört seit
März 2021 ein 7 achsiger Roboter der Firma KUKA, der auch
komplexe Produkte wie z.B. Oberflächenabsauger, scannt teacht
und verschweißt, zum Inventar.

Außerdem kommt neueste Lasertechnologie in Kombination mit
ressourcenschonenden Metallverarbeitungs- Großanlagen zum
Einsatz. Hiermit kann das Rohmaterial Edelstahl in hochwertigs-
ter Qualität weiterverarbeitet werden. Moderne Methoden wie
z.B. Lean-Lifte so wie eine Lagerhaltung der Produkte mithilfe
von Barcodes komplettieren die technischen Gegebenheiten.

Beim Personal setzt BEHNCKE zum einen auf hochqualifizierte
rekrutierte Facharbeiterwie z.B. geprüfteMIG undMAGSchweißer,
die nach gängigen Normen und Richtlinien ausgebildet und ge-
prüft sind und zum anderen auf einen Pool an Auszubildenden
die in der hauseigenen Lehrwerkstatt ausgebildet und auf das
später Einsatzgebiet vorbereitet werden. Hier entstanden in den
letzten Jahren zahlreiche, aus dem Unternehmen heute nicht
mehr wegzudenkenden Mitarbeiter, die heute eine eigene Schicht
leiten, eine Meisterstelle bekleiden oder komplexe Maschinen
programmieren und bedienen.

In einer eigenen Entwicklungsabteilung werden innovative Ideen
umgesetzt. Aktuelles Beispiel ist die Schwimmbadsteuerung
Connect. Über ein intelligentes Remote-Portal kann global und zu
jedem Zeitpunkt auf alle Überwachungsparameter des Systems
zugegriffen werden. Bei entsprechender Konfiguration erfolgt
eine Störmeldung via E-Mail oder SMS sowohl an den Benutzer
als auch bei Bedarf an den jeweiligen Support. Eine vollautoma-
tische Niveaukonrolle reguliert die Funktion der Skimmer. Je nach
Beckentyp konfiguriert sich das System zudem vollautomatisch
von Skimmer- auf Rinnenbetrieb oder auch umgekehrt. Um nur
einen der vielen Vorteile zu nennen. Bereits heute arbeitet das
BEHNCKE Team an einem Relaunch des Produktes im Jahr 2022.

Hier der Link zum BEHNCKE Imagefilm:
www.youtube.com/watch?v=N4DAU_v2eV4

www.behncke.com

Edelstahl
Einbauteile

ANZEIGE
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sopra filterinstallatie particulier
Premium Model 3715

sopra zwembadlab
Handfotometer voor zwembadwater

Een groot deel van de relevante normen en richtlijnen
voor de behandeling van zwembadwater gaat uitsluitend
over de werking van waterbehandelingssystemen voor
zwembadwater.

Dit geldt zowel voor particuliere zwembaden (richtlijn
van de bondsvereniging voor zwembaden en wellness
"Planning waterbehandeling voor particuliere zwembaden"
en DIN EN 16713 "Zwembaden voor particulier gebruik")
als voor zwembaden die zijn bestemd voor openbaar
gebruik (DIN 19643).

Waterwaarden
In principe moet er aan de eisen worden voldaan om altijd
hygiënisch onberispelijk zwembadwater te kunnen
garanderen. Dit kan door waterbehandelingsproducten
toe te voegen, en dan vooral desinfecteermiddelen en
pH-correctiemiddelen in de benodigde concentraties. Om
de juiste concentraties in het zwembadwater te realiseren,

wordt vaak gebruik gemaakt van automatische meet-, regel-
en doseersystemen. Deze systemen registreren en
controleren continu de relevante waarden in het water, zoals
het gehalte aan vrij chloor, de pH-waarde en de redox-
spanning. Zelfs met automatische systemen moeten
de geregistreerde waarden regelmatig handmatig op
nauwkeurigheid worden gecontroleerd en zo nodig worden
bijgesteld.

De waarden in het water zijn handmatig te controleren met
behulp van watertesters. Hiermee bepaalt u gemakkelijk,
snel en betrouwbaar de belangrijkste waarden. Hiervoor
zijn er verschillende meetapparaten. Dit kan bijvoorbeeld
fotometrisch of met een eenvoudige kleurvergelijking,
maar welke methode u ook gebruikt, het is heel belangrijk
om bij het meten de procedures zorgvuldig toe te passen
en de vervaldatum van de gebruikte testvloeistoffen
of -tabletten te respecteren. In de gebruiksaanwijzing
voor automatische meet- en regelsystemen vertellen

Technische ruimte met sopra zwembadtechniek,
ontworpen en geïnstalleerd door sopra Salzburg.

NAAST DE TECHNISCHE APPARATUUR VAN EEN ZWEMBAD IS DE
EXPLOITATIE IETS OM GOED OVER NA TE DENKEN. DEZE MOET ZO
VERLOPEN, DAT DE WATERKWALITEIT ALTIJD AAN DE HYGIËNISCHE

EN ESTHETISCHE VEREISTEN VOLDOET.

C
VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN ZWEMBAD

HECKLIST
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fabrikanten hoe en hoe vaak u deze handmatige
controlemetingenmoet verrichten. In particuliere
zwembadenwordenwaterbehandelingsproducten
meestal volledig handmatig toegevoegd, dus
zonder automatische meet-, controle- en doseer-
systemen. U kunt de waarden in het water dan
ook enkel handmatig meten en controleren. Dit
moet meestal met korte tussenpozen gebeuren,
zodat de concentraties in het zwembadwater
altijd op peil blijven.

Voor een goede ontsmetting en een goede
verdraagzaamheid voor de zwemmers en
de materialen die met het zwembadwater
in contact komen, mogen fluctuaties van de
waterparameters niet boven of onder een
bepaald toelaatbaar niveau uitkomen. Voor
het water in particuliere zwembaden worden
de volgende waterparameters aanbevolen, al
mogen de waarden volgens DIN EN 16713-3
in sommige gevallen ook een groter bereik
hebben:
pH-waarde: 7,0 – 7,4
Vrij chloor: 0,3 – 0,6 mg/l *)
Gebonden chloor: < 0,2 mg/l *)
Redoxspanning: >700 mV *)
*) Deze waarden gelden bij gebruik van anorganisch chloor,
bijv. als desinfecteermiddel.

Soms zijn er naast pH-correctiemiddelen en desin-
fecteermiddelen nog andere water-behandelings-
middelen nodig, zoals producten om de
zuurcapaciteit te stabiliseren (meestal carbonaat-
hardheid genoemd) of vlokmiddelen.

Filterlooptijd
De looptijd van de filterinstallatie is heel
belangrijk om de kwaliteit van het zwembad-
water te handhaven. Afhankelijk van de grootte
en de bassininhoud zegt de filterlooptijd iets
over hoe vaak de inhoud van een zwembad
(inclusief de volumes in het eventuele
waterreservoir en de leidingen) door het
behandelingssysteem ”gaat”.

Voorwaarde is dat in de ontwerpfase voor de
juiste filterinstallatie en de juiste filterpomp
is gekozen. Voor een goed behandelings-
resultaat moet de dagelijkse filterlooptijd
in totaal ten minste twaalf uur bedragen,
maar vooral in buitenbaden moet u rekening
houden met factoren die een langere filter-
looptijd nodig maken (bijv. weersinvloeden).
Niet alleen de ligging van het zwembad,
maar ook de grootte en vorm van het bassin

zijn soms van invloed op de benodigde filter-
looptijd. Te korte filterlooptijden bij grotere
zwembaden en/of zwembaden met speciale
vormen kunnen de doorstroming van het
zwembad ernstig belemmeren, waardoor
sommige zones niet of onvoldoende met
schoon water worden gespoeld.

Filterspoeling
In de circulatie van de zwemwater-
behandeling is de filterinstallatie de enige
plek waar filtreerbaar vuil en andere
verontreinigingen uit het water worden
verwijderd. Om ervoor te zorgen dat de werking
van het filter niet wordt aangetast door
achtergebleven vuil en verontreinigingen,
moet het filter regelmatig worden schoon-
gemaakt, oftewel doorgespoeld. Door
opgehoopt vuil en verontreinigingen gaat de
filterinstallatie minder goed werken, wat niet
alleen leidt tot de groei van micro-organismen,
maar ook tot een hoger verbruik van
desinfecteermiddelen.

Volgens de richtlijn "Planning water-
behandeling voor particuliere zwembaden"
van de Bondsvereniging voor Zwembaden en
Wellness moet het filter minstens een keer per
week gedurende minstens drie minuten worden
doorgespoeld. Hoe en hoe lang het filter moet
worden doorgespoeld, is afhankelijk van het
gebruikte filtersysteem. De voorgeschreven
duur van ten minste drie minuten geldt voor
gesloten snelfilters,diemeestal als eenlaags- of
meerlaagsfilter zijn ontworpen.

Filterspoelingen hebben als bijkomend
voordeel dat het slibwater dat bij het spoelen
van de filter ontstaat en in de riolering wordt
geloosd, weer door vulwater in de circulatie
van het bassin moet worden aangevuld.
Hierdoor blijft de concentratie niet-filtreerbare
stoffen beperkt en kunnen er geen concentraties
van ontstaan.

Reiniging
Afhankelijk van de belasting door zwemmers,
externe invloeden of zelfs het vulwater kunnen
vuil en verontreinigingen in het zwembadwater
terechtkomen, die door hun grootte,
consistentie of andere eigenschappen niet
door het filter of een van de andere
behandelingsfasen kunnenworden verwijderd.
Denk bijvoorbeeld aan aarde of textielvezels
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die naar de bodem van het zwembad zinken en daar blijven
liggen. Daarom moet de bodem van een zwembad regelmatig worden
schoongemaakt. Ook op de wanden van het bassin kunnen
afzettingen ontstaan die alleen handmatig kunnen worden
verwijderd. Dit is bijvoorbeeld de "vuilrand" die u vaak ziet wanneer het
waterpeil zakt in zwembaden met afschuimers. Het is een misvatting
te denken dat u alleen een waterbehandelingssysteem nodig hebt om
een zwembad schoon te houden. In het vuil en de verontreinigingen
op de bodem van het zwembad, op de wanden van het bassin of in
het waterreservoir kunnen zich micro-organismen ophopen en zich
vermenigvuldigen. Alleen daarom al is het belangrijk om het zwembad
schoon te maken, en niet alleen om visuele of esthetische redenen.

Bij het schoonmaken van de zwembadrand mag het reinigingswater
niet in het bassin of in het waterbehandelingscircuit van het zwembad
terechtkomen. Bij zwembaden met een afschuimer vergt dit wat
meer zorg, maar bij bassins met een overloopgoot wordt het in de
overloopgoot wegvloeiende reinigingswater door middel van een
omschakelventiel naar de riolering afgevoerd. Toch moet u altijd goed
naspoelen om alle resten van het reinigingswater te verwijderen.

Het is onmogelijk om een zwembad te exploiteren zonder er actief naar
om te kijken. De volgende onmisbare handelingen keren regelmatig
terug:
• de waterparameters handmatig controleren en zo nodig corrigeren
• de doseertanks/containers controleren en bijvullen
• het zwembad en het waterreservoir schoonmaken
• de pompzeef schoonmaken
• het filter reinigen/spoelen

Uit de checklist blijkt duidelijk dat de exploitatie van een zwembad best
te doen is en helemaal niet veel tijd hoeft te kosten. ■

Frank Eisele*

* De auteur is door de IHK Regio Stuttgart publiekelijk aangesteld en beëdigd als expert in
zwembad- en wellnessapparatuur alsmede technische voorzieningen voor zwemruimten.

i
INFORMATIE | www.wws-eisele.de

Meet- en regelsysteem sopra test Premium 17. Selfclean zelfreinigend filter en overloopreservoir. AFM® ng-Korn 1 en AFM® ng-Korn 2
(geactiveerd filtermateriaal van groen glas)
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Beknopte handleiding voor het exploiteren van een zwembad

Dagelijkse handelingen
● De waterstand visueel controleren
● De techniekruimte en filterinstallatie visueel controleren
● De waterparameters meten en zo nodig corrigeren in geval
van handmatige dosering

● De richtwaarden voor de waterparameters aanhouden overeenkomstig
de toegepaste desinfectiemethode

Wekelijkse handelingen
● De waterparameters meten en zo nodig de elektroden van de automatische
meet- en regeltechniek bijstellen

● De richtwaarden voor de waterparameters naleven overeenkomstig
de toegepaste desinfectiemethode

● De bodem van het zwembad schoonmaken
● De doseertanks of doseercontainers controleren

Voor buitenbaden:
● De zeef in de afschuimer controleren en zo nodig schoonmaken
● De zeef in de filterpomp controleren en zo nodig schoonmaken

Maandelijkse handelingen
● De watertoevoer controleren aan de hand van de watermeter in de aanvoer
● De wanden van het bassin schoonmaken

Voor binnenbaden:
● De zeef in de afschuimer controleren en zo nodig schoonmaken
● De zeef in de filterpomp controleren en zo nodig schoonmaken

Voor bassins met afschuimers:
● De vuilranden bij de waterspiegel schoonmaken

Voor bassins met overloopgoten:
● De overloopgoot controleren en zo nodig schoonmaken
● De waterreservoirs controleren en zo nodig schoonmaken

Jaarlijkse handelingen
● Het bassin schoonmaken
● De waterreservoirs grondig schoonmaken

MAGAZINE | 2021



75

bsttragende Bauweise • wertbeständig
äche • einfachste Reinigung und Pflege
ptik • Familienbetrieb seit 50 Jahren

beständig gegen Frost, Hitze und UV-Str
dauerhaft dicht • glatte, porenfreie und
formschön und individuell • exklusiv
selbsttragende Bauweise • wertbeständi
berfläche • einfachste Reinigung und Pfl
ose Optik • Familienbetrieb seit 50 Jahr

Frost, Hitze und UV-Strahlen • selbsttr
glatte, porenfreie und fugenfreie Oberfläche

individuell • exklusive und zeitlose Opti

e und UV-Strahlen • selbsttragende
porenfreie und fugenfreie Oberfläche • ei
• exklusive und zeitlose Optik • F

selbsttragende Bauweise • wertbeständi
Oberfläche • einfachste Reinigung und Pfl
ose Optik • Familienbetrieb seit 50 Jahr

gegen Frost, Hitze und UV-Strahlen
dicht • glatte, porenfreie und fugenfreie

ormschön und individuell • exklusive und zei

Hotel Tirol - Ischgl

Das Leben ist voller Kompromisse
aber nicht beim Schwimmbad !

exklusiver Partner der

Betriebsstraße 6 ▪ 4523 Neuzeug ▪ Österreich ▪ +43 7259 2388-0 ▪ www.edelstahl-pool.at ▪ office@gassner.at



Het lijkt soms best vervelend, maar u heeft nu eenmaal water-
behandelingsproducten nodig om het zwembadwater in een hygiënisch
perfecte staat te houden. Maar maak als zwembadbezitter niet de
fout door te denken dat u voor het wateronderhoud alleen maar wat
chemicaliën hoeft toe te voegen. De oude vuistregel is en blijft: alle
vreemde stoffen die door een goed werkende filterinstallatie worden
tegengehouden, hoeven niet meer in het water te worden gedood.
Naast desinfectie omvat waterbehandeling ook de regeling van de
pH-waarde, algenbestrijding, flocculatie en filtratie. Verwaarloost u
een van deze maatregelen, dan kunnen de andere al snel leiden tot een
achteruitgang van de waterkwaliteit.

Als u de instructies van de fabrikant opvolgt, wordt handmatig
wateronderhoud na verloop van tijd betrekkelijk eenvoudig. De nodige
onderhoudsproducten zijn te koop in speciaalzaken voor zwembaden.
Ze worden geleverd met goede informatie en zijn veilig verpakt. Bewaar
ze op de correcte manier en volg de gebruiksaanwijzingen op, dan zijn
ze gemakkelijk te verwerken.

