


sopra zwembadattracties – Innovaties voor de zintuigen

Geïnspireerd door de natuur bereiken water, lucht en licht weldadige  

effecten, die van zwemplezier een ware belevenis voor alle zintuigen  

maken. Dankzij de innovatieve sopra attractietechniek wordt uw zwem-

bad een stimulerende wellness-oase. Voel de ontspanning en de harmonie 

die het verkwikkende, bewegende water en de fascinerende lichteffecten 

het lichaam schenken.

sopra attracties maken elk zwembad bijzonder, op het hoogst haalbare 

technische en kwaliteitsniveau.



sopra led-/rgb-onderwaterspots 
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sopr a led- / r gb-onderwater spots

Voor s feer vo l  zwemplez ier

 -onderwaterspots 

sopra led-/rgb-onderwaterspots zorgen voor een aangename sfeer 
in uw zwembad. Lichteffecten stimuleren de zintuigen, prikkelen de 
emoties, doen uw dagelijkse stress vergeten en zorgen ook buiten het 
zwembad voor fantastische effecten.

sopra led-/rgb-onderwaterspots zijn onmisbare onderdelen van een 
zwembad. Ze creëren een weldadige sfeer, zorgen voor lichtaccenten 
en benadrukken waterattracties.   

Het hoogwaardige frame van edelstaal is rond of vierkant, waardoor 
opdrachtgevers en designers veel vrijheid hebben. 

sopra led-/rgb-onderwaterspots zijn voorzien van de nieuwste led-
techniek. Bovendien hebben ze een brede uitvalshoek, een minimaal 
energieverbruik, een lange levensduur en een perfecte aansluiting op de 
besturingselektronica.
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sopr a led- / r gb-onderwater spots

sopra spot – Ideaa l  voor beper kte inbouws i tuat ies

-spot

De sopra spot is een krachtige led-/rgb-onderwaterspot, die dankzij 
de compacte vorm ideaal is voor nissen, trappen en toegangen tot 
het zwembad.

Zones en objecten met weinig licht, zoals bochten of waterattracties, 
kunnen met deze technologie uitstekend verlicht worden. 

De sopra spots kunnen afzonderlijk worden gebruikt of met alle andere 
sopra led-/rgb-onderwaterspots worden gecombineerd. 

De sopra schakeleenheid regelt met DMX-technologie tot 7 onder-
waterspots en kan onderling onbeperkt met andere eenheden verbon-
den worden. Met sopra i-light regelt u het kleurverloop en de timing 
voor de kleurenmix.     

Inox mat, rond | Ø = 105 mm

Inox gepolijst, rond | Ø = 105 mm Inox gepolijst, hoekig | 105 x 105 mm

Inox mat, hoekig | 105 x 105 mm

DMX-interface en -besturing
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sopr a led- / r gb-onderwater spots

NT led- / r gb – toekomstger ichte l i cht techn iek

 NT-onderwaterspots

Lichtsterk, energie-efficiënt en duurzaam: dat zijn de belangrijkste 
eisen voor moderne onderwaterspots. Met de NT-serie komt sopra 
tegemoet aan de wensen van vele opdrachtgevers.

Minimaal onderhoud, beperkte verbruikskosten en toekomstgerichte 
techniek zijn de kenmerkende eigenschappen van deze hoogwaardige 
onderwaterspots, die ideaal zijn voor tal van inbouwsituaties.

Wit licht, gekleurd licht of een combinatie ervan – dankzij de sopra led-/
rgb-techniek kan elke designwens in vervulling gaan. 

Voor bestaande PAR-56 halogeenlampen biedt sopra een vervang-
pakket. Met de sopra ombouwset kunt u veeleisende en energieverslin-
dende halogeenlampen probleemloos vervangen. Daar is geen ingewik-
kelde verbouwing voor nodig.  

rond | Ø = 170 mm rechthoekig | 180 x180 mm

Standaard

Ombouwset voor PAR-56

Ombouwset voor PAR-56

2200 lm/1680 lux
Ø = 270 mm

10.000 lm/5700 lux
Ø = 270 mm



sopra tegenstroominstallaties

sopra Caribbean sopra tegenstroominstallaties

sopra Power standaard sopra-Power Duo
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sopr a tegenstroominsta l l a t ies

