


sopr a luchtbehande l ing en b innen iso la t ie 

Individuele oplossingen voor een perfect klimaat

In particuliere en openbare zwembaden en wellnesscentra staat een 
behaaglijke omgeving centraal. 

Er wordt gestreefd naar een goed gevoel en ontspanning. Voor 
een écht goed gevoel moet het water de perfecte temperatuur 
en samenstelling hebben, maar is ook het klimaat in de ruimte van 
doorslaggevend belang.

Een juiste isolatie en ventilatie zorgen voor een perfect klimaat rond 
het zwembad. 

Alle oppervlakken in de ruimte zijn aangenaam warm en permanent 
droog. 
Aanwezige warmtebruggen worden op veilige wijze afgewerkt. 
Vocht- en schimmelvorming zijn uitgesloten. De binnenisolatie met 
pleisterlaag garandeert een aangename akoestiek in de ruimte. Het 
gebouw is zo goed geïsoleerd dat er nauwelijks nog warmte naar 
buiten ontsnapt.

De luchtkwaliteit is optimaal en continu geregeld. Dankzij de 
warmteterugwinning blijft de warmte in het systeem. Alleen zo 
functioneert het zwembad uitstekend en energie-efficiënt.
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a luchtbehande l ing

Natuur l i j k  k l imaat

Waarom airconditioning in uw zwembad?

De dagelijkse stress achter u laten, uw gedachten laten afdwalen, 
plezier maken – waar lukt dat beter dan aan het water in een 
aangenaam klimaat?

In uw eigen binnenbad, in een hotel of in een openbare zwem- of 
wellnessinrichting laten steeds meer mensen die wens in vervulling 
gaan. Tegelijk besteden ze aandacht aan een gezond en fit lichaam en 
hun algemene welzijn.

Voor een écht goed gevoel moet het water de perfecte temperatuur 
en samenstelling hebben, maar is ook het klimaat in de ruimte van 
doorslaggevend belang. 

Door de verdamping van het water neemt de luchtvochtigheid toe. 
Al gauw ontstaat een beklemmende atmosfeer, een onaangenaam 
klimaat waarin de bloedsomloop het moeilijk krijgt. Ook geuren die het 
wateroppervlak aan de lucht afgeeft, kunnen het organisme belasten. 
Om ongestoord van uw zwembad te kunnen genieten, zijn een continue 
luchtverversing en een toevoer van verse buitenlucht in de ruimte dan 
ook onontbeerlijk.

Behalve met het gezondheidsaspect moet bij de planning van zwembaden 
rekening worden gehouden met de gevolgen van de luchtvochtigheid 
voor het bouwmateriaal. De waterdamp in de lucht dringt door 
pleister- en metselwerk heen en condenseert op de buitenwand als de 
dauwpunttemperatuur niet wordt bereikt, wat grote schade veroorzaakt. 
Behalve bouwkundige maatregelen, zoals een dampremmende laag en 
een goede isolatie, is daarom een klimaatregeling in de ruimte onmisbaar.
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 airconditioning-systemen

sopra airconditioning-systemen zorgen voor de noodzakelijke lucht-
behandeling en een natuurlijk klimaat in zwembaden en wellness-
ruimten. 
Alle apparatuur om te ontvochtigen, ventileren en verwarmen is in 
één toestel geïntegreerd. Dankzij de intelligente regeling werken de 
toestellen automatisch op de achtergrond en altijd in de zuinigste 
modus, afhankelijk van het buiten- en binnenklimaat.

Zo wordt bij de luchtontvochtiging gebruik gemaakt van het feit dat 
koude lucht minder vocht bindt dan warme lucht. Bovendien is het 
energiegehalte van de warme en vochtige lucht in zwembaden erg 
hoog. Bij de keuze van een geschikte ontvochtiger moet er daarom op 
gelet worden dat deze energie niet verloren gaat. In de praktijk wordt 
de lucht in zwembaden met de volgende methodes ontvochtigd:

sopr a luchtbehande l ing

Opt imaa l  r u imtek l imaat

Behaaglijkheid in het binnenbad

Temperatuur 
(°C)

rel. lucht- 
vochtigheid (%)

Optimale Behaglichkeit  
       (je nach Empfinden  
             und Tätigkeitsgrad)

Therapie

standaard klimaatpunt
(30°C, 60%)