KLEINE
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CHLOORHOUDENDE WATERBEHANDELINGSPRODUCTEN
SPELEN NOG STEEDS EEN BELANGRIJKE ROL IN DE BEHANDELING
VAN ZWEMBADWATER. EN DAT KOMT ZEKER NIET ALLEEN DOOR

HUN SNELLE KIEMDODENDE WERKING.

GROOT EFFECT

De eenvoudigste methode is waterbehandeling met tabletten of korrels. Een voordeel voor zwembadeigenaren is dat de
nieuwste onderhoudsproducten meestal in de juiste verhoudingen zijn voorverpakt. Je kunt bijna niet fout doseren.
Foto’s: Bayrol

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING
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HOEVEELHEID

Omdat ze in geconcentreerde vorm verkrijgbaar zijn, hebben de meeste
behandelingsproducten zelfs in kleine hoeveelheden al een groot effect.
Eén gram chloorgranulaat per 1000 liter watervolume, bijvoorbeeld,
houdt het water al gegarandeerd kiemvrij. Bij zo'n sterke verdunning
zijn er geen bijwerkingen voor de gezondheid van de zwemmer.

Een voordeel voor zwembadeigenaren is dat de nieuwste onderhouds-
producten meestal in de juiste verhoudingen zijn voorverpakt. Fout
doseren is vrijwel uitgesloten. Met chloorproducten in tabletvorm,
bijvoorbeeld, is het risico van morsen te voorkomen. Dit geldt ook voor
de zogenoemde combinatieproducten, waardoor u producten niet meer
afzonderlijk hoeft te doseren.

Toevoeging van pH-Minus in granulaatvorm in plaats van in
vloeibare vorm verkleint het risico op brandwonden door spatten
of morsen. De verpakkingen hebben ook kindveilige sluitingen. Koop
alleen behandelingsproducten die goed afgesloten zijn verpakt in
blikken, flessen, emmers en zakjes. 
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Doe dit bij voorkeur bij de desbetreffende zwembadspeciaalzaak.
Hier krijgt u ook het juiste advies over dosering en behandeling.

Hoewel er tegenwoordig een bijna eindeloze verscheidenheid aan
waterbehandelingsproducten op de markt is, gebruiken miljoenen
consumenten over de hele wereld nog steeds het liefst klassieke
chloorproducten. Deze zijn beproefd en hebben meestal de vereiste
snelle desinfectiecapaciteit. Het gehalte vrij chloor moet ten minste
0,3 mg/l zijn, ongeacht de pH-waarde, die bij voorkeur tussen de
7,2 tot 7,6 ligt. In overdekte zwembaden is een toevoeging van 0,2 g
(nachtwerking) tot 0,5 g chloor (piekwerking) per kubieke meter
circulerend water meestal al voldoende om het gehalte vrij chloor op
het vereiste niveau te houden. In buitenbaden kan de dosering vele
malen hoger liggen, omdat het chloor niet alleen wordt verbruikt door
de verontreinigingen, maar ook door straling van de zon. Ook moet u
als zwembadbezitter niet vergeten regelmatig voldoende vers water toe
te voegen. Door toevoeging van de behandelingsproducten kunnen
zouten in het water zich ophopen. Een verhoogde concentratie is tegen
te gaan door vers water toe te voegen.

Een ander belangrijk aspect van het wateronderhoud is de bestrijding
van algengroei. Geschikte middelen hiervoor zijn een vast onderdeel
van het assortiment behandelingsproducten. Voor ernstige
algenproblemen zijn er speciale algiciden om toe te voegen.

Een handeling waarmee helaas vaak te weinig rekening wordt
gehouden, is flocculatie of vlokvorming. Wat is dat precies? Er komt

niet alleen zichtbaar vuil in het zwembadwater terecht, maar ook
zogenoemde colloïden zoals bacteriën, kiemen, lichaamsvetten
enz. die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Deze fijn verdeelde
verontreinigingen worden vaak maar gedeeltelijk door het filter
tegengehouden. Daarom wordt vóór de filtratie een vlokmiddel aan
het water toegevoegd, dat deze fijn verdeelde stoffen opneemt in de
gevormde vlokken die wel in het filterbed worden vastgehouden.
Vlokmiddelen moeten continu worden gedoseerd.

Welke methoden zijn er momenteel verkrijgbaar?
Natriumhypochloriet, ook bekend als chloorbleekloog, behoort tot
de familie van anorganische chloorproducten en is waarschijnlijk de
bekendste methode. Het is een alkalisch, bijtend loog dat 150 g/l chloor
en 12 g/l bijtende soda bevat. Voordat u een natriumhypochlorietoplossing
aan het zwembadwater toevoegt, moet u het verdunnen met vulwater in
een verhouding van 1:3.

Let op: door de hoge alkaliteit (pH-waarde van ong. 11) kan het
injectiepunt snel verkalken en verstopt raken. Daarom moet het
injectiepunt regelmatig worden schoongemaakt. Bovendien neemt de
pH-waarde van het water door toevoeging van natriumhypochloriet toe.
Dit moet worden tegengegaan met pH-verlagende middelen. Daarnaast
is natriumhypochloriet niet erg stabiel. Het valt uiteen onder invloed
van licht en warmte.

Bij ongeveer 20° Celsius moet u rekening houden met een chloorverlies
van 1 g/l per dag. Daarom kunt u beter niet te veel op voorraad houden.

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING

Een breed programma voor de diverse waterbehandelingsmogelijkheden om de pH te verlagen, algen te bestrijden en het water te desinfecteren.Een breed programma voor de diverse waterbehandelingsmogelijkhe
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Ook calciumhypochloriet behoort tot de familie van de anorganische chloor-
producten. Dit bevat ten minste 65 % chloor, dus aanzienlijk meer dan natrium-
hypochloriet. Het is meestal verkrijgbaar in de vorm van granulaat of tabletten en
blijft jarenlang stabiel. Het is ook te gebruiken om het zwembad te schokken met
chloor. Voor dosering als oplossing wordt aanbevolen een oplossing van één tot
twee procent te bereiden. Dit bevat zo'n 6,5 tot 13 g effectief chloor. Ook calcium-
hypochloriet reageert alkalisch. Daarom moet er een pH-verlagend middel worden
toegevoegd. Calciumhypochloriet mag u niet met andere chemicaliën mengen.

Als tegenhanger zijn er organische chloorproducten: gechloreerde isocyanuraten
zoals natriumdichloorisocyanuraat en trichloorisocyanuurzuur. Deze hebben
met elkaar gemeen dat ze een hoog gehalte aan werkzaam chloor (56 tot 90 %)
hebben, stabiel zijn en gemakkelijk en veilig kunnen worden verwerkt. Isocyanu-
urzuur beïnvloedt echter ook de kiemdodende werking van chloor. U heeft dus een
hoger chloorgehalte (0,6 tot 1,2 mg/l) nodig om dit te compenseren.

Let op: bij gebruik van isocyanuurzuur moet u het gehalte aan "totaal beschikbaar
chloor" bepalen. Dit is de som van vrij chloor en het aan cyanuurzuur gekoppelde
chloor. Dit kunt u doen met behulp van een DPD-tablet. Om het daadwerkelijke
gehalte aan vrij chloor te bepalen, moet u weten wat de concentratie cyanuurzuur
in het water is. Bij een cyanuurzuurconcentratie van 30 mg/l bedraagt het aandeel
vrij chloor slechts 43 tot 47 % en bij 70 mg/l is dit zelfs maar 19 tot 37 %. De
concentratieneemtdusaf.Daarommoetudeconcentratie cyanuurzuurdus regelmatig
controleren. ■

sopra aanvullende handelingen:
bijv. om troebelheden uit zandfilters
te verwijderen.

soprazon® premium 19
elektrolysesysteem

sopra test premium 17 en
sopra pool control premium 18

Het sopra meet- en regelapparaat “sopra test premium 17” en
de zwembadregeling “sopra pool control premium 18” sturen
alle parameters in het zwembad aan en houden de waterkwaliteit
permanent in topconditie.
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sopra maakt het zwembad smart. Met de “sopra cloud”
hebben de eigenaar en sopra partners op afstand toegang
tot de complete zwembadtechniek en kan alles op afstand
worden gecontroleerd en geregeld. Waar u ook ter wereld
bent: u heeft uw sopra zwembadsysteem altijd in zicht en
onder controle.

Desgewenst kan de complete nieuwe sopra zwembadtechniek
met alle waterattracties, spots en beluchtingstechniek naar
de cloud worden overgezet. Zo worden alle installaties
en apparaten van het smart zwembad verbonden met de
cloud en kunnen ze via internet vanaf de pc, smartphone
of tablet worden bediend. De apparaten bestaan uit het
meet- en regelsysteem, de filter- en verwarmings-
besturing, het soprazon® premium 19 elektrolysesysteem,
onderwaterspots met dmx-regeling en de sopra filter-
pompen. Zowel de zwembadbezitter als de sopra partner
ontvangen automatisch meldingen over de vulniveaus van
de behandelingsproducten en een waarschuwing in geval
van een storing of een lege tank. In de sopra cloudoplossing
zijn alle apparaten verbonden met een gateway-module.
Deze module communiceert via een router met het web-
portal. Dankzij de sopra cloud zijn de apparaten technisch
gezien altijd up-to-date.

IN DE sopra CLOUD WORDEN ALLE APPARATEN VOOR DE WATERZUIVERING
SLIM MET ELKAAR VERBONDEN IN EEN NETWERK EN KUNNEN ZE VIA HET

INTERNET WORDEN AANGESTUURD.

WORDT HET ZWEMBAD SMART
MET sopra

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING

IOT-gatewaymoduleIOT-gatewaymodule

Niet alleen de nieuwste sopra apparatuur, ook de apparatuur
van leveranciers van sopra partners kunnen in het systeem
worden geïntegreerd. Ook hier gelden dezelfde voordelen als
bij de sopra premium technologie: kleine onregelmatigheden
kunnen sneller worden gedetecteerd en verholpen. Zo
hoeven er minder servicebezoeken plaats te vinden. Een
cloudoplossing bespaart veel tijd en geld. Uw sopra partner
beantwoordt graag eventuele vragen over de communicatie
en bediening van uw sopra apparatuur via internet. ■

SERVICE

Voorbeelden van systemen en apparaten die in de sopra cloud kunnen
worden gekoppeld.
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Ieder mens laat tijdens het zwemmen stoffen in het water
achter. Dit is zelfs met goed douchen niet te voorkomen.
Om hygiënische redenen moet het circulerende badwater
daarom niet alleen worden gefilterd, maar ook
gedesinfecteerd. Watercirculatie en een goede doorstroming
van het bassin vormen ook de basis voor een gelijkmatige
verdeling van ontsmettingsmiddelen en een veilige, snelle
verwijdering van geïnactiveerde micro-organismen,
onzuiverheden en verontreinigingen. 's Werelds meest
gebruikte desinfecteermiddel is chloor in verschillende
gebruiksvormen. Er zijn inmiddels alternatieven voor
klanten die liever geen chloor gebruiken. Een daarvan is
het ozon-broomprocedé van de firma Hydro-Elektrik. Sinds
dit jaar is dit procedé als zelfstandig deel 5 in DIN 19643
opgenomen en kan het dus ook in openbare faciliteiten
worden gebruikt.

Hoe komt er broom in het water? Natriumbromide (NaBr)
is een natuurlijk zout. Het komt niet alleen voor in het
zeewater, ook veel thermale wateren bevatten bromide.
Broom is net als chloor een halogeen. Wanneer
bromidehoudend water wordt gechloreerd, wordt het
vrije chloor omgezet in vrij broom. Vrij broom ontstaat ook
wanneer broomhoudend water met ozon wordt behandeld.

IN PLAATS VAN EEN WATERBEHANDELING MET CHLOOR WERKT
HYDRO-ELEKTRIK OZON-BROOM, DAT NU OOK VOOR OPENBARE BADEN

VOLGENS DIN 19643-5 IS GOEDGEKEURD.

ZONDER CHLOOR
WATERBEHANDELINGS-

INSTALLATIE

TECHNIK & ENERGIEEFFIZIENZ

i
www.schwimmbad-ohne-chlor.info

Ozon valt uiteen tot een zuurstofmolecuul en een
zuurstofatoom, waardoor pH-neutraal bromiet tot
hypobromiet oxideert. Hypobromiet hydrolyseert en valt
uiteen tot hypobroomzuur. Dit is een uitstekend, reukloos
en huidvriendelijk desinfecteermiddel. Deze chloorvrije
waterbehandeling met broom en ozon geeft klanten
een perfecte waterkwaliteit. De spil van het HYDROZON®-
procedé bestaat uit krachtige compacte filtersystemen van
roestvrij staal. De geïntegreerde ozonfase zorgt voor een
snelle oxidatie en desinfectie van het water. Zo krijgen
zwembadbezitters aangenaam, geurarm, zuurstofrijk
wellnesswater. De HYDROZON® compacte filterunits
kunnen zowel in nieuwe als in bestaande baden worden
geïnstalleerd. De compacte units uit de P30-serie zijn
ontworpen voor gebruik in kleinere zwembaden en de H30-
serie is juist geschikt voor openbare ruimten of grote
particuliere zwembaden. Voor krappe installatieruimtes
zijn de componenten ook afzonderlijk verkrijgbaar. Ook
zijn er optionele meet- en doseersystemen en besturing via
mobiele terminals te bestellen. ■
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Allereerst moet u zorgvuldig en goed samengesteld
zwembadwater mengen en behandelen met de juiste
waterbehandelingsproducten. Dit staat al gespecificeerd
in de technische voorschriften voor openbare zwembaden
(DIN 19643 - Behandeling van zwem- en badwater in
openbare zwembaden) of voor particuliere zwembaden
(DIN EN 16713 en bsw-richtlijn nr. 2020 / 01 - Planning
waterbehandeling voor particuliere zwembaden). In alle
voorschriften staat echter dat desinfectie gebaseerd moet
zijn op chloor of oxiderende chloorverbindingen. Hoe
komen we dan van desinfectie op basis van zout naar
chloor?

Wanneer we het hebben over zout in zwembadwater,
bedoelen we natriumchloride (chemisch NaCl, ook bekend
als keukenzout). Natriumchloride is ook het belangrijkste
zout in zeewater. Het gemiddelde zoutgehalte in zeewater
bedraagt ongeveer 3,5 % (wat overeenkomt met 35 g zout
per liter water). Daarvan is zo'n 90 % natriumchloride.
Wanneer twee elektroden in een natriumchloride-oplossing
worden gedompeld en onder gelijkspanning worden gezet,
wordt natriumchloride onder invloed van de lading gesplitst.

Dit procedé wordt elektrolyse genoemd (uit het Grieks:
scheiden door middel van elektriciteit). Positief geladen
natriumionen Na+ (kationen) bewegen zich naar de
negatieve elektrode (kathode) en negatief geladen
chloride-ionen Cl- (anionen) gaan over naar de positieve
elektroden (anodes). De watermolecule H2O wordt ook
elektrolytisch gesplitst in H+ en OH-ionen.
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Afhankelijk van het type procedé wordt uit deze
elektrolyseproducten het eigenlijke desinfecteermiddel
gegenereerd, namelijk vrij actief chloor (chemisch HClO of
hypochlorigzuur) dat aan het zwembadwater kan worden
toegevoegd. Deze stap kan direct of indirect plaatsvinden.
Afhankelijk van de methode levert het elektrolyseren van
natriumchloride-oplossingen ook natriumhydroxideoplossing
(NaOH), zoutzuur (HCl) en waterstof (H2) op in de
bijbehorende chemische verhouding. De waterstof die
bij dit procedé vrijkomt, moet in de atmosfeer worden
afgevoerd, hetzij via handmatige afvoer bij kleinere
hoeveelheden (convectieve stroming), hetzij via een spe-
ciale ventilator. Het desinfectiemiddel wordt ter plaatse
gegenereerd en wordt daarom ook wel "in-situ-productie"
genoemd. Hieronder lichten we de gangbare methoden toe.

