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sopr a po ly s tone pool

Individuele kant-en-klare zwembaden 

sopra polystone pool kant-en-klare zwembaden zijn leverbaar in 
uiteenlopende vormen en ontwerpen.

Het productassortiment bestaat uit de series Classic Line en 
Premium Line. Beide series voldoen aan de huidige kwaliteitsnormen 
en worden geproduceerd met gebruik van de allernieuwste 
zwembadtechnologieën.

De sopra Polystone Classic Line biedt zo ongeveer alle 
standaardoplossingen die momenteel op het gebied van openbare 
of privézwembaden worden toegepast. Het productenpalet omvat 
zwembadoplossingen met skimmer of overloopgoten, uiterst moderne 
zwembadtechniek en een breed assortiment accessoires. Alles kan 
eenvoudig op uw persoonlijke ideeën en behoeften worden afgestemd.

De sopra Polystone Premium Line laat ruimte voor veel individuele 
oplossingen. Deze serie zwembaden biedt niet alleen een voortreffelijke 
kwaliteit, maar vooral een bijzonder ontwerp en innovatieve 
zwembadoplossingen gecreëerd op basis van speciaal gevormde 
elementen. Bij de bouw van de baden wordt gebruikt gemaakt van de 
nieuwste ontwikkelingen in sopra zwembadtechnologie
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a polys tone c la ss ic  l ine

Zeer ef f i c iënt

Met rechte hoeken aan de onderkant en met twee afdekopties is dit 
zeker geen standaard zwembad.  

De sopra Skimmer Basic Pool is een moderne versie van het beroemde 
skimmertype, maar bezit alle essentiële kenmerken die bepalend zijn 
voor de kwaliteit van sopra. Dankzij de vele mogelijke kleuren en de 
beschikbare accessoires is het een ideaal zwembad voor klanten 
die op zoek zijn naar een optimale balans tussen efficiëntie en hoge 
kwaliteit. Dit bassin uit één deel is leverbaar in de gebruikelijke afmetingen: 
zes combinaties van afmetingen met een lengte van 6 tot 9 m.

 Skimmer BASIC

Standaard
l  Wanddikte 10 mm
l   Vloerdikte 6 mm
l  Thermische isolatie 30 mm
l  Leidingen  
l  Skimmer: kunststof 
l  Nozzles: kunststof
l  Vorm: afgerond

Optioneel
l  Skimmer: kunststof met roestvrijstalen rand Praher 
l Nozzles: kunststof met roestvrijstalen rand Praher; 
 verzonken*
l  Vorm: rechthoek; R600 
l  Afdekking: lamellenzitbank; lamellen-nis 
l  Trap: hoektrap binnenzijde; 
 hoektrap binnenzijde, afgerond; 
 trap over volledige bassinbreedte
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Standaard
l  Wanddikte 10 mm
l   Vloerdikte 6 mm
l  Thermische isolatie 30 mm
l  Leidingen 
l  Skimmer: kunststof
l    Verlichting kunststof halogeenlamp
l  Nozzles: kunststof 
l  Vorm: elke

Optioneel
l  Skimmer: kunststof Astral SLIM; Kunststof met roestvrijstalen rand 

Praher SLIM; Roestvrij staal Astral SLIM; Roestvrij staal Behncke 
SLIM;  Verzonken

l  Verlichting: kunststof Astral LED-lamp
 Kunststof Astral LED-lamp met roestvrijstalen rand
 Roestvrij staal Behncke LED EVA rond
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l Nozzles: kunststof met roestvrij  
 stalen rand Praher
 Roestvrij staal Behncke standaard rond
 Roestvrij staal Behncke 4 rond
 Verzonken
l  Afdekking: lamellenzitbank; lamellen-nis
l  Trap: hoektrap binnenzijde, hoekig
 hoektrap binnenzijde, afgerond 
 trap over volledige bassinbreedte
 trap buitenzijde, afgerond

11

12

12
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sopr a polys tone c la ss ic  l ine

Max imaa l  zwemplez ie r

De constructie en de oorspronkelijke technische specificaties van 
de PRO-uitvoering zijn gelijk aan die van het type Skimmer BASIC.  