ISO-Plus-systeem gebouwontwerp

Rustmodus voor energie-optimalisatie

Planning ventilatie (VDI 2089)

Vochtigheid 14,3 g/kg

Aangenaam klimaat / tendens warm
 aangenaam klimaat / tendens koel / sport
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sopr a luchtbehande l ing

Oploss ingen op maat

1. Warmtepompprincipe

Bij deze ontvochtigingsmethode wordt de lucht in het zwembad met 
een ventilator aangezogen en via de verdamper van een gesloten koel-
circuit geleid. Net als bij een koelkast wordt de lucht bij de verdamper 
afgekoeld tot onder het dauwpunt, zodat het vocht wordt afgescheiden. 
De warmte-energie wordt in de verdamper aan het koelmedium door-
gegeven en met een compressor verwarmd. 

In de condensator wordt deze energie weer doorgegeven aan de nu 
drogere ruimtelucht. Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, kan 
naar keuze buitenlucht worden toegevoegd.

2. Recuperatorprincipe 

Hierbij wordt de lucht in de zwembadruimte met een afvoerluchtven-
tilator weggezogen, via een lucht-lucht warmtewisselaar (recuperator) 
geleid en vervolgens naar buiten gebracht. Met een toevoerluchtventi-
lator wordt droge buitenlucht aangezogen, gefilterd en eveneens via de 
recuperator geleid. De warmte-energie van de lucht in de zwembadru-
imte wordt vanuit de recuperator naar buiten gebracht zonder daarbij 
de luchtstromen te mengen.

3.  Recuperatorprincipe met traploze luchtvolumeregeling

WNet als bij het eenvoudige recuperatorprincipe wordt de energie van 
de zwembadlucht via de recuperator doorgegeven. Om het rendement 
van de recuperator te verhogen en het elektriciteitsverbruik aanzienlijk 
te beperken, wordt het luchtvolume, afhankelijk van de behoefte, 
traploos geregeld. Een halvering van het luchtvolume is goed voor ca. 
85% minder stroomverbruik.

4. Combinatie van recuperator- en warmtepompprincipe

Hierbij worden de voordelen van het traploze recuperatorprincipe 
en het warmtepompprincipe dankzij een hoogwaardige regeling 
gecombineerd tot een uiterst efficiënte installatie. De overtollige warmte 
die bij warmtepompinstallaties vaak ontstaat, kan optioneel via een extra 
warmtewisselaar aan het zwembadwater worden afgegeven.

 airconditioning-systemen

Recuperatorprincipe

Luftaustausch

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch ohne
W‰rmer¸ ckgewinnung Umluftw‰rmepumpe

Rekuperatorprinzip

Kombination aus
Rekuperator- und
W‰rmepumpenprinzip

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch mit
teilweiser W‰rmer¸ ckgewinnung

Rekuperatorprinzip mit
stufenloser Luftmengenregelung

Warmtepompprincipe
Luftaustausch

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch ohne
W‰rmer¸ ckgewinnung Umluftw‰rmepumpe

Rekuperatorprinzip

Kombination aus
Rekuperator- und
W‰rmepumpenprinzip

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch mit
teilweiser W‰rmer¸ ckgewinnung

Rekuperatorprinzip mit
stufenloser Luftmengenregelung

Combinatie van recuperator- en 
warmtepompprincipe

Luftaustausch

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch ohne
W‰rmer¸ ckgewinnung Umluftw‰rmepumpe

Rekuperatorprinzip

Kombination aus
Rekuperator- und
W‰rmepumpenprinzip

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch mit
teilweiser W‰rmer¸ ckgewinnung

Rekuperatorprinzip mit
stufenloser Luftmengenregelung

Recuperatorprincipe met traploze 
luchtvolumeregeling

Luftaustausch

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch ohne
W‰rmer¸ ckgewinnung Umluftw‰rmepumpe

Rekuperatorprinzip

Kombination aus
Rekuperator- und
W‰rmepumpenprinzip

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch mit
teilweiser W‰rmer¸ ckgewinnung

Rekuperatorprinzip mit
stufenloser Luftmengenregelung
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sopr a luchtbehande l ing

Voorde l ige s t a r tmode l len

TWP
Het klassieke kastmodel van een warmtepomp, maar met de modernste 
techniek. Hoog rendement dankzij traploze werking met druksensoren 
en EC-gelijkstroomventilatoren.