1. Productie van een natriumhypochlorietoplossing door
middel van elektrolyse ter plaatse
Het hypochlorigzuur dat hierdoor ontstaat en de natrium-
hydroxide-oplossing komen na de elektrolysecel in een
menginrichting terecht, waar ze reageren tot een dunne
natriumhypochlorietoplossing (chemisch NaClO, ook wel
chloorbleekloog genoemd). De natriumhypochlorietoplossing
wordt tijdelijk opgeslagen in een apart kunststof vat. Van
daaruit wordt het weer naar behoefte met behulp van een
doseerpomp aan het filtraat toegevoegd. Afhankelijk van de
capaciteit van het systeem en de grootte van het reservoir
kan de oplossing enige tijd op voorraad worden gehouden.
Ook is het mogelijk om met extra doseerpompen meerdere
bassins tegelijk te behandelen.

OP ZWEMBADBEURZEN EN IN BROCHURES VAN VERSCHILLENDE
FABRIKANTEN IS VAAK SPRAKE VAN TRIGGERWOORDEN ALS NATUURLIJKE
DESINFECTIE OP BASIS VAN ZOUTEN. WELKE DESINFECTIEMETHODEN
WORDEN DAARMEE BEDOELD EN WAARMEE MOET U REKENING HOUDEN

ALS U DAARVOOR KIEST?

VAN ZEEWATER
HET GEVOEL

soprazon® premium 19
Elektrolyse-installatie
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hydrogroup.de

Wohlfühlwasser durch
HYDROZON®-Verfahren

(DIN 19643-5)

Schwimmbad-ohne-Chlor.info

• angenehmes und hautverträg-
liches Wasser

• hohe Desinfektionskraft und
minimierter Chemikalien-
verbrauch

• wirtschaftlich durch geringe
Betriebskosten

• HYDROZON®-Kompaktanlagen
für vollautomatischen Betrieb

Einmal Wohlfühlwasser,
immer Wohlfühlwasser!

Doordat natriumhypochloriet alkalisch is, moet
u wel de pH-waarde corrigeren.

2.Productie van hypochlorigzuur ter plaatse
door middel van een natriumchloride-
oplossing
Uitgaande van de elektrolyseproducten uit
chloor en natriumhydroxide worden deze twee
producten los van elkaar afgevoerd. Terwijl het
chloor zonder tussentijdse opslag met water
reageert tot hypochlorigzuur en aan het filtraat
wordt toegevoegd, moet het natronloog in
een afzonderlijk vat worden opgevangen en
tijdelijk worden opgeslagen. Bij deze methode
worden er geen chloorhoudende producten
opgeslagen. De installatiecapaciteit moet
worden afgestemd op de maximaal mogelijke
vraag. Afhankelijk van de zuiverheid kan het
opgeslagen natronloog worden gebruikt om
de pH-waarde te corrigeren of om het, verdund
met voldoende water, af te voeren.Het zoutzuur
dat ontstaat wanneer chloor met water wordt
gemengd, moet tijdens het procedé worden
geneutraliseerd. Het water kan worden
ontzuurd met behulp van marmerkiezel
of door waterbehandelingsproducten voor
pH-waarde toe te voegen.

De tot dusver genoemdemethodenworden ook
wel indirecte elektrolyseprocedés genoemd.
Daarbij wordt het gegenereerde desinfecteer-
middel via een afzonderlijk doseersysteem
(een doseerpomp of injectorprincipe) met
het filtraat gemengd en vindt de elektrolyse
"extern" plaats, en niet rechtstreeks in het
zwembadwatercircuit. Deze indirecte elektrolyse-
procedés zijn meestal voorzien van elektrolyse-
cellen waarvan de elektroden (anode en kathode)
door middel van membranen (ook splitcel-
len genoemd) van elkaar gescheiden zijn. Dit
noemen we ook wel membraanelektrolyse
of membraancelelektrolyse. Dit membraan
scheidt de twee elektroden in zoverre dat de
selectiviteit met betrekking tot de voorkomende
ionen en dus uiteindelijk het rendement van
het systeem wordt verhoogd. Om te voorkomen
dathardheidsvormersalscalciumofmagnesium
de membranen bedekken, zijn er voor membraan-
procedés vooral extern aangesloten onthardings-
systemen nodig, of systemen die al in het
elektrolyse-systeem zijn geïntegreerd. Behalve
door membranen gescheiden elektrolysecellen
zijn er ook elektrolysecellen zonder membraan-
scheiding (ook ongedeelde cellen genoemd).

In dat geval is het rendement meestal lager en
is de kans groter dat er zout in het zwembad-
watercircuit terechtkomt.

3. Productie van hypochlorigzuur door
elektrolyse in zoutfiltraat
Dit is een zogenaamd directe elektrolyse-
methode. Het zoutgehalte in het zwembadwater
of in het hele circuit wordt verhoogd door
handmatig of automatisch zout toe te voegen.
Afhankelijk van de specificaties van de fabrikant
bedragen de concentraties ongeveer 0,1 tot
0,5 % (dit komt overeen met 1 tot 5 mg zout
per 1 liter water). De elektrolysecel bestaat uit
een anode en een kathode en wordt direct in
de filtraatleiding geïnstalleerd en geheel of
gedeeltelijk in een deelstroom doorstroomd.
Daarbij wordt er aan de anode chloor
gegenereerd, dat in het water reageert tot
hypochlorigzuur en zoutzuur. Dit komt zonder
verdere doseerapparatuur rechtstreeks in het
filtraat terecht.

Vanwege het permanent hoge zoutgehalte is
het bij deze methode belangrijk om voor alle
materialen voor het zwembad, de installatie-
techniek en de constructie van de zwemruimte,
in geval van een binnenbad, voor een
bijbehorende duurzame kwaliteit te kiezen.

Voor voldoende desinfectiecapaciteit moet het
zoutgehalte regelmatig worden gecontroleerd
en gecorrigeerd. Het zoutgehalte neemt
namelijk af wanneer het zwembadwater door
een filter wordt gespoeld en met drinkwater
wordt aangevuld. Ook is bij dit procedé de
invloed van hardheidsvormers duidelijk te
merken. Daarom moeten de elektroden met
regelmatige tussenpozen worden gespoeld
en/of moet een te grote hardheid worden
voorkomen door de elektrische polariteit om
te keren.

Nog een opmerking over de zoutkwaliteit.
Afhankelijk van de methode geven de fabrikanten
van elektrolyse-installaties specificaties op over
de minimumkwaliteit van het zout. Let goed
op deze specificaties, want door afwijkende
samenstellingen en residuen in de zouten kan
de efficiëntie van de elektrolyse afnemen.

Door het gebruik van onjuiste zouten moet
u soms vaker schoonmaken en onderhoud
plegen. 



Wettelijk kader
Of een desinfecteermiddel nu bedoeld is voor een zwembad, het
drinkwater of huishoudelijk gebruik, ze bevatten allemaal werkzame
bestanddelen. En werkzame stoffen in biociden zijn gereglementeerd.
Deze regels zijn gebaseerd op de biocidenverordening (EU-verordening
528/2012), die de verkoop en distributie van biociden in heel Europa
regelt.

In het geval van biociden die in situ - dus ter plaatse (hier: door elektrolyse)
- worden gegenereerd, zijn producten waarvoor er een vergunning
nodig is:
● ofwel de stoffen of mengsels waaruit de werkzame stof wordt
gegenereerd

● ofwel de werkzame stof, die uit stoffen of mengsels wordt
gegenereerd, die zelf niet onder biociden vallen.

Wordt er bijvoorbeeld "actieve chloor" gegenereerd uit natriumchloride
dat op de markt is gebracht voor desinfectiedoeleinden, dan wordt het
natriumchloride beschouwd als een biocide. Wordt het "actieve chloor"
door middel van elektrolyse gegenereerd uit zeewater, dan is "actieve
chloor" de biocide omdat zeewater zelf niet als precursor (voorloperstof)
wordt verkocht. Volgens de biocidenverordening mogen biociden alleen
werkzame stoffen of precursoren (hier: natriumchloride) bevatten van
fabrikanten die zijn opgenomen in de zogenaamde artikel 95-lijst van
het Europees Agentschap voor chemische stoffen (kortweg: ECHA).
(uittreksels, bron: www.reach-clp-biozid-helpdesk.de). Dit rechtskader is
onderhevig aan verandering. De verstrekte informatie geeft de situatie
per oktober 2020 weer.

Opmerkingen over terminologie en onjuiste voorstelling van zaken
Er duiken vaak termen op als hydrolyse of anodische oxidatie die vooral
worden gebruikt in verband met elektrolysemethoden in zoutfiltraat.

● Hydrolyse: dit is een chemische term die strikt genomen verwijst
naar een chemische reactie in aanwezigheid van water waarbij een
watermolecuul (H2O) wordt gesplitst en het resulterende waterstofion
(H+) aan chloor wordt gebonden (zo ontstaat er hypochlorigzuur
HClO. Het gelijktijdig gegenereerde OH--anion wordt aan een andere
"partner" gebonden - in dit geval aan positief geladen tegenionen zoals
Na+, Ca2+). Dit is dus een chemische reactie die altijd optreedt tijdens
elektrolyse in aanwezigheid van water en zouten.

● Anodische oxidatie: ook deze term wordt vaak gebruikt om een
mogelijk bijzonder unique selling point op te roepen. Hier gaat het
eveneens om niets anders dan een deelreactie die tijdens de elektrolyse
plaatsvindt. De naam zegt het al: aan de anode (positieve pool bij
elektrolyse) worden de negatief geladen delen "geoxideerd" door
elektronen, die kenmerkend zijn voor de negatieve lading van
een element, af te geven. In ons geval wordt het negatief geladen
chloride-ion (Cl-) uit keukenzout (NaCl) geoxideerd en ontstaat er
chloorgas (Cl2), dat op zijn beurt in aanwezigheid van water reageert
tot het bekende desinfectiemiddel hypochlorigzuur (HClO).

Strikt genomen zijn beide termen technisch juist voor de genoemde
elektrolysemethoden, al vertegenwoordigen ze maar een "deel" van
alle reacties die plaatsvinden. Uiteindelijk vinden de genoemde reacties
altijd plaats en genereren ze het werkzame desinfectiemiddel dat we
nodig hebben voor het zwembadwatercircuit: hypochlorigzuur of
gewoonweg vrij werkzaam chloor!

Gebruik van de termen "chloorvrij procedé" of "desinfectie
op basis van zout"
Nog even voor alle duidelijkheid: in aanwezigheid van natriumchloride
(zelfs in lage concentraties) wordt bij elektrolyse de werkzame stof
hypochlorigzuur gegenereerd. Al kan er sprake zijn van een lage
concentratie, het is toch aanwezig. De term "chloorvrij procedé" klopt
technisch gezien dus niet. Tegen de term "desinfectie op basis van zout"
is er in eerste instantie technisch gezien geen bezwaar. Zout (natrium-
chloride) is namelijk het uitgangsmateriaal, maar door elektrolyse
ontstaat weer het bekende actieve bestanddeel hypochlorigzuur.

Kortom: elektrolyse-installaties voor de desinfectie van zwembadwater
zijn populair. Niet alleen omdat, zoals we al zeiden, bij deze methoden
eigenlijk vooral met het volstrekt onschadelijke keukenzout wordt
gewerkt. Het feit dat het niet nodig is om chloorproducten (gasvormig,
vloeibaar of vast) te vervoeren, op te slaan en te verwerken is voor
veel zwembadbezitters een zwaarwegend argument. Welke variant
uiteindelijk wordt gekozen, hangt deels af van de klant zelf,maar ook van
het advies van de zwembadbouwer. Ook de bediening van elektrolyse-
installaties is eenvoudiger geworden. Sommige installaties geven
bijvoorbeeld al in een vroeg stadium aan of onderhoud nodig is.
Dit garandeert een probleemloze werking. Ook het feit dat ze in
onderhoud weinig kosten, speelt een belangrijke rol. Ze kosten wat
meer in aanschaf, maar door de lagere onderhoudskosten van deze
installaties (zout, water, elektriciteit en onderhoud) zijn de meerkosten
snel terugverdiend, zelfs bij kleinere installaties.

Nog een opmerking over pH-correctie: bij de verschillende elektrolyse-
metoden zijn geen algemene uitspraken te doen over de vraag of en
in welke mate de pH moet worden gecorrigeerd. Dit hangt helemaal af
van de invloed van de desbetreffende zuurcapaciteit, de pH-waarde in
het vulwater, de belasting van het bassin en de gebruikte elektrolyse-
methode. In dit geval moet de zwembadinstallateur deskundig advies
geven. ■

Frank Eisele, gedipl. ing./gedipl. wetensch. ing. (FH)*

* * Door de Kamer van Koophandel en Industrie van de regio Stuttgart openbaar benoemde en
beëdigde deskundige voor zwembad- en wellness-techniek en technische bouwuitrusting voor
overdekte zwembaden.

i
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IN HET ZWEMBAD
MEER

PRET

Turbine-zweminstallatie HydroStar van Binder.

sopra AG BIEDT HAAR KLANTEN EEN HEEL
SCALA AAN WATERATTRACTIES DIE ZOWEL
VOOR SERIEUZE TRAINING ALS VOOR

ONTSPANNING KUNNEN WORDEN GEBRUIKT.

Tegenstroominstallaties zijn de klassiekers onder de waterattracties. Ze
werken al tientallen jaren volgens hetzelfde principe: lucht en water zijn
de ingrediënten voor plezier in het zwembad. Het water wordt eerst uit het
zwembad gezogen en vervolgens via jets met toevoeging van lucht weer
in het zwembad gestuwd. Oorspronkelijk werden tegenstroominstallaties
ontwikkeld om ook in kleine zwembassins actief te kunnen zwemmen.
Inmiddels vinden we ze in bijna elk zwembad.

In principe zijn tegenstroominstallaties onder te verdelen in installaties
die worden ingebouwd of in het bassin worden gehangen.
Inhanginstallaties zijn vooral bedoeld voor kleinere opbouwzwembaden,
voor renovaties waarbij het bassin niet mag worden uitgeboord, of
wanneer er geen techniekschacht aanwezig is. Maar ook voor kleine of

Tegenstroominstallatie Bambo
2 met piëzo-schakelaar van uwe
JetStream.
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bovengrondse zwembaden zijn er zeer krachtige installaties met één
of twee jets en een kap waarop je kunt staan, zodat hij als startblok kan
dienen.

Tegenstroominstallaties om in te bouwen bestaan meestal uit een
installatiebehuizing die stevig aan het zwembad vastzit en een motorunit
die direct op een flens is gemonteerd of die iets verder weg staat. Bij
geprefabriceerde zwembaden is de installatie al in de fabriek ingebouwd
of wordt deze ter plaatse door de zwembadbouwer geïnstalleerd. De
installatiebehuizing zitmet flensen stevig vast aanhetbassin,zodat er geen
water achter kan kruipen. De flens wordt met een kap weggewerkt. Het
geprefabriceerde gedeelte met de jets, de knoppen voor het bijmengen
van de lucht en voor het regelen van de intensiteit, het aanzuigrooster, de
handgrepen en eventueel een spot worden bevestigd op een ondergrond
die stevig in het bassin is verankerd. In een zwembad van beton of met
tegels wordt de unit in het cement van de bassinwand aangebracht.