Het voornaamste verschil zit hem in de hoogte van de waterspiegel 
(brede of smalle uitvoering). De waterspiegel ligt bijna gelijk met 
het omliggende terrein. Op basis van de kwaliteitsstandaard en 
het aansprekende uiterlijk is het Skimmer zwembad in de markt 
normbepalend geweest. Door het eenvoudige onderhoud is 
het een goedkoop alternatief voor alle toepassingen zonder 
overloopvoorziening. Ten slotte kan dit zwembad ook nog naar 
keuze worden aangepast - waarbij er geen beperkingen gelden qua 
afmetingen of vormgeving. 

 Skimmer PRO Skimmer Basic
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sopr a polys tone c la ss ic  l ine

Over tu igend ontwerp

Het overloopzwembad FLEX is de eerste overloopuitvoering. Het 
ligt aan de basis van de overloopserie sopra Exclusive.

Dankzij eenvoudige montage en eenvoudig onderhoud is dit type een 
van de meest veelzijdige zwembaden voor privé- of openbare wellness. 
Het zwembad kan naar wens worden aangepast, zonder beperkingen 
qua afmetingen of vormgeving. Het overlooprooster is van kunststof of 
steen. Met maar liefst twaalf mogelijke steensoorten is een breed scala 
aan overloopzwembaden mogelijk. Aantrekkelijk geprijsd ten opzichte 
van traditionele skimmermodellen. 

 Overloop FLEX

Standaard
l  Wanddikte 10 mm
l   Vloerdikte 6 mm
l  Thermische isolatie 30 mm
l  Leidingen 
l     Verlichting: kunststof halogeenlamp
l  Nozzles: kunststof 
l  Vorm: elke 

Optioneel
l  Overloop: kunststof; Greek steen; natuursteen 
l  Verlichting:  

Kunststof Astral LED-lamp 
 Kunststof Astral LED-lamp met roestvrijstalen rand 
 Roestvrij staal Behncke LED EVA - rond
 Verzonken
l Nozzles: kunststof met roestvrijstalen rand Praher
 Roestvrij staal Behncke standaard - rond
 Roestvrij staal Behncke 4 rond 
 Verzonken 
l  Afdekking: lamellenzitbank; lamellen-nis
l  Trap: hoektrap binnenzijde, hoekig
 Hoektrap binnenzijde, afgerond 
 trap over volledige bassinbreedte
 trap buitenzijde, hoekig 
 trap buitenzijde, afgerond
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sopra polystone premium line
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sopr a polys tone premium l ine

Over tu igend ontwerp

De maatwerk Infinity pool van sopra is geschikt voor terreinen met 
hoogteverschillen. 

Het water loopt via de met steen bewerkte bovenkant naar de eindloze 
kant en waardoor de zwemmer de indruk krijgt dat hij een oneindig 
gezichtsveld heeft. Dankzij deze oplossing heeft u een schitterend uitzicht 
tijdens het zwemmen. De trap kan van natuursteen worden gemaakt.  
De veelvoud aan mogelijke zwembadvormen en architectonische 
trappen biedt mogelijkheden voor ongekende en exclusieve 
designkenmerken.

 Overloop INFINITY

Standaard
l  Wanddikte 10 mm
l   Vloerdikte 6 mm
l  Thermische isolatie 30 mm
l  Leidingen 
l   Verlichting: kunststof halogeenlampe
l  Nozzles: kunststof 
l  Vorm: elke 

Optioneel
l  Overloop: natuursteen 
l  Verlichting: kunststof Astral LED-lamp met roestvrijstalen rand
 Roestvrij staal Behncke LED EVA - rond
 Verzonken
l Nozzles: kunststof met roestvrijstalen rand Praher
 Roestvrij staal Behncke standaard - rond
 Roestvrij staal Behncke 4 rond 
 Verzonken 
l  Afdekking: lamellenzitbank;
l  Trap: hoektrap binnenzijde hoekig of afgerond
 trap over volledige bassinbreedte
 Trap buitenzijde hoekig of afgerond
 Hoektrap binnenzijde Modern
 Hoektrap binnenzijde Modern met lage zone
l  Ontwerp: zone Milano
 Zone voor ligbed Cloe
 Stenen op traptreden
 Trap Apollo 
 Trap Milano 
 Ligbed Cloe
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sopr a polys tone premium l ine

Max ima le res i s tent ie

Enkele jaren geleden introduceerde sopra het eerste en tot op heden 
ongeëvenaarde spiegelzwembad met stenen overloopgoot, die werd 
verlijmd op het geïntegreerde betonnen deel.