 Airstream BASIC-LINE

EWP
Warmtepomp-kanaaltoestel voor krappe ruimtes en renovaties waarbij 
geen aansluitmogelijkheid naar buiten is. Traploze werking in combinatie 
met WPCON-regeling voor een optimaal rendement.  
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a luchtbehande l ing

Discreet  en onopva l lend

Energie-effi ciëntie

Luchtkwaliteit

Uitstraling

Geluidsproductie

Geregelde 
ruimtetemperatuur

Gecontroleerde 
vrije koeling

Luchtverdeling

Ontvochtigingsvermogen

Traploze 
luchtvolumeregeling

 Airstream COMPACT-LINE

AWR
Mooi recuperator-wandtoestel AWR voor montage direct aan 
de wand van het zwembad. Deze compacte oplossing voor een 
goed zwembadklimaat ontvochtigt niet alleen, maar verwarmt en 
ventileert ook. 

HWR
Recuperator-achterwandtoestel voor montage in de naastgelegen 
technische ruimte. Hiermee is de technische installatie netjes uit het 
zicht. In het zwembad zijn slechts 2 ventilatieroosters zichtbaar. 
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 Airstream COMFORT-LINE

WRC
Alle apparatuur om te ontvochtigen, ventileren, verwarmen en voor 
warmteterugwinning en vrije koeling zijn in één toestel geïntegreerd. De 
krachtige techniek verdwijnt netjes op de achtergrond en zorgt dankzij 
de intelligente regeling automatisch voor een optimale luchtbehandeling. 
Door de traploze vermogensaanpassing, afhankelijk van het binnen- en 
buitenklimaat, werkt het toestel altijd in de zuinigste energiemodus. 
Door de toevoer van verse lucht ontstaat een natuurlijk klimaat 
waarbij moderne, traploze EC-gelijkstroommotoren ervoor zorgen 
dat er precies zo veel lucht wordt vervangen als nodig is. Het verlies 
ligt daardoor ca. 66% lager dan bij gewone, asynchrone motoren. De 
traploze werking biedt bovendien het voordeel dat het opgenomen 
vermogen met wel 90% wordt gereduceerd. Tegelijk neemt het 
rendement van de warmteterugwinning met max. 25% toe.

WRG-ECOair
De WRG-ECOair is nóg zuiniger en comfortabeler dankzij de HR-
tegenstroomrecuperator. Door de speciale plaatstructuren draagt 
de uittrekbare platenwarmtewisselaar met tegenstroomprincipe de 
gevoelige en latente warmte-energie in de afvoerlucht heel effi ciënt 
weer over aan de verse lucht. Het temperatuurrendement loopt daarbij 
op tot 95%. De vermogensgegevens van de platenwarmtewisselaar 
zijn in een onafhankelijke EUROVENT-test bevestigd. In vergelijking 
met ontvochtigingstoestellen met warmtepomptechniek zorgt de 
slijtagevrije en passieve warmteterugwinning van deze serie voor lage 
onderhoudskosten. 

sopr a luchtbehande l ing

Voor hoge e isen
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WPU
Ons warmtepomp-kanaaltoestel voor circulatiemodus Ook hier wordt 
het vermogen met behulp van EC-gelijkstroommotoren steeds opti-
maal aangepast. 
Een extra condensator zorgt ervoor dat de energie terugkeert naar 
waar ze vandaan kwam: het zwembadwater. 
Indien gewenst en nodig kan ook buitenlucht worden bijgemengd. 

De standaard geïntegreerde UNICON B-regeling garandeert een 
optimaal rendement en maakt talrijke extra functies mogelijk, zoals 
BUS-koppeling, ecomodus en afstandsbediening.
.

sopr a luchtbehande l ing

Voor profess ionee l  gebru ik

WRPC-K / WRPC
De WRP-serie combineert de voordelen van de recuperatortechniek 
(WRC) en de warmtepomptechniek (WPC) in één toestel. Meertraps-
warmteterugwinning, een traploze vermogensaanpassing en een intelligente 
regeling zorgen voor optimale energie-effi ciëntie en comfort. Natuurlijk is de 
WRP ook verkrijgbaar als variant met lage temperatuur en met een extra 
zwembadwater-condensator. Dankzij de 13 verschillende maten is deze 
serie geschikt voor alle toepassingen, van klein privébad tot groot, openbaar 
zwembad. Tot grootte 2 zijn de toestellen uitgevoerd als compacte eenheid 
(WRP-K).