Tegenwoordig hebben de meeste tegenstroominstallaties één of twee
jets en veel vermogen. Veel zwembadbezitters hechten ook waarde
aan de hydrotherapeutische werking van water en gebruiken de faciliteit
als massagemogelijkheid. Een slang die aan deinstallatie kan worden
bevestigd, is ook te gebruiken voor selectieve massage. In particuliere
zwembaden is de installatie meestal rechtstreeks vanuit het zwembad te
bedienen via een pneumatische knop. Als hij op het besturings-
systeem van het zwembad is aangesloten, kan dat op een display
met touchscreen. Voor een installatie met één jet en een debiet van
40 m3/uur hebben de pompen een motorvermogen nodig van ongeveer
3 kW en voor twee jets ongeveer 70 m3/uur of 4 kW. Zelfs bij tegenstroom-
installaties met meerdere stralen heeft u met het juiste
leidingwerk maar één pomp nodig. De jets zitten zo'n 30 cm onder
het wateroppervlak, waardoor er een gelijkmatige waterstroom in het
zwembad ontstaat. Veel installaties zijn tegenwoordig standaard uitgerust
met draaibare jets, regelbare stuwkracht en een regelbaar luchtbubbel-
bad.

Ook populair zijn luchtbellen- en massagejets.Watermassage is geen
moderne uitvinding, maar kent een lange traditie. Al eeuwenlang is men
bekend met de positieve gezondheidseffecten van waterstralen op het
lichaam. Wie een zwembad met massagejets bezit, kan elke dag van dit
effect genieten.

Watertherapie bestaat al duizenden jaren. De Romeinen pasten al de
zogenoemde hydrotherapie toe om ziekten te genezen of te verlichten.
In de Middeleeuwen raakte watertherapie in vergetelheid, deels door de
starre morele opvattingen van die tijd en deels omdat men geloofde dat
water besmettelijke ziekten zou overbrengen. Pas in de 18e eeuw werd
water herontdekt als een bron van gezondheid en vitaliteit. Toen ontstonden
de badplaatsen en kuuroorden.

Maar pas recentelijk is bekend geworden wat er werkelijk in het water
met ons lichaam gebeurt en wat watermassage met ons doet. In het water
verliest het lichaam blijkbaar net zoveel gewicht als de hoeveelheid
vloeistof die we verplaatsen. Dat is 10 % van ons lichaamsgewicht.
Dus als we tot ons nek in het water staan, weegt ons lichaam nog maar
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10 % van zijn oorspronkelijke gewicht. Dit zorgt voor een gevoel van
lichtheid. Spierspanning neemt af en pijn wordt verlicht doordat de
gewrichten worden ontlast. Ook stimuleert het hart en bloedvaten,
waardoor bloed sneller terug wordt gepompt naar het hart en er meer
zuurstof in het bloed wordt opgenomen. En zodra we in het water
stappen, zorgt het gewicht van het water om ons heen voor extra
hydrostatische druk Dit heeft vooral veel effect op onze bloed- en
lymfevaten. Er gaat meer bloed naar het hart. Ons lichaam reageert
hierop door de gehele bloedsomloop te stimuleren en daardoor krijgt
het bloed meer zuurstof.

Ook watermassage heeft een heilzame werking op het hele lichaam.
Het is algemeen bekend dat massage de spierspanning vermindert, de
stofwisseling stimuleert en voor een betere doorbloeding zorgt. Dit geldt
in principe ook voor de zogenoemde hydromassage. "Hydro" is Grieks
voor water, massage is een woord dat uit het Arabisch is afgeleid en
gezondheidsbehandeling betekent. De massagestraal van het wa-
ter zorgt voor drukpuntmassage en activeert de energiebanen in het
lichaam.

Natuurlijk is uitgebreid te beschrijven hoe weldadig de massage-jets
in het zwembad voor het lichaam zijn, maar het wordt veel concreter
wanneer u in de gelegenheid bent het effect van massagestralen zelf te
ervaren. Een keer uitproberen in een zwembad met massage-jets maakt
al snel duidelijk hoe heerlijk deze massagestralen zijn voor gespannen
en pijnlijke spieren. Natuurlijk moeten de massage-jets worden
afgestemd op de behoeften van de zwembadbezitter. Bij de inbouw
van de massage-jets in de bassinwand moeten de jets staande kunnen
worden gebruikt. Omdat de te masseren spier altijd ontspannen moet
zijn, is montage van een vasthoudstang aan te bevelen. Massage-jets
kunnen ook in een trap worden geïntegreerd. Daarnaast is ook een jet
in de vloer voor voetreflexzonemassage mogelijk, of zelfs een jet voor

handreflexzonemassage. Daarnaast zorgt de massageslang voor een nog
gerichtere, diepe ontspanning.

Een andere populaire attractie die voor dynamiek in het zwembad
zorgt, is de watervaldouche aan de rand van het bassin. Ga eronder
staan en laat u stevig masseren door het vallende water. Het voelt alsof u
onder een waterval staat. Het mooie is dat u de kracht van de waterval kunt
instellen en gericht lichaamsdelen kunt masseren. Een watervaldouche
heeft natuurlijk niet hetzelfde effect als een hydromassage, want het grootste
effect wordt altijd onder water bereikt. Toch is het effect vergelijkbaar
met dat van een massage. Door de pulsaties van de waterval worden de
huid, het bindweefsel en de spieren gestimuleerd. Het water dat tegen
het lichaam komt, zorgt dat de bloedsomloop versnelt. Bovendien is de
watertemperatuur van zwembad en watervaldouche hetzelfde, zodat u het
niet plotseling koud krijgt. De watervaldouche is namelijk geïntegreerd
in het watercirculatiesysteem van het zwembad, dus het water dat uit de
sleuf van de watervaldouche komt, is hetzelfde water dat in het zwembad
zit.

Anders dan bij tegenstroominstallaties wordt er bij watervaldouches geen
lucht toegevoegd, maar valt het water rustig op het lichaam. Een pomp
zuigt het water rechtstreeks uit het bassin. Bij zwembaden met
overloopgoot komt het water uit de overloopopslagtank. De capaciteit
van de pomp is afhankelijk van het formaat van de watervaldouche en
de breedte van de “bek” waar het water uit komt. De capaciteit begint bij
circa 20m3/u en kan oplopen tot 50 m3/u. Met een frequentieomvormer
is de capaciteit van veel pompen tegenwoordig naar behoefte regelbaar.
De bediening gebeurt dan naar keuze via een pneumatische schakelaar
vanaf de rand van het bassin, of handmatig via een bedieningspaneel of
via de zwembadregeling. Watervaldouches kunnen ook achteraf worden
gemonteerd; doordat ze op de rand van het bassin worden geplaatst, is er
geen hak- of breekwerk nodig en kan de douche snel worden gemonteerd.
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De constructie moet ervoor zorgen dat het water als een breed gordijn
en zonder druk uit de gleuf van de fontein valt. Het watergordijn moet
gesloten zijn, niet gespleten zoals de tong van een slang. Houd er
rekening mee dat niet alleen de capaciteit van de pomp van invloed is op
de doorstroming van het water, maar ook de vorm van de watervaldouche
zelf. Dit is belangrijk, omdat we een trend zien van speciaal gevormde
modellen met een smalle voet en een brede bek, in plaats van de slanke
pijpen aan de rand van het zwembad.

Het principe is simpel. Onder in de smalle voet genereert de pomp de
druk. Boven, waar de fontein breder wordt, neemt de druk vanzelf af
en stroomt het water gelijkmatig uit de opening. Om dit voor elkaar te
krijgen, moeten er wel nauwkeurige hydraulische berekeningen worden
gemaakt. Voor een gesloten watergordijn moet de gleufopening 20 tot
30 mm hoog zijn en circa 500 mm breed. Is de gleuf minder dan 20 mm
hoog, dan is een mooie wateruitloop niet meer te garanderen.

Naast de watervaldouche zelf en de pomp zijn ook de inbouwdelen van
belang. Dat geldt vooral voor de aanzuiging waarmee de pomp het wa-
ter binnenhaalt. Normaliter worden er twee aanzuigingen toegepast.
Was er maar een aanzuiging zou deze worden afgedekt, dan zou er een
onderdruk ontstaan en zou het lichaam dat zich ervóór bevindt,
kunnen worden aangezogen. Bij twee aanzuigplaatsen is dat uitgesloten.
De pomp kan gewoon water blijven trekken en er kan geen onderdruk
ontstaan. ■
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OM U BEHAAGLIJK TE VOELEN IN EEN BINNENBAD, MOET DE RUIMTE EEN VRIJ HOGE
TEMPERATUUR EN EEN HOGE LUCHTVOCHTIGHEID HEBBEN. BIJ HET ONTWERPEN IS HET
BELANGRIJK TE WETEN WELKE BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN NODIG ZIJN OM EEN

PERMANENT BEHAAGLIJK KLIMAAT TE BEREIKEN EN SCHADE DOOR VOCHT UIT TE SLUITEN.
UW sopra PARTNER IS EEN KUNDIG AANSPREEKPUNT VOOR AL UW VRAGEN.

In oudere binnenbaden was het vroeger gewoon dat er op koude
winterdagen condensvorming optrad op de ruiten en in hoeken.
Tegenwoordig is dat uitgesloten. Door een efficiënte afstemming van
bouwfysica en klimaattechnologie wordt schade door vocht in binnen-
baden voorkomen. Thermische isolatie en bescherming tegen vocht
gaan daarbij hand in hand.

In de dagelijkse praktijk van het ontwerpen van binnenbaden en
wellnessruimtes wordt vaak gedubd over welke bouwfysische
maatregelen werkelijk nodig zijn. Bij renovaties is het vaak de vraag
waar te beginnen om toekomstige schade uit te sluiten. Wanneer is
een dampwerende laag zinvol en welke thermische isolatie is gepast?
Daarbij worden de buiten- en binnenisolatie wel eens over een kam
geschoren, zonder dat er wordt gekeken naar de feitelijke situatie en de
bouwfysische feiten.

De wettelijke voorschriften dienen als uitgangspunt voor alle
overwegingen. Voor wat betreft de thermische isolatie: deze wordt in
Duitsland door de Energieeinspar-Verordnung (EnEV) voorgeschreven.
De nieuwbouw van een woonhuis met binnenbad wordt dus geheel
overeenkomstig de EnEV-vereisten geïsoleerd. Meestal gaat het
om een draagconstructie met een hoge isolatiewaarde en een
overeenkomstige thermische isolatie aan de buitenzijde. De temperatuur
in de zwemruimte is het hele jaar door circa 10 °C hoger, waardoor het
warmteverlies groter is dan in een verblijfsruimte. Daarom worden
de buitenmuren en plafonds van binnenbaden aan de binnenzijde
extra geïsoleerd met thermische isolatie met een dampwerende laag.
Daardoor blijven de warmteverliezen door transmissie in deze ruimte tot
een minimum beperkt.

Binnenisolatie als aanvulling op buitenisolatie
Extra binnenisolatie biedt meerdere voordelen, vooral wanneer het
binnenbad zich in een aanbouw bevindt. De thermische isolatie zorgt
dat er weinig energie wordt verbruikt. Zo gaat vanuit het binnenbad
weinig warmte naar buiten verloren. De constructie blijft permanent

droog omdat waterdamp niet kan binnendringen. Het isoleren gebeurt
met gipsplaten, waardoor er geen nat stucwerk op de ruwbouw hoeft
te worden aangebracht. Ook de binnenmuren worden geïsoleerd, zodat
doorstroming van warmte naar aangrenzende ruimtes minimaal is. De
wandpanelen zorgen daarbij voor een aangename akoestiek. Wanneer
de ruimte rondom aan de binnenzijde met het ISO-Plus-systeem wordt
bekleed, zijn doorgaans geen extra akoestische maatregelen nodig. Dat
wordt onder andere bereikt door het speciale zwembadstuc dat in een
dunne laag rechtstreeks op de aluminium vochtwerende laag wordt
aangebracht. Een speciale netversterking zorgt voor een uiterst stabiel
gestuct oppervlak.

Belangrijk bij de renovatie van zwembaden: de isolatieplaten kunnen
zelfs worden aangebracht op een al aanwezige tegelwand en daarna
naar wens worden afgewerkt. De dikte van de platen wordt zo nodig
door de ISO-experts zodanig bepaald, dat de oppervlakken en hoeken
permanent droog blijven en er veel energie kan worden bespaard.

Binnenmuren
Binnenmuren tussen ruimtes met een ander klimaat, zoals een
verblijfsruimte of kelder, worden om meerdere redenen op dezelfde
manier geïsoleerd. Soms is er hier een wat minder dikke thermische
isolatie nodig. De belangrijkste redenen voor de extra isolatie van
aangrenzende ruimtes zijn dat ze anders ongewenst warmer worden
en om warmtebruggen bij de overgang tussen buitenmuur en plafond
te voorkomen. Hier dient u zich te houden aan de volgens DIN 4108
vereiste schimmelvormingsgrens. Doet u dat niet, dan is de constructie
niet toegestaan. Door de binnenisolatie met dampwerende laag wordt
aan deze eis voldaan.

Voor de binnenmuren van de zwemruimte, zoals scheidingsmuren naar
de douche, zijn meestal geen bijzondere bouwfysische maatregelen
nodig. De gebruikte materialen moeten geschikt zijn voor het klimaat
in een binnenbad, wat het geval is bij massieve muren en gipsplaat-
constructies met ISO-panelen voor vochtige ruimtes.

WORDTWELLNESSRUIMTE
BINNENBAD
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Plafond
Bij het plafond biedt de thermische isolatie
aan de binnenzijde en de vochtwerende
laag veel mogelijkheden qua vormgeving en
voor de integratie van verlichting en andere
installaties. Vaak wordt gekozen voor een
deels verlaagd plafond, zodat de ruimte ook
indirect kan worden verlicht en een speciaal
effect wordt gecreëerd. De technische details
van zo'n constructie zijn als standaarddetails
op te halen, zodat u achteraf door penetratie
van vocht niet voor verrassingen komt te staan.
Daarbij is het ook van belang dat er voor het
plafondoppervlak vochtbestendige, gipsvrije
materialen worden toegepast. Bijzondere
voordelen biedt het ISO-paneel voor vochtige
ruimtes in een 8-mm dikke uitvoering. Dit paneel
kan ook worden gebogen en versprongen
worden gemonteerd. Als naadloos gepleisterd
oppervlak onttrekt het alle installaties voor
water, elektra, ventilatie enz. aan het zicht.
Verlichting en luidsprekers kunnen net als bij
gipsplaten worden geïntegreerd.

Gegarandeerd behaaglijk
Het vochtig-warme klimaat in het binnenbad
wordt zo geregeld, dat badgasten zich er uiterst
behaaglijk voelen. De oppervlaktetemperatuur
van omgevingsvlakken is daarbij net zo
belangrijk als de binnentemperatuur en de
luchtvochtigheid. Naarmate de thermische
isolatie beter is, worden oppervlakken warmer.
Door de extra isolatie aan de binnenzijde is
de oppervlaktemperatuur ook in de hoeken
van de ruimte slechts 1 tot 2 °C lager dan de
omgevingstemperatuur. Dat betekent dat alle
oppervlakken behaaglijk warm zijn (alleen de
vloerverwarming indewoonkamer is normaliter
28 tot 29 °C) en daardoor droog blijven. In de
praktijkwordendaarbij grote isolatieplatenmet
een aluminium laag gebruikt, bijvoorbeeld
het ISO-Plus-systeem als binnenisolatie. Deze
isolatieplaten zorgen voor bouwfysische

veiligheid. Ook kunnen ze direct als onder-
grond dienen voor geschikte zwembadstuc,
zodat de werkzaamheden volgens planning
verlopen.