De u l t ieme zwembeleven is

-tegenstroominstallaties

Zwemmen als belevenis: alle sopra tegenstroominstallaties kunnen 
afhankelijk van uw conditie en zwemstijl individueel op uw kracht 
worden afgesteld (behalve de serie Caribbean). Lucht- en water-
stroom kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zwemmen zonder 
grenzen – beleef het gevoel van vrijheid in uw eigen zwembad.   

sopra tegenstroominstallaties zijn vervaardigd van hoogwaardige onder-
delen en uitgerust met een toekomstgerichte pomptechnologie.  Alle 
installaties zijn optioneel ook met een afstandsbediening leverbaar en 
kunnen in de bestaande domotica geïntegreerd worden.

sopra Caribbean is het instapmodel in het segment van tegenstroom-
installaties. De volumestroom en de luchttoevoer zijn vast ingesteld. 
Deze installatie is ideaal voor zwembaden in hotels, waar badgasten 
normaal gezien zelf geen instellingen kunnen uitvoeren. De sopra Carib-
bean-modellen zijn compact gebouwd en worden ook in traptreden of 
op zitbanken geplaatst. 
 
De sopra tegenstroominstallaties zijn ontworpen voor privézwembaden. 
Afhankelijk van het bassintype levert sopra de tegenstroominstallaties 
in een uitvoering met ABS-kunststof of inox. Lucht- en waterstroom 
kunnen onafhankelijk van elkaar ingesteld worden, de jet kan bewegen. 
Verschillende modelvarianten voor de meest diverse inbouwsituaties 
vereenvoudigen de montage ter plaatse: inbouwset en pomp bestaan 
als afzonderlijke of gecombineerde, compacte eenheid.

-Power-installaties

sopra Power is de tegenstroominstallatie voor iedereen die nog meer 
vermogen wenst en zijn zwembad ook voor actieve zwemtraining wil 
gebruiken.

Via moderne sensoren regelt u de kracht van de installatie. Van rustig 
zwemmen tot powercrawl: elk gewenst niveau kan ingesteld worden. 
Een ruime uitstroomopening voor het water garandeert een gelijkma-
tige tegenstroom. De installatie wordt bediend via gevoelige schakelaars, 
die op de kleinste aanraking reageren. De kern van sopra Pro bestaat 
uit een dubbel aggregaat met twee krachtige attractiepompen. Deze 
installatie is bedoeld als afzonderlijk systeem of als systeemcomponent, 
dat in bestaande domotica-installaties geïntegreerd kan worden.



sopra Hydromassage
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sopr a Hydromassage

Ontspann ing en welz i jn

De sopra Hydromassage verwent het lichaam met zachte,  
prikkelende massagestralen – een ongeëvenaarde belevenis. De  
snelste en efficiëntste manier om de dagelijkse stress achter u te  
laten! 

Ontelbare luchtbelletjes in combinatie met een vibrerende waterstraal 
zorgen eerst op de huid, dan tot in de spieren voor een massage- 
effect. Nek, rug, beenspieren... elk deel van het lichaam wordt gemasseerd,  
losgemaakt en ontspannen.

sopra hydromassagejets kunnen geheel naar uw wensen worden ge-
plaatst. Er zijn talloze mogelijkheden om de jets in te bouwen: in de 
wand, bodem, zithoek of trap – wat u maar wilt.

sopra hydromassagejets zijn leverbaar in vele uitvoeringen, uiteenlopend 
qua massagekracht en -oppervlakte.

Er bestaan talloze varianten van de sopra hydromassagejets.   Afhankelijk  
van het design van het zwembad kunt u kiezen voor ronde of  
vierkante jets. Voor de diverse bassins hebben wij varianten in 
ABS-kunststof, inox en inox/gepolijst.Voor elke jetvariant kan de  
massage op drie verschillende niveaus worden ingesteld. 

Alle jets kunnen desgewenst door sterkere of zwakkere jets vervangen 
worden.  Met de sopra ‘Caribbean’ serie kunt u de massagejets bovend-
ien als tegenstroominstallatie gebruiken. 

Speciaal voor grotere zwembaden hebben wij de sopra Pro-serie 
ontwikkeld. Deze installaties hebben een groter massagevermogen en 
een grotere massage-oppervlakte.   

Bij de sopra Pro-serie adviseren wij een haaropvangrooster voor een 
optimale bescherming.