 Airstream PREMIUM-LINE

 Special-Line

Zuluft

Abluft

Luchttoevoer

luchtafvoer 
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Een intelligente regeling is een absolute voorwaarde voor een zuinige 
en comfortabele installatie. Zeker in zwembaden en wellness-centra 
is dat met standaardoplossingen niet haalbaar, omdat het samenspel 
van de verschillende parameters te complex is.

Daarom hebben wij regelsystemen speciaal voor airconditioning in 
zwembaden ontwikkeld. De regeling wordt aan de vereisten van de 
installatie aangepast, niet andersom. Alle regelsystemen, inclusief 
de software, worden afzonderlijk ontwikkeld, geproduceerd en 
geprogrammeerd. Daardoor kunnen wij altijd fl exibel en snel inspelen op 
de wensen van onze klanten. Onze ervaring die meer dan 30 jaar bestrijkt, 
is ook te herkennen in de continu ontwikkelde en geoptimaliseerde 
software. Wij bieden een breed scala van regelsystemen, van compacte 
apparaten tot complexe, grote installaties.

sopr a A ir s t ream accesso i res  en rege l ingen

Ui tgek iende techn iek voor een opt imaa l  comfor t
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sopr a A ir s t ream accesso i res 

Passende oplossingen dankzij verscheidenheid, kwali teit en er var ing

De behaaglijkheid in uw binnenbad wordt in belangrijke mate bepaald 
door de ventilatie. Daarom hebben wij speciale aandacht geschon-
ken aan de toevoer van lucht. Een rooster, speciaal ontwikkeld voor 
zwembaden, zorgt voor een technisch optimale luchtstroom zonder 
tocht. Door de speciale constructie van de lamellen vormt zich een 
parallel luchtgordijn voor de ramen. Zo beslaan de ruiten niet, voor-
komt u een koude laag voor grote raamoppervlakken en vermindert 
u het warmteverlies door transmissie.

 Optimale luchtstroom
 Geen beslagen ramen
 Geen koude laag voor grote raamoppervlakken
 Minder warmteverlies door transmissie
 Architectonisch goed te integreren
 Fraaie vormgeving 
 Eenvoudige montage
 In hoogte verstelbaar (eenvoudig aan de vloer aan te passen)
 Aan alle kanten gesloten
 Voldoet aan de statische eisen van hoogbouw

Vele accessoires

Voor een perfecte installatie bieden wij naast de toestellen ook een 
breed scala van accessoires:

 Luchtkanalen
 ISO-kanalen
 Geluidsdempers  
 Ventilatieroosters  
 Vloer- en plafondroosters  
 Beschermingsrooster tegen weersomstandigheden  
 Jaloeziekleppen 
 Speciale onderdelen
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sopra binnenisolatie en ventilatie
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P o o l  &  W e l l n e s s

Het is bewezen dat binnenisolatie met een dampremmende laag 
de veiligste bekleding is voor de binnenkant van zwembadruimtes. 
Alle oppervlakken blijven zo warm en droog. De hermetische 
dampremmende laag met aluminium houdt ook de binnenkant van 
elke constructie droog.  

De grote ISO-Plus-elementen beschermen dak, plafond en wanden 
tegen vocht. Tegelijkertijd houden ze de warmte optimaal vast, zodat 
het gebouw nauwelijks nog warmte naar buiten verliest. Dat zorgt voor 
een heerlijk behaaglijk gevoel en groot zwemplezier. 

Voordelen
  De pleisterlaag is aan het systeem aangepast en wordt rechtstreeks 

op de aluminium dampremmende laag aangebracht. De vereiste 
openingen worden volgens de instructies van de fabrikant en rekening 
houdend met het systeem veilig afgedicht. Aan alle details is gedacht. 

 Alle onderdelen worden beschermd tegen belasting door chloride, 
warmtebruggen worden vermeden of veilig afgewerkt. 
  Er zijn vele uitvoeringen mogelijk: pleister, gladde oppervlakken, tegels, 
mozaïek, schilderwerk, vlies, behang, enz.

 Het ISO-Plus-systeem zorgt bovendien voor een aangename 
akoestiek in de ruimte, omdat een groot deel van de geluidsgolven 
wordt geabsorbeerd.