Wanneer de zwembadruimte zo wordt
uitgevoerd, biedt dat optimale voorwaarden
voor maximaal comfort en een aangenaam
wellnessklimaat. Aanvullend moet het klimaat
via een geschikte ventilatie-installatie constant
worden gehouden. In principe wordt daarvoor
een circulatiesysteem geadviseerd, dat, zoals
in de grafiek te zien is, vanaf de vloer bij
de ramen de warme lucht toevoert en deze
tegenover de ramen via het plafond weer
afzuigt. Het teveel aan vocht in de ruimte wordt
afgevoerd, doordat de lucht in de installatie
met behulp van warmteterugwinning weer
wordt ontvochtigd. Daarbij is gebleken dat
bij particuliere binnenbaden een klimaat van
30 tot 32 °C en een relatieve vochtigheid
van 55 tot 65 % bijzonder aangenaam is. De
gewenste waarden kunnen door de opdrachtgever
naar wens worden ingesteld. ■

Alexander Ziegler*
*Directeur ISO GmbH, Offenau

De volledige isolatie van de ruimte zorgt voor aangename
oppervlaktetemperaturen en energiebesparing.

Binnenbad, behaaglijk en energiezuinig
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Een betrouwbare notaris zorgt ervoor dat partijen niet alleen tijdig
de koopakte van het pand kunnen laten passeren, maar geeft ook
het tijdskader aan. Op het moment dat u de notaris de opdracht
verstrekt, kan deze u al concreet laten weten wanneer de akte zal worden
gepasseerd. Het is handig als de notaris u al bij het eerste contact een
formulier verstrekt waarop u zelf kunt zien welke informatie u over
het onroerende goed moet aanleveren. De factuur van notarissen is
voor veel mensen weinig transparant, hoewel de grondbeginselen in
Duitsland helder en ondubbelzinnig in een wet (GNotKG) zijn vastgelegd
en de kosten duidelijk zijn gerelateerd aan de werkelijke waarde van het

object. De notaris is bij zijn of haar ambtelijke uitoefening ook niet verplicht
de opgevoerde kosten te specificeren. Net als bij alle ambtelijke
activiteiten is de verplichting tot het betalen van kosten voor de wetgever
“vanzelfsprekend”. In dat opzicht is het goed om te weten dat elke
opdracht aan een notaris al kosten met zich mee kan brengen, zelfs
wanneer de akte uiteindelijk niet wordt gepasseerd, bijvoorbeeld voor
het opstellen van een concept.

Inzage in kadastraal register
De notaris is verplicht informatie in te winnen over de inhoud van het

BIJ KOOPOVEREENKOMSTEN VOOR ONROEREND GOED DIE VÓÓR HET ONTWERP EN DE BOUW VAN EEN
ZWEMBAD EN WELLNESSVOORZIENINGEN WORDEN GESLOTEN EN ALTIJD DOOR EEN NOTARIS MOETEN
WORDEN OPGEMAAKT, ZIJN ER VAAK PROBLEMEN MET DE AFWIKKELING EN DE TIJDIGE UITVOERING.
NA HET LEZEN VAN DIT ARTIKEL KUNNEN OOK MINDER ERVAREN KLANTEN BETER UIT DE VOETEN

MET VRAGEN OVER (DE AANKOOP VAN) ONROEREND GOED.

VEILIG AANKOPEN
VASTGOED

TECHNIEK & ENERGIEBESPARING

MAGAZINE | 2021



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

*Notaris en advocaat, Am Markt 5, 30938 Burgwedel, info@kanzlei-kellner.de
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kadastrale register en de partijen hierover in de akte te informeren.
Dit uittreksel uit het kadaster bevat alle informatie over het perceel,
de eigendomsrechten (sectie I) en de belastingen die in sectie II
(Erfdienstbaarheden) en sectie III (Grondschulden/Hypotheken) terug te
vinden zijn. Zowel de verkoper als de koper hebben inzage in dit uittreksel
en kunnen dit door de notaris in het kader van het passeren van de
akte (of eerder) laten toelichten. Het is ook bijzonder nuttig het register
met bouwbeperkingen door de notaris te laten bekijken. Hierbij komt
u vaak juist details te weten over de bouwgrens en mogelijk beperkingen
die voor het perceel gelden. Juist met betrekking tot de aanleg van
zwembaden, sauna's enz. is het absoluut noodzakelijk dat u op de hoogte
bent van eventuele plichten en beperkingen.

Bankdocumenten/Hypotheekakte
Een niet-verplichte voorwaarde voor de aankoop van onroerend goed is
de goedkeuring van financiering door de bank. Om een koopcontract te
kunnen ondertekenen, is de goedkeuring van de bank die de financiering
verstrekt niet vereist. Deze misvatting leidt er helaas vaak toe dat men-
sen een object kwijtraken aan medekandidaten, omdat ze te lang op de
goedkeuring van de bank wachten en de afspraak bij de notaris uitstellen.

Over het algemeen geldt: zodra u zich in principe het object kunt
veroorloven, moet het koopcontract bij de notaris worden ondertekend.
Dan verkeert ook de verkoper niet in onzekerheid. Zodra de toezegging
van de kredietverstrekker binnen is, moeten de documenten bij de
notaris worden aangeleverd. Die heeft bij voorkeur de hypotheekakte al
voorbereid op de datum van de koopovereenkomst, zodat u alles in één
keer kunt afhandelen.

Kennisgeving van overdracht
Altijd weer leiden verklaringen van het kadaster bij de notaris tot vragen
en zelfs tot ongelovige gezichten. Anders dan bij een eenvoudige
koopovereenkomst, die door overeenkomst en overdracht van het
koopobject plaatsvindt, is er bij de koop van een perceel (het huis dat

erop is gebouwd behoort overeenkomstig het Duitse burgerlijk wetboek
tot het perceel en wordt niet apart genoemd) ook een overeenkomst
vereist, die bestaat uit de notariële koopovereenkomst. Bovendien is
een overdracht zoals bij activa niet mogelijk. Sinds de Middeleeuwen
wordt dit “Auflassung” (geopend laten) genoemd. Vroeger betekende
het openlaten van deuren en ramen waarschijnlijk dat er een wisseling
van eigenaar plaatsvond. Tot op heden is deze term niet veranderd,
hoewel het begrip altijd weer vragen oproept.

Beschrijving van de eigenschappen van het object
Een onderdeel van de koopovereenkomst voor onroerend goed dat ook
altijd te weinig aandacht krijgt, is de exacte beschrijving van het object.
Juist bij de aankoop van zogenaamd luxe onroerend goed –meestal met
zwembadenwellnessvoorzieningen – is het aan te radendebijbehorende
voorzieningen zo exact mogelijk in de overeenkomst te beschrijven,
dan wel om een aparte bijlage bij de overeenkomst te voegen. Alleen
dan kunnen latere aanspraken tussen de partijen zonder uitgebreide
rechtsmiddelen worden opgelost. Ook uiterst belangrijk is daarbij
het afzien van alle nog bestaande aanspraken van de vorige eigenaar
tegenover derden (bijv. ambachtslieden), zodat bij situaties waarin
sprake is van garantie, niet eerst de vroegere eigenaar hoeft te worden
ingeschakeld.

Al bij al is het raadzaam, ondanks eventuele meerkosten, een concept
koopovereenkomst nog eens door een deskundige te laten controleren.
Een zorgvuldige voorbereiding kan later, in geval van twijfel, veel kosten
voorkomen. ■

Andreas Kellner*
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Foto’s: Tom Bendix | Robert Rappold

Vanuit de comfortabele ligstoelen hebben de
gasten ongehinderd uitzicht op het binnenbad
en de openlucht.

De bestaande wellnessvoorzieningen, met
een Finse sauna, een kruiden-stoombad
en de infraroodcabine, grenzen aan de
zwembadruimte.

HOTEL&WELLNESS
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IN HET BIOSFEERHOTEL HERRMANN IN MÜNSINGEN WORDT TRADITIE
MET HOOFDLETTERS GESCHREVEN. HET HOTEL IS UITGEBREID MET

EEN BUITENGEWOON BINNENZWEMBAD.

97

Münsingen in de Schwäbische Alb was vroeger vooral
bekend vanwege zijn kazerne en militaire oefenterrein. In
2005 vertrokken de soldaten en werd het vroegere militaire
oefenterrein omgevormd tot een weidelandschap, zoals
er in de 19e eeuw in de Schwäbische Alb veel waren. Een
groot deel van het grondgebied van Münsingen behoort
tegenwoordig tot het biosfeergebied Schwäbische Alb en
is een geliefde bestemming geworden voor wandelaars,
moutainbikers en dagjesmensen.

Een indrukwekkend binnenzwembad, dat vooral door de complexe verlichtingstechniek bijzondere aantrekkingskracht bezit.

HOTEL&WELLNESS

Midden in de oude stadskern van Münsingen ligt het
biosfeerhotel Herrmann dat rijk is aan tradities. Inmiddels
heeft de vierde generatie van de familie Autenrieth de
leiding. In de loop van 125 jaar heeft het destijds kleine
pension met stallingen een metamorfose ondergaan. Het
is nu een viersterrenhotel met 44 kamers, een excellente
keuken, moderne vergaderruimte en een spa van 1.000m2.
Het aantal bedden wordt binnenkort ook nog eens
aanmerkelijk uitgebreid. In de kamers, waarvan de 

SFEER
WELDADIGE
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meeste recent zijn gerenoveerd, worden uitsluitend natuurlijke
materialen toegepast, zoals hout van de alpenden. De geur van het hout
doet de hartslag dalen en zorgt voor een betere nachtrust. De alpenden
werkt bovendien hygrostatisch, wat betekent dat de lucht geen fijnstof
bevat. De met licht overgoten en open zwembaden worden bovendien
gescheiden van het leefgedeelte door een gestampte wand van leem
en toermalijn. Wanden van leem zorgen voor een constante en gezonde
luchtvochtigheid in de binnenruimtes. Zo zijn de slijmvliezen
beschermd tegen uitdrogen en daalt het risico van verkoudheid en
griep. Ook is er in het hele hotel Grander water.

Ook in het onlangs uitgebreide spagedeelte zijn vooral natuurlijke
materialen toegepast. Hotelhouder Rainer Autenrieth liet de kans om
een aangrenzend perceel te kopen, niet aan zich voorbijgaan. Het
woonhuis op het perceel liet hij slopen, waarna zijn hotel een aanbouw
kreeg waarin een modern, hoogwaardig binnenzwembad werd
gerealiseerd.

Het eerste contact werd gelegd op de Interbad-Messe van 2018 in

Stuttgart. Rainer Autenrieth was op de stand van sopra met sopra partner
Bernd Henne in gesprek geraakt en toen het tussen hen klikte, kreeg
Schwimmbad-Henne al snel opdracht voor de bouw. De hoteleigenaar
zocht ook een architect met zwembadervaring. Bernd Henne adviseerde
architect Robert Rappold uit München, die al vele jaren ervaring heeft
met het ontwerpen van zwembaden. Robert Rappold ontwierp een op
het perceel afgestemd rechthoekig bassin van 80m2, waarbij de kortere
zijde wordt overspannen door een platform dat als relaxruimte dienst
doet.

Een brede kolom in het bassin was onvermijdelijk om deze constructie
te dragen. Deze is echter niet storend, omdat er ruimte genoeg is om
er omheen te zwemmen. Vanuit de comfortabele ligstoelen hebben
de gasten ongehinderd uitzicht op het binnenbad en de openlucht.
De bestaande wellnessvoorzieningen, met een Finse sauna, een
kruiden-stoombad en de infraroodcabine, grenzen aan de zwembad-
ruimte. Door de ruimte heen zijn er verschillende relaxeilanden: in de
ruimte zelf, op het zonneterras op het dak, in de saunatuin en in de
zoutwater-rustruimte. 

Door de ruimte heen zijn er verschillende relaxeilanden: in de ruimte zelf, op het zonneterras op het dak, in de saunatuin en in de zoutwater-rustruimte.

MAGAZINE | 2021



wedi Spa & Wellness
Exklusive Objekte mit
grenzenloser Formgestaltung

www.wedi.eu

Das wedi System bietet exklusive Unikat-Lösungen für die Gestaltung

privater und öffentlicher Spa- und Wellnessobjekte der Extraklasse.

Die Vorteile im Überblick

! Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten von Form, Funktion & Design

! Hochwertige Qualität, 100%wasserdicht, effektive Wärmedämmung

! Werkseitig vorgefertigte Baukomponenten, reduzierter Montage-

aufwand, gesteigerte Ausführungsqualität

! Hoher Vorfertigungsgrad, weniger Gewerke und Schnittstellen,

reduziertes Risikopotential

! Vielfach zertifiziert und mit Gewährleistung

! Projekt-Unterstützung durch qualifiziertes wedi Serviceteam

HOTEL&WELLNESS



100

Voor het zwembad heeft de hoteleigenaar een donkere tint gekozen die veel weg heeft van natuursteen, zodat het zwembad oogt als een bergmeer.

HOTEL&WELLNESS

HOTEL HERRMANN
www.hotelherrmann.de

i
www.schwimmbad-henne.de | www.robert-rappold-architekten.de

 Voor de bouw van het bassin werd een betonnen constructie
gemaakt, die werd voorzien van een coating, systeem ecoFINISH. Deze
werd op de wanden en bodem gespoten en ligt als een tweede huid op
de oppervlakken. Het bassin is gegarandeerd dicht en heeft een glad,
huidvriendelijk oppervlak zonder naden. De hoteleigenaar had voor
een donkere tint gekozen die veel weg had van natuursteen, zodat het
zwembad oogt als een bergmeer. Helemaal in stijl zijn het bassin en
ook de hele ruimte voorzien van kleuren-ledlampen en gewelven met
ledlampen, die het zwembad en de hele ruimte in het donker in een zee
van licht hullen.

In het souterrain bevindt zich de zwembadapparatuur, direct bij het
bassinlichaam. Tot de uitrusting behoren een overloopwatertank,
twee filterketels volgens DIN, de meet-, regel- en doseerapparatuur
“sopra test premium 17” met touchdisplay, doseerapparatuur voor pH
verhogen of verlagen, evenals de schakelkast. Ook de Herget-ventilatie-
apparatuur bevindt zich in het souterrain.De ontvochtigde en gezuiverde
lucht wordt via sleufrails de ruimte ingeblazen, zodat de glaswanden

niet beslaan en een aangenaam, comfortabel klimaat gewaarborgd is.
“Het binnenzwembad biedt de verblijfskwaliteit van een woonkamer en
nodigt uit tot een langdurig verblijf”, benadrukt Rainer Autenrieth.

Naast het zwembad en de sauna biedt het hotel een uitgebreid
spa-programma; hier heeft Sabine Autenrieth de leiding. Bij Wellness
Verbena kunnen gasten uiteenlopende massages boeken, evenals
lichaamsbehandelingen, voetverzorging en cosmetische gezichts-
behandelingen voor haar en hem. Voor een puur herstel van lichaam en
ziel. ■
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Zoals bij hotelzwembaden verplicht, heeft
het bassin een goot rondom evenals een
toegangstrap.

Aansluitend aan de trap bevindt zich aan
de lange zijde een zitbank, met daarin
talrijke luchtbellenjets.

HOTEL&WELLNESS

Foto´s: Hotel Seehof Tauer
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Jetzt
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poolsalz

Ooit begonnen als een kiosk aan de Badesee, tegenwoordig een
charmant door een familie gerund hotel dat met zijn huiselijke sfeer
en hoogwaardige voorzieningen, inclusief zwembad en wellnessruimte,
de favoriet is van vele gasten. Na meerdere keren de kiosk te hebben

uitgebreid, vroeg Toni Tauer in 1963 om een vergunning voor de bouw
van een hotel. Jarenlang werd het plan afgekeurd, omdat gedacht werd
dat het bouwrijp maken van het terrein onmogelijk was. In 1970 werd
dan toch de vergunning verleend. Twee jaar later, in maart 1972, 

OP EEN VAN DE MOOISTE PLEKJES IN DUITSLAND, IN HET NATUURPARK BAYERISCHER WALD,
VINDT U HET DRIESTERRENHOTEL SEEHOF TAUER IN DE GEMEENTE TITTLING.
OP EEN IDYLLISCHE, AFGEZONDERDE LOCATIE DIRECT AAN DE DREIBURGENSEE,

KUNNEN GASTEN GENIETEN VAN EEN HEERLIJKE TIME-OUT.