 Overloop SUPREME

109

13

11

12

8

8

1

5
5 6

7

2

3
4

Standaard
l  Wanddikte 10 mm
l   Vloerdikte 6 mm
l  Thermische isolatie 30 mm
l  Leidingen 
l   Verlichting: kunststof LED-lamp
l  Nozzles: kunststof 
l  Vorm: elke 

Optioneel
l  Overloop: natuursteen
l  Verlichting: kunststof Astral LED-lamp 
 Kunststof Astral LED-lamp met roestvrijstalen rand
 Roestvrij staal Behncke LED EVA rond
l Nozzles: kunststof met roestvrijstalen rand Praher
 Roestvrij staal Behncke standaard - rond 
 Roestvrij staal Behncke 4 rond
 Verzonken
l  Afdekking: lamellenzitbank; lamellen-nis
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l  Trap: hoektrap binnenzijde hoekig of afgerond
 trap over volledige bassinbreedte
 Trap buitenzijde hoekig of afgerond
 hoektrap binnenzijde, modern
 hoektrap binnenzijde, modern met lage zone
l  Ontwerp: zone Milano
 Zone voor ligbed Cloe
 Stenen op traptreden
 Trap Apollo 
 Trap Milano 
 Ligbed Cloe
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Standaard
l  Wanddikte 10 mm
l   Vloerdikte 6 mm
l  Thermische isolatie 30 mm
l  Leidingen 
l   Verlichting: roestvrij staal  LED-lamp - hoekig;  verzonken
l  Nozzles: roestvrij staal - hoekig 
l  Vorm: elke 

Optioneel
l  Overloop: natuursteen; keramiek
l  Verlichting: roestvrij staal Hugo Lahme LED - rond
l Nozzles: roestvrij staal Hugo Lahme - rond  Verzonken
l  Afdekking: lamellenzitbank; lamellen-nis
l  Trap: hoektrap binnenzijde hoekig of afgerond
 trap over volledige bassinbreedte
 Trap buitenzijde hoekig of afgerond
 hoektrap binnenzijde, modern
 hoektrap binnenzijde, modern, met lage zone
l  Ontwerp: zone Milano
 Zone voor ligbed Cloe
 Stenen op traptreden
 Trap Apollo 
 Trap Milano 
 Ligbed Cloe
 

sopr a polys tone premium l ine

Hoogwaard ig  en modern

Deze innovatie is gebaseerd op het overlooptype SUPREME, waar 
verschillend geconstrueerde goten een inwendige kern van beton 
hebben. Het resultaat is de eerste, absoluut geluidloze overloop die 
in Europa verkrijgbaar is.

Dankzij goten die technisch opnieuw zijn bewerkt, zijn de verlijmde 
overloopstenen slechts 12,5 cm breed. Met keramische platen 
heeft dit zwembad een uiterst modern en hoogwaardig ontwerp.  
Alle zwembaden met een minimale dikte van 10 mm, zijn op maat 
gemaakt en voorzien van verzonken inbouwdelen van roestvrij staal. 

 Overloop SILENT
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sopr a polys tone premium l ine

Exclus ief  innovat ie f

Hier geen natte platen meer. Net als alle andere zwembaden met 
overloop is dit type voorzien van een standaard overloop en daarnaast 
van een visuele rand.
Voor de oppervlakte-afdekking is roestvrij staal toegepast. Dit moderne 
zwembad op maat wordt gemaakt in een minimale dikte van 10 mm 
en is voorzien van verzonken inbouwdelen van roestvrij staal. Installatie 
en constructie worden met milieuvriendelijke technologie uitgevoerd 
voor de laagst mogelijke gebruikskosten, voor de fraaiste uitstraling 
en maximaal comfort. Het ultieme spiegelzwembad was een van de 
designinnovaties van sopra.