Het ISO-Plus-systeem is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in 
zwembaden en wordt al decennialang met succes gebruikt. sopra 
partners beschikken over een ruime ervaring in uiteenlopende 
toepassingen.

sopr a b innen iso la t ie  en vent i la t ie

Opt ima le bescherming tegen warmte en vocht

	  

ISO-pleister voor vochtige 
ruimtes Piccolo 2,5

ISO-verfprimer
Glad oppervlak om te schilderen, 
te plamuren of voor lazuurtechniek

Vochtige ruimte  
plus weefsel 

ISO-Plus-element TYPE III
Samengesteld element tot het plafond  
van Polystyrol plus dunne aluminiumplaat 
Standaarddikte: 30, 50, 80 en 100 mm

ISO-hechtlaag
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Klimatologische waarden
Doorgaans heerst in zwembaden een temperatuur van ca. 30 °C en 
een relatieve luchtvochtigheid van 60%. Afhankelijk van de beleving 
schommelen de vochtwaarden in de praktijk tussen de 55% en 65%. 
In rustmodus stijgen ze soms zelfs tot 70%.  

Deze waarden vormen een extreme belasting voor de onderdelen 
van het zwembad, aangezien de absolute luchtvochtigheid meer dan 
tweemaal zo hoog is als normaal in huis (20 °C, 50%). 

Ook de temperatuur ligt het hele jaar door zo’n 10 °C hoger. Daarom 
adviseren wij, zelfs als er een goede isolatie (conform EnEV) aanwezig is, 
een extra bescherming tegen warmte en een absolute dampremmende 
laag. Hiermee worden ook de betonnen constructie en de wapening 
beschermd tegen chloride. 

Schimmelgrens naleven
Om de door DIN vereiste schimmelgrens te respecteren, moet de 
temperatuur van alle oppervlakken ca. 26 °C bedragen. 
Zeker in de hoeken van de ruimte maakt de binnenisolatie met 
dampremmende laag dat mogelijk. Zo zijn er geen koude plaatsen en 
blijven alle oppervlakken droog. 

Goede akoestiek
De binnenisolatie en dampremmende laag met pleistercoating of 
met een verlaagd plafond zorgen voor een aangename akoestiek in 
de ruimte, zonder extra maatregelen. Afhankelijk van de indeling en 
uitvoering van het zwembad, zijn oplossingen op maat mogelijk. 

Deskundig advies 
Om rekening te houden met alle aspecten van het gebouw, krijgt u 
bij sopra uitgebreid advies met bewijsmateriaal, details en hulp bij het 
ontwerp. Hierbij doen wij een beroep op de competente diensten en 
het deskundige advies van de firma ISO GmbH.

sopr a b innen iso la t ie

Aangenaam en energ iebesparend

Zwembad 30°C

Kelder 15°C

Woonruimte 20°C

29,2°C
28,4°C

27,5°C
28,7°C

28°C

Buitenlucht 0°C
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sopr a b innen iso la t ie

Ver la agd p lafond – eenvoudig  en ve i l ig

Verlaagde plafonds – mooie vormgeving met tal van voordelen. Voor 
verlaagde plafonds zijn dragende onderdelen nodig. In zwembaden 
moeten deze aan specifieke minimumeisen voldoen. 

De wapening van betonnen plafonds moet tegen chloride worden 
beschermd. Gips is geen geschikt materiaal voor zwembaden en moet 
worden vermeden.

De perfecte oplossing: een deels verlaagd plafond.
Rondom het zwembad wordt het plafond enkele centimeters verlaagd. 
Zo keert de vorm van het zwembad in het plafond terug. 
De ruimte opent zich naar boven toe en creëert een aangename 
stemming. De installatie voor elektriciteit en ventilatie verdwijnt achter 
het verlaagde deel. 
Rond het zwembad kan indirecte verlichting worden aangebracht, 
aangevuld met spots. 
Tussen de plafonds kan de afvoerlucht worden afgevoerd, zodat 
ventilatieroosters niet nodig zijn. 

Het ISO-Plus-systeem met warmte-isolatie en dampremmende laag aan 
het ruwe plafond zorgt voor de bouwkundige veiligheid. De Kunkel-
plug is een goedgekeurd plafondanker dat speciaal wordt afgedicht 
en het verlaagde plafond draagt. Daaraan hangt de voor zwembaden 
geschikte onderconstructie met het ISO-paneel voor vochtige ruimten 
als gipsvrije bouwplaat voor voegloze plafondbekledingen. 