ALS IN DE ZEE
BADEN
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opende de Seehof met 22 bedden. Door opeenvolgende uitbreidingen
steeg het aantal bedden tot 51.

In 2004 voegde Karina Seidl-Tauer, lid van de derde generatie van de
familie, zich bij de leiding. In 2006 werd het aanbod uitgebreid met
een wellnessruimte met sauna, stoombad, infrarood-warmtecabine,
bubbelbad en een grote relaxruimte. De daaropvolgende jaren werd het
hotel stap voor stap gerenoveerd – van het restaurant, het terras aan het
meer, tot de suites. In de laatste bouwfase werden de bovenste kamers
en de bovenste verdieping onder het dak nieuw gebouwd: in de nieuwe
Baumspitzerl-kamers, Nestwärme-appartementen en tweekamersuites
kunnen gasten heerlijk tot rust komen. Ook werd de bostuin opnieuw
aangelegd – een natuurlijk landschap om te ontspannen, met zon- en
schaduwplaatsen, comfortabele cabana's en een schommelbank.
Vanuit de bostuin is de afgescheiden wellness direct toegankelijk en va-
nuit deze open plek in het bos is er een fantastisch uitzicht op het meer.
Het water in de Dreiburgensee is van uitstekende kwaliteit en prima
geschikt om in te zwemmen.

De nieuwe blikvanger buiten is het zoutwaterbad, dat het hele jaar door
kan worden gebruikt. Via architect Johann Kitzberger werd ook sopra
partner Ewald Ettle bij het project betrokken. Ze kenden elkaar al langer
en hebben in het verleden samen diverse projecten uitgevoerd. Ze kregen
de opdracht om in het nieuw aan te leggen terras vóór het gebouw een

zoutwaterbad te realiseren. Omdat het materiaal bewezen bestand is
tegen de belasting door zoutwater, adviseerde Ewald Ettle een prefab
pvc-bassin van sopra leverancier KWS. Vanwege de flinke helling van
het terrein werd eerst een betonblok voor het gebouw geplaatst, waarin
het zwembad kon worden ingebouwd. Het eendelige bassin van 10 bij
3,86 meter werd geproduceerd in de KWS-fabriek, per vrachtwagen naar
de bouwplaats vervoerd en met een kraan in de voorbereide put getild,
zodat de monteurs van Ettl het daar alleen nog maar hoefden aan te
sluiten. Het zwembad staat nu verhoogd in het betonblok en steekt uit
boven het terras.

Zoals bij hotelzwembaden verplicht, heeft het bassin een goot rondom
evenals een toegangstrap. Aansluitend aan de trap bevindt zich aan de
lange zijde een zitbank, met daarin talrijke luchtbellenjets. Hier kunnen
gasten zittend in het warme water genieten van het borrelende water
en het uitzicht over het meer. Aan dezelfde kant van het bassin is er een
massage-installatie. Staande in het water kunnen gasten zich er lekker
door laten masseren. Een lamellenafdekking en onderwaterlampen
maken de uitrusting compleet.

Het zwembad, dat geschikt is om het hele jaar door te gebruiken, dus
ook in de winter, heeft ook een energiebespaarfunctie.Wanneer het niet
in gebruik is en de afdekking over het water ligt, daalt de waterspiegel
met 5 cm en valt de goot droog. Dat voorkomt verdamping en zorgt voor

De nieuwe blikvanger buiten is het zoutwaterbad. Het zwembad kan het hele jaar door worden gebruikt, dus ook in de wintermaanden.
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een lager energieverbruik. De circulatie, die natuurlijk niet volledig mag
zijn uitgeschakeld, vindt dan alleen nog plaats via de bodemafvoer.

In het souterrain, direct onder het bassinlichaam, is de sopra zwembad-
techniek ondergebracht. Alle gekozen apparatuur is zoutbestendig. Een
filterinstallatie voor hotelzwembaden met automatische terugspoeling
via stuurventielen en frequentiegestuurde pomp en de sopra meet-,
regel- en doseerapparatuur zijn er onderhoudsvriendelijk ingebouwd.
Om de gewenste zoutconcentratie van drie procent in het water te
garanderen, werd de installatie daarnaast uitgebreid met de “SaltRelax”
van sopra leverancier Bayrol. Deze zoutelektrolyse-installatie zorgt
ervoor dat zout in het water wordt omgezet in chloor. Ewald Ettl: “Dit
is niet zo'n dure investering. Er hoeft geen extra chloor te worden
toegevoegd en de onderhoudskosten zijn laag.” En de gasten kunnen,
precies zoals gewenst, gebruik maken van een zoutwaterzwembad. ■

Hotel Seehof Tauer in de gemeente Tittling is idyllisch gelegen aan de oever van de rivier.
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Ter ere van de 200e verjaardag van Sebastian Kneipp hadden
de architecten en het revalidatiecentrum in Nedersaksen
iets bijzonders voor ogen. De tuin werd opnieuw aangelegd
en daar moest ook een Kneipp-stapbassin voor patiënten in
komen. Adam & Adam, het bureau voor landschapsontwerp
uit Hannover dat de opdracht ging uitvoeren, schakelde
voor het ontwerp en de technische uitvoering sopra partner
Kühlung & Hauers in.

Na enkele gesprekken en op advies van Reiner Lietz, directeur
van Kühling & Hauers, kozen de opdrachtgevers voor een
prefab pvc-bassin van sopra leverancier Vario Pool System
(VPS). Het zilvergrijze bassin uit één deel, 7,60 bij 4,90 meter
groot, werd in de fabriek van VPS geproduceerd. Daarna
werd het per vrachtwagen naar de bouwplaats vervoerd en
met een kraan in de eerder gegraven bouwput geplaatst.Het
bassin is vrijdragend en staat verhoogd op een betonnen
plaat. “Het was best complex om de gewenste ovale vorm
van het bassin exact te realiseren”, vertelt VPS-directeur
Ralf Selle. Wat uiteindelijk toch goed lukte. Het stapbassin

heeft een comfortabele, veilige toegangstrap en dubbele
stangen als leuning aan binnen- en buitenkant.

Hoe geraffineerd dit bassin is, is niet alleen aan het uiterlijk
te zien, maar blijkt ook uit de doordachte techniek die
Kühling & Hauers voor het ontwerp realiseerden. “De
watertemperatuur van het Kneipp-stapbad moet steeds
15 °C blijven”, licht Reiner Lietz toe.

Omdat het water slechts circa 40 cm diep is, kan de
temperatuur in de zomer al snel hoger worden. Reiner Lietz:
“Daarom is het bassin voorzien van een temperatuursensor.
Wanneer de temperatuur boven de 15 °C komt, wordt
automatisch schoon, koud water toegevoerd.” Daarnaast
zorgt een automatische niveauregeling dat waterverlies
door verdamping wordt gecompenseerd. Minstens zo
belangrijk is dat het bassin een eigen watercircuit met
filtersysteem en meet- en regelapparatuur heeft. Door
de circulatie is een vast chloorgehalte in het water
gegarandeerd en krijgen virussen en bacteriën geen kans.

GEZONDHEIDSPREDIKER KNEIPP ZOU AAN DEZE KNEIPP-VOORZIENINGEN
VEEL PLEZIER HEBBEN BELEEFD: HET STAP- EN ARMBASSIN ZIJN
NIET ALLEEN OOGSTRELEND, MAAR BESCHIKKEN OOK OVER EEN

UITGEKIENDE WATERTECHNIEK.

B
MET MODERNE TECHNOLOGIE
RON VAN VERJONGING

Toen de tuin opnieuw werd aangelegd, kwam er ook een Kneipp-stapbassin.

Foto´s: Ralf Selle
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EinfachMEER für Ihren Pool.

binder24.com

DAS ORIGINAL VON BINDER ...
... mit patentierter Turbinentechnologie
erzeugt eine einzigartige naturnahe Strömung.
Für alle Ansprüche – für jeden Pool.
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Het zilvergrijze bassin uit één deel, 7,60 bij 4,90 meter groot, werd in de fabriek van VPS geproduceerd. Daarna werd het per vrachtwagen naar de bouwplaats vervoerd en met een
kraan in de eerder gegraven bouwput geplaatst. Het bassin is vrijdragend en staat verhoogd op een betonnen plaat.
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www.kuehling-hauers.de | www.adam-adam.de

Ook kan er een bodemzuiger worden aangesloten op het circulatie-
systeem, zodat eventuele vervuiling snel kan worden verwijderd. Dicht
bij het bassin, achter wat slim geplaatste beplanting, bevindt zich de
technische kast met de sopra zwembadapparatuur.

Verder is er nog een armbassin. Het meet 1,40 bij 0,80 meter en is op
een voet geplaatst. De architect ontwierp hiervoor een wat slankere
onderbouw, zodat gebruikers, wanneer ze de armen in het koude water
dompelen, hun knieën kunnen buigen. Het armbassin is via een
by-pass aangesloten op de waterbehandelingsapparatuur van het Kneipp-
bassin, zodat ook het armbassin van koud, gedesinfecteerd water wordt
voorzien. Schoon water stroomt vanaf de onderkant in het bassin en er
is een overloop. Om comfortabel te kunnen staan, maakte VPS in de
hoeken driehoeken, zodat gebruikers niet dicht bij elkaar kunnen

staan en elkaar dus niet hinderen. Bovendien werd het armbassin
bekleedmet zwarte lichtgewicht platen in natuursteenlook,waardoor het
aantrekkelijk oogt. De architecten, VPS en Kühling & Hauers zijn erin
geslaagd voorzieningen te creëren die zowel optisch als technisch van
een zeer hoog niveau zijn. ■

Hoe geraffineerd dit bassin is, is niet alleen aan het uiterlijk te zien, maar blijkt ook uit de doordachte techniek. Naast het Kneipp-bassin kwam er ook een armbassin, dat via een
by-pass is aangesloten op de waterbehandelingsapparatuur van het grotere bassin en dat steeds schoon water krijgt. (rechtsonder)
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SAUNA SPASCHWIMMBAD

22.–23. September 2021

Wir freuen uns auf Sie!

Let‘s meet in 2021!

www.interbad.de

Die interbad Innovation Days – Congress/Show/Networking sind das erste nationale und
europaweite Live-Event für Bauherren und Betreiber, für Planer, Handwerker und Dienst-
leister, für Thermenmanager und Hoteliers, für Profis und private Bauherren. Erleben Sie
innovative Techniktrends und kreative Designideen vor Ort und tauschen Sie sich mit
ExpertInnen über die Perspektiven von morgen aus. Finden Sie in hochkarätigen
Kongressen, Networking Areas sowie der begleitenden Ausstellung persönlichen
Austausch und lassen Sie sich von neuen Themenwelten begeistern.

Jetzt schon Termin für 2022 vormerken!
Wasser ist unser Element – Kompetenz unser Angebot.
Die Fachmesse für Schwimmbad, Sauna und Spa mit
Kongress für das Badewesen schafft 2022 wieder eine
internationale Plattform und bringt die Branche in Stutt-
gart zusammen. Tauschen Sie sich mit Experten aus,
lassen Sie sich von neuen Produkt- und Themenwelten
begeistern, freuen Sie sich auf inspirierende Begegnungen
– vor Ort und weltweit digital!
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Afgezien van de deur was de klassieke sauna compleet van
hout. Nu zijn er steeds meer cabines met een of twee glazen
wanden. Door het glas lijkt de ruimte groter en opener, en
hebben de mensen in de cabine vrij zicht op de ruimte, een
binnenzwembad of de tuin. Een van de grootste trends
in de architectuur is om gebouwen en de ruimtes daarin
transparant vorm te geven. Grote glasoppervlakken maken
ruimtes open, waardoor ze lichter zijn en sympathieker
overkomen. Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de
inrichting.

De saunacabine is de kelderruimte ontgroeid en heeft een
plekje dichter bij de leefruimtes gevonden. De eisen qua
design van de cabines zijn dienovereenkomstig gestegen.
In het hogere marktsegment is design immers uitermate
belangrijk. Veel glas, een trendy, pure vormgeving en een
mix van materialen zijn tegenwoordig belangrijke criteria
voor het design van een saunacabine. De sauna moet ook
kunnen worden ingepast in het interieur. Hoe meer de
cabine deel uitmaakt van de leefruimte, des te meer wordt

het een designobject. Het komt niet zelden voor dat een
binnenhuisarchitect de inrichting voor zijn rekening heeft
genomen en dat de cabine daarop moet aansluiten.

Tegenstanders van designcabines beargumenteren dat het
saunaklimaat te lijden heeft onder de grote hoeveelheid
glas. Daarom zou toepassing van glas bij de cabinebouw
weliswaar mogelijk zijn, maar moet dat dan wel in
verhouding staan tot het aandeel hout. Want een glazen
wand zou veel heter worden dan een wand van hout, zodat
de hitte meer reflecteert en als minder aangenaam wordt
ervaren.

Dit argument is allang weerlegd. In cabines met veel
glas is net zo goed een aangenaam klimaat mogelijk,
ook in designcabines. Wel duidelijk is dat er hogere eisen
worden gesteld aan de constructie van deze cabines en dat
men op het gebied van saunabouw veel knowhow dient te
hebben.Bepalende criteria voor het klimaat in de cabine zijn
de constructie, het verwarmingssysteem en de luchtflow. 
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DE SAAIE KAST IN DE KELDER IS VERLEDEN TIJD.
DE NIEUWE GENERATIE SAUNACABINES BIEDT VOLOP DESIGN EN
VEEL GLAS. sopra AG BIEDT SAMEN MET HAAR LEVERANCIER

AREND SAUNABAU EEN SERIE HOOGWAARDIGE EN STIJLVOLLE SAUNA'S.

D
GENERATIE SAUNA'S

E NIEUWE

Saunacabine uit het sopra programma, die ook is voorzien van infraroodkachels.

Foto´s: Arend
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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 die S inne

Warmbaderäume im Stil der Antike

Fordern Sie jetzt
unsere Broschüre an.

Moderne Badekultur aus der Antike.

Afgezien van de deur was de klassieke sauna compleet van hout. Nu zijn er steeds meer cabines met een of twee glazen wanden.

HOTEL&WELLNESS
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Wanneer de luchtflow te laag of verkeerd gedimensioneerd is,
ontstaat de indruk dat de kachel niet goed verwarmt of dat de cabine bij
de vloer te koud is.

Ook voor de constructie en plaatsing van de kachel wordt van de
ontwerpers behoorlijk wat creativiteit gevraagd. Daarbij zijn twee trends
zichtbaar: enerzijds die van een separaat in de ruimte opgestelde kachel.
Want ook op het gebied van kachels zijn er ontwikkelingen geweest
qua design en mogelijkheden. Was er bij saunakachels in het verleden
qua vormgeving gewoonweg geen keuze, tegenwoordig zijn ze vaak in
mooie designs te krijgen. Ze worden dan ook niet meer in een hoekje
weggestopt, maar zo in de cabine geplaatst dat ze een echte blikvanger
zijn.

De tweede trend betreft het optisch “verbergen” van de kachel.
Verwarmingssystemen achter en onder de bank zijn weliswaar niet
nieuw, maar zijn de afgelopen jaren verder verfijnd. Terwijl de kachel

niet meer zichtbaar is in de cabine, doet hij toch gewoon zijn werk. De
luchtflow is zo uitgekiend dat een gelijkmatige verdeling van de warmte
in de cabine gewaarborgd is.