 Overloop DESIGN

Standaard
l  Wanddikte 10 mm
l   Vloerdikte 6 mm
l  Thermische isolatie 30 mm
l  Leidingen 
l   Verlichting: roestvrij staal - hoekig; 
l  Nozzles: roestvrij staal - hoekig 
l  Vorm: elke 

Optioneel
l  Verlichting: kunststof Astral LED-lamp 
 Kunststof Astral LED-lamp met roestvrijstalen rand
 Roestvrij staal Behncke LED EVA rond
l Nozzles: 
 roestvrij staal Behncke - hoekig 
 Verzonken
l  Afdekking:  lamellenbank; lamellen-nis
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l  Trap: hoektrap binnenzijde hoekig /  
afgerond trap over volledige bassinbreedte

 Trap buitenzijde hoekig / afgerond
 hoektrap binnenzijde, modern
 hoektrap binnenzijde, modern met lage zone
l Ontwerp: zone Milano
 Zone voor ligbed Cloe
 Stenen op traptreden
 Trap Apollo 
 Trap Milano 
 Ligbed Cloe
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sopr a- inbouwdelen 

Per fec t  op e lk aar  afges temd

Edelstahl Behncke 
LED EVA cubic line - eckig

Edelstahl Behncke 
LED EVA cubic line - eckig

 Nozzles

 Skimmer

 Verlichting
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sopr a lamel lenafdekk ing

Ve i l ig  en comfor t abe l

Lamellenafdekkingen van sopra zijn esthetisch fraai en zorgen voor 
verwarming en isolatie. Ze zijn volautomatisch. sopra heeft twee 
series: CLASSIC en ECO, met in totaal 17 verschillende typen lamellen.

Lamellen van de CLASSIC-serie van pvc of pc, in kleur of transparant, 
voorkomen dat het zwembadwater afkoelt. De ECO-uitvoering is 
voorzien van solar lamellen, die door de zon worden verwarmd. De ECO 
pc-variant is verkrijgbaar in exclusieve sopra-kleuren, passend bij gazon, 
bestrating of hout. De sopra lamellenafdekking kan op twee manieren 
worden gemonteerd: in de vorm van een bank of door middel van 
een elegante, in de zwembadwand geïntegreerde nis. Alle elementen 
van roestvrij staal worden gemaakt van uiterst duurzaam materiaal. De 
motor is geïntegreerd in de as. De lamellen schuiven probleemloos 
heen en weer over de roestvrijstalen rails. Bij standaardbediening wordt 
een sleutelschakelaar of een afstandsbediening gebruikt

 lamellenafdekking

  Minimaal onderhoud
  Automatische bediening
  Milieuvriendelijk
  Betere bescherming  

van het zwembad  
tegen UV-straling
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De filterinstallatie bij het zwembad kan in een technische schacht, op een 
technisch paneel of apart in de technische ruimte worden geïnstalleerd. De 
keuze van het juiste type en de plaatsing zijn afhankelijk van de omstandigheden 
ter plaatse en de wensen van de klant.

De technische schacht bevindt zich in de grond en dichtbij het zwembad 
en is van uiterst sterk polypropyleen. De constructie is statisch getest 
en daarna met alle wanddoorvoeren voor de kunststof leidingen op 
waterdichtheid gecontroleerd. Een gecertificeerd technicus installeert de 
technische installatie van het zwembad, zodat dit direct kan worden gebruikt.  
Het assortiment omvat technische schachten die in beton kunnen worden gestort 
of zelfdragende schachten, waarbij geen beton hoeft  te worden aangebracht. 
Voor zwembaden met overloop kunnen KOMBI-schachten worden toegepast. 
Deze schachten zijn een combinatie van technische ruimte en buffertank.