-Hydromassage

-Jetprogramma

Pro-serie 
7-12-20m3/h

Compact serie 
7-12-20m3/h

Q-Line serie 
7-12-20m3/h

sopra Pro-serie

Volumestroom van 24-96 m3/h

Haaropvangrooster



sopra watervalsystemen
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Douchen als in een waterval! De sopra watervalsystemen zijn de 
blikvangers van het zwembad. De perfecte watersluier en de elegante 
vorm van de waterval zijn een lust voor het oog.

Ontdek hoe ontspannend en heerlijk het is om te onder een waterval.
De massage van nek en rug maakt verkrampte spieren los en doet de 
dagelijkse stress verdwijnen. sopra watervalsystemen zijn leverbaar in 
ronde vorm of in de klassieke, rechte uitvoering.In krappe ruimten is 
inbouw in de wand mogelijk. 

De sopra carbon-waterval wordt vervaardigd uit hightech carbonvezel. 
Laat u verleiden door de slanke vorm en de fantastische watersluier. Op 
verzoek kan deze waterval in elke RAL-kleur worden gelakt.

sopra waterstraalinstallaties concentreren de straal en masseren heel 
precies rug en nek. Door hun ruimtebesparende vormgeving zijn ze ideaal 
voor kleinere zwembaden en beperkte ruimten. Een ronde, klokvormige 
of platte straal: er is keuze uit verschillende uitstroomopeningen die elk 
hun eigen karakter hebben.

sopr a water va l sys temen

Kracht ig , ver f r i s send & ver r ukke l i j k

-watervalsystemen 



sopra luchtbelleninstallaties
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sopr a luchtbe l len insta l l a t ies

Pr ikke lend , weldad ig  en ontspannend

Zachte massage met tintelende lucht – geniet van een behaaglijk 
gevoel en volledige ontspanning met de sopra luchtbelleninstallaties!

Door het opstijgen van het water in combinatie met de kracht van 
de luchtbellentechniek zweeft uw lichaam in het water.  Huid, spieren,  
gewrichten en zenuwen worden doelgericht aangepakt en zacht  
gemasseerd. Een rustgevende en zachte manier om de dagelijkse 
stress achter te laten.

sopra luchtbelleninstallaties zijn geschikt voor inbouw in de bodem of 
wand van uw zwembad. Er is keuze uit platen en ligbanken met het 
luchtbellensysteem en verschillende volumestromen.

sopra luchtbellenjets of -platen passen in de kleinste nis, op trappen 
of zitbanken. Ze worden individueel en op maat geplaatst – het aantal 
combinaties is eindeloos.

 Luchtbelleninstallaties

 Luchtbellenplaten

sopra luchtbellenplaten zijn geschikt voor inbouw in de bodem 
of wand van uw zwembad. Voor het materiaal kunt u kiezen uit 
ABS-kunststof of inox. 

Meerdere platen zijn met elkaar te combineren. Afhankelijk van uw 
wensen worden ze op verschillende hoogtes in de wand gemonteerd. 

Luchtbellenplaten op de bodem zijn uitstekend geschikt voor het 
masseren van het hele lichaam – een ruimtebesparend alternatief voor 
ligbanken met luchtbellen.

Rechthoekige sopra luchtbellenplaten zijn beschikbaar in uiteenlopende 
afmetingen met verschillende volumestromen. Populaire plaatsen hier-
voor zijn zithoeken of trappen. Een prima plek om te ontspannen.

Onze hoogwaardige inbouwsets staan garant voor een decennialange 
dichtheid. Op verzoek zijn ook zoutbestendige uitvoeringen verkrijgbaar.

sopra Rio Grande lucht

Volumestroom 22,5m³/h

sopra luchtbellenplaat, rond

Volumestroom 105 m³/h

sopra luchtbellenplaat, rechthoekig

Volumestroom 25-255 m³/h



Tel.: +49 (0)2 61 98 30 8-0

info@sopra.de · www.sopra.de

Goede redenen voor sopr a zwembadat t r ac t ies

SFEER

  verlenen elk zwembad een bijzondere touch

  het licht zorgt voor sfeervolle accenten

  zwemmen wordt een speciale beleving 

TECHNOLOGIE

    
die tot 80% besparen

  

  Duurzame materialen voor alle bassinconstructies

  Conform alle Europese normen

  Weinig onderhoud

  100% made in Germany
 

COMFORT

  Ontspanning en wellness voor lichaam en geest

  Intensief zwemmen, ook in compacte zwembaden

  Massage van het hele lichaam, omhuld door duizenden luchtbelletjes

  Zachte massage voor alle spieren
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