Voor de ontwerpers is het natuurlijk belangrijk om te weten welk type
kachel en welke hoeveelheid steen wordt gebruikt en hoe de kachel is
geconstrueerd. Hoe kan worden geregeld dat de warmte gelijkmatig
in de ruimte wordt verdeeld, zodat het typische saunagevoel ontstaat?
Bezitters van designcabines bevestigen dan ook dat wanneer in het
ontwerp met alle factoren rekening wordt gehouden, ook in design-
cabines een aangenaam prettig klimaat wordt bereikt; daarbij kunnen
ze genieten van een onbelemmerd zicht naar buiten. Bij deze
verwarmingssystemen hoeft ook geen klant het zonder stoomtoevoer
te doen. De kachels worden met een verdampingsfunctie uitgerust. De
moderne sopra saunacabines hebben dus niet alleen een
buitengewoon design, maar zijn ook technisch volwaardig uitgerust en
volgen de laatste ontwikkelingen. ■

De moderne sopra saunacabines hebben niet alleen een buitengewoon design, maar zijn ook technisch volwaardig uitgerust en volgen de laatste ontwikkelingen.
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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:

Massivholzsauna

Infrarot

Saunazubehör

Mehr Infos:

www.arend.de
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HEBBEN UITSTEKENDE REFERENTIES
OP BASIS VAN JARENLANGE ERVARING

EN TECHNISCHE KNOWHOW.

INSIDE

PAGINA 116
sopra BLIJFT DOORGROEIEN

PAGINA 117
FIT VOOR DE sopra CLOUD

PAGINA 118
DIGITALE COMPETENTIE

PAGINA 120
50 JAAR DIENSTVERLENING AAN KLANTEN

PAGINA 122 | 123
sopra PRODUCTOVERZICHT

MAGAZINE | 2021



115



INSIDE

116116 MAGAZIN | 2021

WELKE CRISIS? HET AFGELOPEN JAAR HEBBEN DE SOPRA LEDEN EEN DUIDELIJKE
GROEI DOORGEMAAKT. OP DE VOORJAARSBIJEENKOMST, DIT JAAR ONLINE, HEERSTE

ER DAN OOK OPTIMISME OVER DE VOORSPOEDIGE ZAKEN BINNEN DE GROEP.

B
DOORGROEIEN

Corona en de bijbehorende beperkingen weerhielden sopra AG er dit
voorjaar niet van om de voorjaarsbijeenkomst te organiseren. 20 sopra
partners namen deel aan de tweedaagse bijeenkomst. Natuurlijk online,
en dat lukte uitstekend. Omdat een live bijeenkomst niet mogelijk was,
waren de diverse commissies binnen sopra AG de afgelopen maanden al
overgeschakeld naar online meetings, zodat er binnen de sopra familie
toch werd gecommuniceerd.

Het was dan ook geen verrassing dat de voorjaarsbijeenkomst online
werd gehouden. Dat ging zeker niet ten koste van de goede sfeer, want
alle sopra ondernemingen wisten het afgelopen jaar zeer goede cijfers
te scoren. Bij alle bedrijven steeg de omzet aanzienlijk en ook dit jaar
lijkt de conjunctuur zich goed te ontwikkelen.

Zoals elk jaar werd er met spanning uitgekeken naar de ranking van
de leden met de hoogste omzet. Net als in voorgaande jaren eindigde
Schwimmbad Henne als eerste, gevolgd door sopra Koblenz, met Arosa
Schwimmbad- und Saunatechnik op plaats 3. Qua omzetstijging eindigde
Firma Grossmann op de eerste plek, gevolgd door Neugeboren en Swim
& Sweat die ex aequo eindigden, en sopra Salzburg op de derde plek.

Een belangrijk punt op de agenda was de nieuwe prijslijst en de
innovaties in het sopra programma, met veel aandacht voor de sopra
cloud. Alle componenten van de sopra zwembadapparatuur zijn aan

116

elkaar gekoppeld en verbonden via de sopra cloud. De bedrijfsmodi
van het zwembad worden digitaal weergegeven en zijn altijd en overal
toegankelijk. De sopra partner hoeft niet extra in te loggen. Bij storingen
stuurt de installatie automatisch een e-mail, zodat de sopra partner
direct weet dat er een probleem is en ook in welk deel van de installatie.
Zo kan ze de opdrachtgever laten weten wanneer deze bijvoorbeeld
een tank moet omwisselen of ze kan de servicemonteur op pad sturen
wanneer er daadwerkelijk een component defect is. Deze optie bespaart
veel onnodige servicebezoeken en dus geld.

Ook het in het verleden bijzonder gewaardeerde opleidingsprogramma
van de sopra academie heeft niet te lijden gehad onder corona. De leden
waren het erover eens dat de cursussen juist frequenter moeten worden
en dat in de loop van het jaar een uitgebreid programma aan cursussen
over verschillende onderwerpen moet worden aangeboden, zodat
de partners op de hoogte blijven en geïnformeerd zijn over actuele
ontwikkelingen en technische innovaties.

Met positieve vooruitzichten voor het komende zwembadseizoen sloot
sopra directeur Oliver Kasper deze geslaagde bijeenkomst af. ■
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De opkomst was groot. Er hadden zich zo'n
80 deelnemers van sopra-leden aangemeld,
uiteenlopend van bedrijfsleider tot monteur.
Inmiddels zijn er bij de klanten al ruim 100
installaties actief. Dat geeft aan dat de sopra
cloud bij klanten in de smaak valt en een
essentiële verrijking is van het sopra aanbod.

De bijscholingscursus had de vorm van een
zoom-meeting. Alle aangemelde deelnemers
hadden eerder al trainingsmateriaal ontvangen,
zodat ze zich hadden kunnen inlezen. Om het
materiaal te kunnen weergeven, werd in het
sopra hoofdkantoor het beeldscherm gedeeld.
“Zo konden we de deelnemers duidelijk laten
zien welke functies de cloud heeft en hoe de
installatie wordt gebruikt”, aldus Stefan Guckert,
Hoofd Techniek van sopra AG.

“De leden konden zo de ingebruikname van het
systeem, de koppeling met de afzonderlijke
apparaten en het werken met de cloud leren.”
Praktisch alle functies van een zwembad, zoals
de meet- en regeltechniek, zwembadregeling,
pompen, ventilatie, waterattracties en lampen
zijn hier aangesloten.

Na afloop van de bijeenkomst konden de
deelnemers via een testtoegang zelf uitproberen
hoe de cloud werkt, hoe apparatuur wordt
aangesloten en welke mogelijkheden er
allemaal zijn.

Volgens de deelnemers zelf was het een leuke
en leerzame bijeenkomst waar iedereen veel
aan heeft gehad. ■

OMDAT ER DIT VOORJAAR VANWEGE DE PANDEMIE NOG STEEDS GEEN
FYSIEKE BIJEENKOMSTEN MOGELIJK WAREN, VOND DE TRAINING

VAN sopra MEDEWERKERS OPNIEUW ONLINE PLAATS.
DIT KEER STOND DE NIEUWE sopra CLOUD CENTRAAL IN

DE TRAINING VAN TWEEËNEENHALF UUR.

F
DE sopra CLOUD
IT VOORso
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sopra AG heeft de afgelopen jaren flink gewerkt
aan haar online aanwezigheid. Met onder
meer onze eigen website www.sopra.de, die
particuliere klanten veel informatie biedt. Op
de sopra website vindt u uitgebreid advies
over alle vragen omtrent zwembad- en
wellnessbouw. U kunt er door sopra partners
gerealiseerde projecten zien, tips lezen over
wateronderhoud, informatie vinden over
de werking van een zwembad en over de
technische aspecten die een bassin tot een
volwaardig zwembadmaken.Belangstellenden
kunnen zich aanmelden voor onze nieuwsbrief
en informatiemateriaal aanvragen. Nog
belangrijker is dat belangstellenden er een
sopra partner bij hen in de buurt vinden, die
hen uitgebreid en deskundig kan adviseren en
die het project vanaf het ontwerp tot oplevering
uit handen kan nemen.

sopra AG IS NIET ALLEEN AANWEZIG IN DE TRADITIONELE MEDIA
EN MET ONS EIGEN KLANTENMAGAZINE. OOK OP DIGITALE PLATFORMS

EN KANALEN ZIJN WIJ TE VINDEN.

IGITALE
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Op de sopra website vindt u uitgebreid advies over alle vragen omtrent zwembad- en wellnessbouw.

Maar niet alleen de sopra website is een geliefde
vraagbaak voor alle zwembad- en wellnesslief-
hebbers. sopra AG heeft ook eigen kanalen op
de bekende socialemediaplatformen zoals
Facebook en Instagram. Hierop wordt
regelmatig nieuws over nieuwe producten en
procedures geplaatst. Zo geven we bijvoorbeeld
informatie over onderwerpen als zwembad-
regeling, meet- en regelapparatuur,
doorstroming van bassins, tegenstroom-
installaties, watervaldouches, luchtbellen-
installaties, apparatuur voor zwembadrenovatie
en filterapparatuur.

En last but not least is er ook nog iets te winnen:
een overnachting voor twee personen in een
chic wellnesshotel. Daarbij spreekt het voor
zich dat het zwembad bij het hotel door een
sopra partner is gerealiseerd. ■
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In 1971 startten Dieter Seufert en Rudi Fink hun eigen
zwembadbedrijf in München. Toen Rudi Fink besloot in te
stappen bij het sanitairbedrijf van zijn ouders, ging Dieter
Seufert alleen door. Seufert + Fink is ook oprichtend lid van
sopra AG, de organisatie die in 1984 ontstond toen zeven
zwembadbedrijven zich bij elkaar aansloten. In 2007
werd het bedrijf overgenomen door Attila Meier, zelf als
werknemer al jarenlang actief in de zwembadbranche.
Enkele maanden na het vertrek van Dieter Seufert verhuisde
het bedrijf naar de huidige vestiging in Oberhaching.

Seufert + Fink is sinds het begin vooral actief in het hogere
particuliere segment en voert af en toe ook een hotelzwembad
uit. Klanten kunnen er terecht voor de vakkundige aanleg
van zwembaden en voor advies wanneer ze vragen hebben
over zwembadapparatuur en -accessoires. Naast nieuwbouw
behoren ook de verschillende renovatietechnieken tot
de portfolio van het bedrijf. Specifiek op het gebied van
binnenbaden werkt Seufert + Fink samen met architecten
die graag een beroep doen op de technische competentie
en knowhow van de zwembadspecialist.

“Vanaf dag een heb ik kunnen terugvallen op het netwerk
van Dieter Seufert”, vertelt Attila Meier. De nauwe samen-
werking met architecten en andere professionals levert de
klant zoveel meerwaarde op.

SEUFERT + FINK IN OBERHACHING BIJ MÜNCHEN WAS EEN VAN DE
ALLEREERSTE ZWEMBADBEDRIJVEN IN DUITSLAND. DIT JAAR VIERT HET

BEDRIJF ZIJN 50-JARIGE JUBILEUM.

50
DIENSTVERLENING AAN KLANTEN

JAAR
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Seufert + Fink legt al vijftig jaar zwembaden aan in de re-
gio München heeft veel vaste klanten. Attila Meider: “Er zijn
klanten bij wie we 40 jaar geleden een zwembad hebben
gemaakt. Daar doen we nu nog de service voor.“

Het ervaren team werkt met hoogwaardige materialen en
uitgekiende designs die qua vorm en kleur aan de wensen
en eisen van hun klanten voldoen. Het aanbod omvat alle
bassinsystemen die tegenwoordig vaak worden toegepast,
zoals betonnen bassins, pvc-, tegel-, natuursteen-, rvs- en
foliebassins. Demeeste technische onderdelen, zoals zwembad-
techniek, ventilatie, warmte-isolatie en dampwering
worden als één pakket aangeboden. Met attracties als een
tegenstroominstallatie, massagejets of een waterval wordt
het zwembad een ware wellness-oase. Het bedrijf heeft
ook een breed wellnessaanbod met sauna's, stoombaden,
bubbelbaden en nog veel meer. Het bedrijf telt zes
medewerkers.

Het verzorgingsgebied is met name de regio München tot
en met het merengebied. Zo lang het bedrijf bestaat, is het
nooit echt slecht gegaan, benadrukt Attila Meier. Belangrijk
zijn de langdurige relaties met leveranciers. Medewerkers
moeten de producten door en door kennen en de leverancier
heeft bindende afspraken nodig, zodat zijn investering in
nieuwe producten ook rendabel is. ■

INFORMATIE | Seufert + Fink Schwimmbadbau GmbH & Co. Vertriebs KG
82041 Oberhaching | Fon 089/7933004 | info@seufertundfink.de | www.seufertundfink.de
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Meer informatie op pagina 80

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

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

De 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
zout water; hiervoor zijn alleen onthard water, zout en elektriciteit nodig.
Er worden geen chemicaliën opgeslagen.

Meer informatie op pagina 82 | 83 | 84

DESINFECTIEMETHODEN
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Meer informatie op pagina 86 | 87 | 88 | 89

MEER PRET IN HET ZWEMBAD
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sopra AG biedt haar klanten een heel scala aan waterattracties die zowel voor serieuze training
als voor ontspanning kunnen worden gebruikt. Ook populair zijn luchtbellen- en massage-jets,
die over het hele lichaam een weldadig gevoel geven.

Voor sportieve uitdaging.Voor effectieve zwemtraining.

soprazon® premium 19
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Informatie verkrijgbaar bij uw sopra partner

FITNESS EN PURE ONTSPANNING
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Met aquacycling spieren versterken en uithoudingsvermogen
verbeteren. De 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.

Informatie verkrijgbaar bij uw sopra partner.

Auto & Service - A & S GmbH & Co. KG
Gablonzer Straße 9
75181 Pforzheim

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

EINFACH ELEKTRIFIZIEREND
Stromverbrauch1der 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). Effizienzklasse A+.

SONDERKONDITIONEN
JETZT SICHERN

1) Die genanntenWerte 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.

EINFACH ELEKTRIFIZIEREND
WIR LIEFERN EUROPAWEIT ELEKTROFAHRZEUGE

INSIDE

Steeds vaker hebben sauna's cabines met een of twee glaswanden.

De saunacabine heeft inmiddels een plekje dichterbij
de leefruimte veroverd. De moderne sopra saunacabines
hebben een buitengewoon design en zijn ook technisch
volwaardig uitgerust en volgen de laatste ontwikkelingen.

Meer informatie op pagina 110 | 111 | 112

DESIGN MET GLASWANDEN
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Foto´s: McLaren

RACING SPIRIT
HET
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BINNEN DE MOTORSPORT IS MCLAREN RACING EEN VAN DE TEAMS
DIE KAN BOGEN OP EEN ZEER RIJKE TRADITIE.

SINDS TIENTALLEN JAREN VOELEN DE SPORTWAGENS UIT WOKING ZICH
THUIS OP ELKE RACEBAAN TER WERELD. DAARNAAST WORDEN ER

AL JARENLANG LUXE EN KRACHTIGE SPORT- EN SUPERSPORTWAGENS
GEBOUWD, VOOR EEN ULTIEM RACEGEVOEL OP DE WEG.
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2 juni 2020 was een heel bijzondere dag in de geschiedenis van
McLaren. Op deze dag hield het bedrijf op het hoofdkantoor in
Woking, Surrey, Groot-Brittannië, in besloten kring een ceremonie

ter gelegenheid van de 50e sterfdag van Bruce McLaren. Zijn dochter
Amanda McLaren onthulde tijdens het evenement in het McLaren
Technology Centre (MTC) een levensgroot beeld van haar vader, ter
nagedachtenis aan de oprichter van het bedrijf en een van de meest
uitzonderlijke coureurs in de geschiedenis van de motorsport. Bruce
McLaren stierf op 2 juni 1970, 32 jaar oud, bij het testen van een
McLaren M8D Can-Am racewagen op het Goodwood Circuit in West-
Sussex, Groot-Brittannië. Hij behaalde talloze successen op de racebaan,
waaronder Grand Prix-zeges, Can-Am-kampioenschappen en de 24 uur
van Le Mans. In 1963 richtte hij Bruce McLaren Motor Racing Ltd op,
waaruit het huidige McLaren is ontstaan.