Buffertanks zijn bedoeld voor zwembaden met overloop. In het  
standaardpakket zijn ze rond of rechthoekig. Op verzoek kunnen ze bovendien 
worden voorzien van warmte-isolatie. Ze zijn bedoeld om in beton te 
worden gestort. Het pakket bevat diverse oplossingen voor afdekkingen met 
of zonder thermische isolatie.

sopr a accesso i res

Nieuws te techn iek

Schacht voor technische elementen

Buffertanks

Mogelijkheden voor afdekking van technische schacht en regelbekken
Kunststof afdekking  
boven terreinniveau

Aluminium afdekking 
Kleur naar wens boven terreinniveau

Te betegelen afdekking,  
ligt gelijk met terreinniveau 

Afdekking, met  
gasdrukveer,  
te betegelen 
ingegraven; 
afdekking ligt gelijk met 
terreinniveau

Technische specificaties:
Technische schacht STANDAARD 
Lengte 150 cm x breedte 150 cm x hoogte 160 cm, te storten in beton 
Technische schacht COMFORT 
Lengte 150 cm x breedte 150 cm x hoogte 160 cm zelfdragend
Technische schacht STANDAARD KOMBI 
Lengte 200 cm x breedte 270 cm x hoogte 160 cm,  
Volume van het regelbekken 2,3 m3, te storten in beton 
Technische schacht COMFORT KOMBI 
Lengte 200 cm x breedte 270 cm x hoogte 160 cm 
Volume van het regelbekken 2,4 m3 zelfdragend
Technische schacht voor plaatsing van een pomp 
(tegenstroom, massage) 
Lengte 112 cm x breedte 66 cm x hoogte 90 cm, te storten in beton 

Andere niet gestandaardiseerde afmetingen op aanvraag.

Standaard / 
Comfort

Standaard Kombi / 
Comfort Kombi

Technisch paneel 
H 1,8 x L 17 x B 0,78 m

Technisch paneel
H 1,8 x L 17 x B 0,95 m

Skimmer 

Overloop

Overloop EcoStream  

Overloop EcoStream 
Variable Speed  

Overloop EcoStream 
Variable Speed +

buffertank, rond  
2 m3, 3 m3, 4 m3

buffertank, hoekig
4 m3, 6 m3

Andere niet gestandaardiseerde afmetingen op aanvraag.

l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Spezifikationen
Zwembad tot 30 m3 
Zwembad van 30 tot 80 m3 
Zwembad van meer dan 80 m3

Zwembad tot 30 m3 
Zwembad van 30 tot 80 m3 
Zwembad van meer dan 80 m3

Zwembad tot 30 m3, aut. driewegventiel
Zwembad van 30 tot 80 m3, aut. driewegventiell
Zwembad van meer dan 80 m3, aut. driewegventiel
Zwembad tot 30 m3, aut. driewegventiel, Pomp met var. toerental
Zwembad van 30 tot 80 m3, aut. driewegventiell, Pomp met var. toerental
Zwembad van meer dan 80 m3, Pomp met var. toerental
Zwembad tot 30 m3, aut. driewegventiel, set, pomp met variabel toerental
Zwembad van 30 tot 80 m3, aut. - set, pomp met variabel toerental
Zwembad van meer dan 80 m3, aut. - set. pomp met variabel toerental
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Goede redenen om voor  
een sopr a po ly s tone pool  te k iezen

Eigen invulling 

 Oplossingen op maat voor persoonlijke eisen en wensen
 Met designelementen en -oplossingen bereikt u een persoonlijk  
 en elegant resultaat
 Verschillende overloopuitvoeringen zorgen voor een weergaloze  
 look waarbij de waterspiegel tot aan de bassinrand reikt
 Individuele inrichting van de zwembadomgeving met een grote  
 keuze aan natuurlijke materialen

Kwaliteit

 Oplossingen op maat voor persoonlijke eisen en wensen
 Met designelementen en -oplossingen bereikt u een persoonlijk  
 en elegant resultaat
 Verschillende overloopuitvoeringen zorgen voor een weergaloze  
 look waarbij de waterspiegel tot aan de bassinrand reikt
 Individuele inrichting van de zwembadomgeving met een grote  
 keuze aan natuurlijke materialen

Doorlooptijd en montage 

 Korte productietijd en snelle levering
 Snelle, eenvoudige montage van kant-en-klare zwembaden
 Afhankelijk van het toegepaste materiaal, eenvoudige montage  
 van de technische onderdelen