Bovendien is een ISO-plafondrand beschikbaar om de indirecte 
verlichting te verbergen. Hiermee kunt u in het zwembad elke gewenste 
sfeer creëren.

ISO-paneel voor  

vochtige ruimtes

Isolatie en dam- 
premmende laag

ISO 
Afdekschijf

BETON

Lengte: 2.500 mm 
Breedte:  1.200 mm 
Dikte:  8 mm 
Gewicht:  7,8 kg/m2

gipsvrij
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De ISO-pleisters voor zwembaden zijn speciaal ontwikkeld voor 
uiterst vochtige omstandigheden. Ze zijn afgestemd op de ondergrond, 
uitermate stabiel en waterafstotend.  

Het oppervlak en de structuur zijn vrij te kiezen: met korrels, structuur 
of glad tot Q4-kwaliteit. 
Dankzij de decoratieve ISO-verf is elke gewenste kleur mogelijk. Alle 
producten behoren tot één systeem en zijn ook op lange termijn 
geschikt voor zwembaden. 

Piccolo 2,5 mm 
korrelgrootte 

Piccolo 1,5 mm 
korrelgrootte

Structura  
(rustiek)

Structura  
(fijn)

Elegante 0,5 mm 
korrelgrootte

ISO-verfondergrond
glad oppervlak

s sopr a b innen iso la t ie

Vormgev ing en des ign naar  wens 

Wanden in natuursteen-look op het ISO-Plus-systeem II zijn mogelijk. 
Ook hier zijn de verschillende onderdelen op elkaar afgestemd.  

Wand met natuursteen
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Eerst wordt gekeken naar het zwembad, de watertechniek, ventilatie 
en isolatie van wanden en plafond. 

Op basis van de wensen van de opdrachtgever wordt vervolgens een 
aangepast concept uitgewerkt. Zo krijgt het zwembad een volledig 
nieuw jasje en wordt het van moderne techniek voorzien.  

 De warmtebescherming wordt tot een laag energieniveau gebracht.  
 Hierdoor bespaart u elektriciteitskosten. 
 Er wordt gezorgd voor bescherming tegen vocht zodat alle onder 
 delen ook op lange termijn droog blijven. Aanwezige zwakke plekken  
 worden op veilige wijze afgewerkt.   
 Of u het hele zwembad of alleen het plafond een andere uitstraling  
 wilt geven, dankzij het ISO-Plus-systeem speelt u op veilig 
 Het klimaat in het zwembad wordt aanzienlijk verbeterd, aangezien  
 er geen koude elementen meer zijn en tocht wordt vermeden.  
 Dat zorgt voor een aangename wellnessomgeving. 
 De akoestiek wordt beduidend beter omdat harde tegels met  
 geluidsisolatie worden bedekt.  
 U bespaart enorm veel energie: de verwarmingskosten kunnen wel  
 70% lager liggen.  
 Voor alle constructies bieden wij fabrieksgarantie met bevestiging  
 van de duurzame bouwkundige veiligheid.

sopr a b innen iso la t ie 

Renovat ie  van zwembaden

Binnenbad:
Minimale verwarmingskosten

Extra isolatie beperkt het warmteverlies.
Vroeger Nu

besparing
ca. 70%
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Goede redenen om te k iezen voor sopr a 
luchtbehande l ing en b innen iso la t ie

Zuinige luchtbehandeling op basis van 
de nieuwste technologie

 Optimale ontvochtiging
 Ideale luchtverdeling
 Traploze regeling van het luchtvolume

Oplossingen op maat voor  
maximaal zwemplezier

 Beste luchtkwaliteit in het zwembad
 Geruisloze werking
 Moderne uitstraling en gebruik

Bouwkundige veiligheid voor wanden, 
dak en plafond  

 Optimale bescherming tegen warmte  
 Perfecte bescherming tegen vocht
 Geen condensvorming
 Alle details veilig uitgevoerd

Heerlijk behaaglijke wellnessruimte  

 Overal warme oppervlakken 
 Perfect wellness-klimaat
 Aangename akoestiek in de ruimte
 Individuele vormgeving en verlichting

Optimale energie-efficiëntie

 Nauwelijks warmteverlies naar buiten  
 Energiebesparende airconditioning
 Maximale warmteterugwinning 
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