Rondom de McLaren M8D uit 1970, tentoongesteld in het hoofdkantoor
van McLaren, werden 50 brandende kaarsen neergezet.

Amanda McLaren: “Toen mijn vader in juni 1970 stierf, slechts twaalf
jaar nadat hij uit Nieuw-Zeeland naar Groot-Brittannië was gekomen,
had hij heel veel gedaan om zijn ambities waar te maken, maar het
beste moest nog komen. McLarens resultaten in de ruim 50 jaar in de
Formule 1, de winst bij de 24 uur van Le Mans en de super- en hypercars,
die onder de naam van McLaren worden ontwikkeld en gebouwd, zijn
zijn nalatenschap.” Het bronzen beeld van Bruce McLaren werd gemaakt
door de schilder en beeldhouwer Paul Oz, die eerder al een beeld van
Ayrton Senna had gemaakt, dat ook in het MTC staat. Senna, door ve-
len nu nog steeds gezien als de grootste coureur aller tijden, reed zes
jaar lang voor McLaren en won in 1988, 1990 en 1991 de Formule 1
wereldtitel achter het stuur van een McLaren.

“Life is measured in achievement, not in years alone”, zo luidde zijn
slogan (“Het leven wordt gemeten in prestaties, niet alleen in jaren”).
Bruce McLaren zelf debuteerde in 1966 met zijn nieuw opgerichte
McLaren-team, dat in Monaco voor het eerst van start ging. McLaren

Het McLaren Composites Technology Centre (MCTC) in Yorkshire, Verenigd Koninkrijk. Het bronzen beeld van Bruce McLaren in het McLaren Technology Centre.

JOURNAAL

Ayrton Senna reed zes jaar voor McLaren. De McLaren Senna is een supersportwagen met een in het midden geplaatste
vier-liter-V8-motor.
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Talrijke successen zoals Grand Prix-overwinningen, Can-Am-kampioenschappen en
Le Mans.

Bruce McLaren won in 1968 in Spa-Francorchamps de eerste race voor zijn team.

boekte zijn eerste Grand Prix-overwinning in 1968 in Spa-
Francorchamps in België. Het was Bruces vierde zege in de Formule 1,
na de eerste drie die hij voor Cooper behaalde. Het team, dat nog altijd
zijn naam draagt, heeft sindsdien 182 races gewonnen, twaalf WK-
titels voor coureurs en acht WK-titels voor constructeurs. Tot de lange
lijst van racesuccessen behoren ook drie zeges bij de beroemde Indy
500 in Indianapolis. In 2020 keerde het team na een lange afwezigheid
terug in de IndyCar-competitie.

Terwijl Bruce McLaren zelf nooit in grote aantallen sportwagens
produceerde, werd met de introductie van de McLaren F1 in 1992 nog
een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van het bedrijf. Al bij de eerste
poging in 1995 won de raceversie de 24 uur van Le Mans.

SamenmetMercedes-Benz werd de SLRMcLaren van 2003 tot 2009 in de
fabrieken in Portsmouth en Woking geproduceerd en deze werd al snel
legendarisch.

In 2010 werd McLaren Automotive opgericht, dat vandaag de dag het
grootste deel vormt van de McLaren Group. Het is een van de wereldwijd
meest toonaangevende technologische bedrijven en is op drie hoofd-
gebieden actief: Automotive, Racing en Applied Technologies. Het
bedrijf produceert tegenwoordig een breed pakket aan luxe, high-
performance sport- en supersportwagens, wedstrijdwagens in de
klassen GT4 en GT3 en vergelijkbare klassen, die door McLaren
Customer Racing worden ondersteund. Elk voertuig wordt in het
McLaren Production Centre (MPC) in Woking handmatig in elkaar gezet.

Het portfolio aan racewagens is in drie productcategorieën te verdelen:
Sport Series, Super Series en Ultimate Series, die door ruim 85 dealers
in 32 landen wereldwijd worden verkocht.

Het bedrijf McLaren was altijd al een pionier in het toepassen van
materialen en technologieën in de racesport en bij wegvoertuigen. In
1981 introduceerde het de McLaren MP4 / 1, een licht, maar uiterst 

127
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McLaren Speedtail Hyper-GT wint het Concour d'Elégance in Chantilly. Chantilly Arts & Elegance Richard Mille – McLarenGT.
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McLaren 675 LT Spider. De open tweezitter is door de Engelsen ruimschoots voorzien van zo'n 100 kg aan carbon, titanium en veel ander exotisch materiaal.

De McLaren 765 LT is een sportwagen die het bedrijf tot de Super Series rekent. De toevoeging “LT” is een knipoog naar de raceversie van de F1, de F1 GTR “Longtail”.

 stabiel koolstofvezelchassis in de Formule 1. In 1993 ontwierp en
bouwde het de sportwagen McLaren F1. Sindsdien is er geen auto meer
zonder koolstofvezelchassis gebouwd. In het kader van de Ultimate
Series bracht McLaren als eerste een Hybrid-Hypercar op de markt, de
McLaren P1.

In 2018 opende het bedrijf zijn nieuwe Mc Laren Composites
Technology Centre in het Noord-Engelse Sheffield, een investering van
50 miljoen pond, waarin de volgende generatie van de “badkuip” van
lichte koolstofvezel wordt geproduceerd, het hart van alle McLaren-
voertuigen. En het offensief qua modellen was nog niet ten einde:
In 2019 kwamen er gelijktijdig meerdere nieuwe, baanbrekende
supersportwagens op de markt: de 600 LT Spider, de nieuwe GT, de
Senna GTR, 620R die ook voor de racebaan bedoeld is, en de McLaren
Elva.

De nieuwste adembenemende supersportwagen uit het huis McLaren

128

JOURNAAL

draagt de naam Artura - een hybride supersportwagen en een nieuwe
mijlpaal in de geschiedenis van McLaren. Het streven naar een
superlichte constructie bereikt hiermee een nieuwe dimensie.
Voortbouwend op de knowhow van de uit 2012 daterende Hybrid-
Hypercar McLaren P1 en de onlangs geïntroduceerde Hyper-GT Speedtail,
die met een topsnelheid van 403 km/u een tijdje de allersnelste auto ter
wereld was, is de Artura McLarens eerste seriematige high-performance
hybride Supercar. Hier zijn de voordelen van een nieuwe, compacte
V6-benzinemotor met twee turbochargers en 585 pk gecombineerd met
een high-performance hybride aandrijflijn, die de prestatievoordelen
van benzinemotoren met een groter slagvolume heeft en dankzij de
95 PS E-motor een schitterende acceleratie bereikt. Voor dagelijkse
ritjes in de stad rijdt de Artura uitsluitend op elektrische energie.
Gecombineerd verbruik: 5,6 l / 100 km, CO2-emissie: 129 g / km.

De coronacrisis ging het afgelopen jaar ook niet ongemerkt aan de
McLaren-groep voorbij. Enerzijds stokt de verkoop van sportwagens,
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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 Badesaiso
n:

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:

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
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Ein grandioser
Sommer am Pool

Sauna-Lounges:
Schwitzen in der Natur

Pool-Dekore:
Mosaike für Fertigbecken

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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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
w
w
.s
pa

-a
nd

-h
om

e.
co
m

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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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
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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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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
w
w
.s
pa

-a
nd

-h
om

e.
co
m

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

Ein grandioser
Sommer am Pool

Lang ersehnt und endlich da:

Für Poolbesitzer, Planer und Architekten

Schwimmbäder Wellness Technikw
w
w
.s
pa

-a
nd

-h
om

e.
co
m

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
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Mehr Spaß im
eigenen Pool

Infrarotkabinen:
Die sanfte Schwitzkur

Schwallduschen:
Der Wasserfall am Pool
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Für Poolbesitzer, Planer und ArchitektenArchitektenundPlanerPoolbesitzer,Für ArchitektenundPlanerPoolbesitzer,Für
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den Pool genießen

ArchitektenundPlanerPoolbesitzer,Für ArchitektenundPlanerPoolbesitzer,Für

2016 . € 4,004,00 . Schweiz sfr 8,00 . Österreich. Schweiz sfr 8,00 . Österreich €€ 5,00 . Luxemburg5,00 . Luxemburg € 5,00
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Der eigene Pool
ist Lebensqualität

ArchitektenundPlanerPoolbesitzer,Für ArchitektenundPlanerPoolbesitzer,Für
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Der Schweizer Poolmarkt

Wärmepumpen:
Effektive Poolheizer
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Endlich wieder
den Pool genießen

Die neue Badesaison beginnt:
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Ein grandioser
Sommer am Pool

Sauna-Lounges:
Schwitzen in der Natur

Pool-Dekore:
Mosaike für Fertigbecken
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Bald beginnt die
neue Badesaison

Der Countdown läuft:
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 waarmee McLaren in 2019 het leeuwendeel van zijn omzet van
bijna 1,5 miljard pond realiseerde. De Formule 1 mag dan wel weer
van start zijn gegaan, de race-afdeling vertegenwoordigt nauwelijks
meer dan 10% van de omzet en maakte in 2019 na aftrek van kosten
zelfs verlies. De omzet wordt grotendeels behaald uit de productie van
wegvoertuigen.

In 2019 verkocht McLaren ruim 4750 sportwagens, waarvan circa 40 %
in Noord-Amerika, en het bedrijf hoopte in 2020 het aantal van 5000
te passeren. Corona zette echter een streep door de rekening. In maart
2020 hebben de hoofdaandeelhouders van McLaren, aangevoerd door
het staatsfonds uit Bahrein, 300 miljoen in het bedrijf gestoken. Maar
er is meer geld nodig.

Nadat het hoofdkantoor van McLaren in Woking tijdelijk als vaccinatie-
centrum dienst had gedaan, is het nu voor 220 miljoen euro verkocht
aan investeerder GNL. Daar stond de verplichting tegenover om de

panden ten minste 20 jaar van de nieuwe eigenaar te huren. Door de
coronapandemie waren de leveringsketens ingestort.

Intussen zijn de leveringen weer hervat, maar liggen ze nog lang
niet op het niveau van vóór de crisis. Vooral de nieuwe Speedtail was
voor 2020 als melkkoe bedacht. De eerste exemplaren zijn inderdaad
afgeleverd. Klanten betalen voor de auto 1,75 miljoen pond, exclusief
belasting. Omgerekend is dat ongeveer 2,37 miljoen euro, inclusief btw.
Dat is echter niet voldoende, en er moest nieuw geld binnenkomen. Op
zoek naar geld vroeg McLaren ook bij de Britse regering om een lening
van 150 miljoen pond, maar die werd afgewezen. Naast de verpanding
van de historische verzameling racewagens was de verkoop van het
hoofdkwartier de veiligste weg om nieuwe bronnen van inkomsten aan
te boren. ■

www.mclaren.com

In 2019 kwamen er gelijktijdig meerdere nieuwe, baanbrekende supersportwagens op de markt: de 600 LT Spider, de nieuwe GT, de Senna GTR, 620R die ook voor de racebaan
bedoeld is, en de McLaren Elva.

Het McLaren P1 GTR Design Concept is gebaseerd op de sportwagen van de McLaren P1. Mike Flewitt, Chief Executive Officer van McLaren Automotive.
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DE INNOVATIEVE PAGINA VAN REINER LIETZ

Reiner Lietz

Rechtsberatung

Beurkundung
Vertragsgestaltung

AmMarkt 5
30938 Burgwedel

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

Tel: 05139 9846 46
Fax: 05139 9846 47

Kanzlei Kellner
Recht Beratung Notar

Veel eigenaars van percelen willen niet alleen
eenmooi zwembad voor het terras,maar ook een
weelderige en soms ook exotische beplanting
in de tuin. Maar omdat het perceel vaak te
klein is, kunnen niet beide wensen worden
gerealiseerd. Nu is er een oplossing: slimme
knutselaars hebben een heel nieuw soort
palmbomen gekweekt die niet in de grond
zijn geworteld, maar die op het wateropperv-
lak drijven. Zo kan een palmentuin in het
zwembad worden geïntegreerd zonder dat er

extra oppervlak voor nodig is. Per 10m2 wateroppervlak wordt ongeveer
1 palm geadviseerd. De levende palmbomen zijn bestand tegen water
waaraan desinfectiemiddel is toegevoegd.

Ze drijven op het wateroppervlak, kunnen het water absorberen, filteren
en gebruiken om zelf te groeien. Een filterinstallatie, spoelprocedures
en onderhoud zijn daarom niet meer nodig.

De palmbomen zitten niet in de grond. Door de hydrauliek van het
bassin drijven ze ook naar andere plaatsen in het zwembad. Bij het
ontwerp van zwembaden wordt meestal uitgegaan van westenwind. Bij
oostenwind kan de optiek dan toch wel wat anders zijn. Een afdekking
gaat moeiteloos onder de palmen door. Tegelijkertijd zijn de palmen
uiterst stabiel, bestand tegen sterke wind en onweer en ze knikken niet.

Automatische bodemzuigers maken niet alleen het bassin schoon, maar
ook de onderkant van de palmbomen. Wanneer het badwater in de
winter niet tot onder +5 °C daalt, kunnen de palmbomen in het bassin
blijven. Bij een luchttemperatuur tot –15 °C produceert de palmboom
zo veel warmte, dat per palm, 10m2 bassinoppervlak tot op 1,50 meter
diepte vorstvrij blijft. Bij lagere temperaturen moet er een vorstsensor
worden gemonteerd of moet er een extra palm worden aangeschaft.
Ook het onderhoud van de palmbomen is uiterst eenvoudig. Voor
het snoeien, zo ongeveer twee keer per jaar, worden speciale ladders
meegeleverd. Bovendien is het oppervlak van de bladeren dermate ruw,
dat duiven uit de buurt blijven.

Maar de palmbomen zijn niet alleen mooi om te zien. Ze bieden ook
voordelen op het gebied van energie-efficiëntie. Ze absorberen immers
de straling van de zon en geven de warmte door het aan water in het
zwembad. De palmboom kan dus ook worden gezien als zonnepalm.
Dat is nog steeds niet alles. Om een echte Caraïbische sfeer te creëren,
zijn speciale lampen ontwikkeld die zorgen voor een fascinerende sfeer.
Bovendien kunnen de palmen het licht van de lampen gebruiken om
te groeien. Vooral kinderen genieten er enorm van om in het verlichte
water om de palmen heen te zwemmen. ■

*Een innovatie die nog moet worden uitgevonden.

ZWEMBADHET PALMBOMEN-
*

LEVENDE PALMBOMEN DIE OP HET WATEROPPERVLAK DRIJVEN, CREËREN EEN
GEWELDIGE CARAÏBISCHE SFEER IN UW EIGEN ZWEMBAD. EN DAAR BLIJFT HET NIET BIJ.
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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

©
Pr
iv
at
e
Po
oa
nl
ag
e
IK
üh
lin
g
&
H
au
er
s
Sc
hw

im
m
ba
dt
ec
hn
ik
G
m
bH

IE
xk
lu
si
ve
rP

ar
tn
er
de
rs
op
ra
AG

IH
ig
h
Q
ua
lit
y
Po
ol
VP
S®

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 DERWASSERQUALITÄT

Mit der neuen Elektrolyse-Anlage soprazon premium 19 aktualisiert Sopra ihr Portfolio für den privaten
Schwimmbadbereich. Mit den natürlichen Ausgangsstoffen Salz undWasser 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 demMess- 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
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Checklist
Met eenvoudige basisregels leggen
we uit hoe klanten hun zwembad
moeten onderhouden

slimme technologie
De sopra cloud maakt het zwembad
digitaal. U heeft toegang vanuit de
hele wereld
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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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