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sopr a Monob lock-ba ss ins 

sopra – knowhow voor uw welzijn

sopra AG is een verband van partnerbedrijven in binnen- en 
buitenland, met hoofdkantoor in het Duitse Koblenz. Stuk voor stuk 
zijn de bedrijven specialisten op het gebied van wellness.

Al tientallen jaren staat de naam sopra in de zwembad- en saunasector 
voor optimale kwaliteit, krachtige techniek en zeer uitgebreide 
service.  sopra AG en haar partners bedenken wellness-oplossingen 
voor particuliere en commerciële installaties, ongeacht de omvang 
– voor elke behoefte en naar elke smaak. Door de samenwerking 
van de sopra-partners profiteert u niet alleen van een exclusief en 
hoogwaardig aanbod tegen eerlijke voorwaarden, maar bent u ook 
verzekerd van ondersteuning door deskundige en ervaren vakmensen, 
die in eigen sopra-cursussen regelmatig worden bijgeschoold en zo 
steeds op de hoogte zijn van de nieuwste technieken.

Ook na oplevering van uw wellness-oase staan wij altijd voor u klaar. 
Onze sopra partnerbedrijven geven u graag regelmatig en deskundig 
advies over uw technische installaties. Wilt u zelf ervaren waarom 
zoveel zwembadbezitters met ons in zee gaan? Overtuigt u zich dan 
zelf van wat wij te bieden hebben. Nadere informatie over de diverse 
thema’s is verkrijgbaar bij de sopra partner bij u in de buurt en op 
internet: ga naar www.sopra.de.
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sopra Monoblock-bassins
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Monoblock-bass ins

Een idee k r i jg t  vorm

Rondom de pool

Swimming pools – zwembaden – zijn tegenwoordig niet langer pure 
luxe, die slechts enkelen zich kunnen veroorloven. Integendeel – de 
afgelopen jaren hebben ze er zelfs voor gezorgd dat er op het gebied 
van architectuur veel is veranderd.
Inmiddels hebben zwembaden niet alleen veel meer functies dan 
vroeger, ze zijn ook verkrijgbaar in nieuwe vormen, die voor de 
prachtigste landschappen zorgen. 

Het is niet zonder reden dat de zwembadinrichting van de spectaculairste 
hotels, recreatiecentra en sportcentra ter wereld veel aandacht trekken 
en als ware oases uitnodigen tot een duik in het kristalheldere water. 
Swimming pools – zwembaden – nodigen niet alleen uit tot ontspanning 
en waterpret. In veel gevallen zijn de zwembaden de belangrijkste 
architectonische elementen in een landschap, die overdag door de 
straling van de zon en ‘s avonds of ‘s nachts door een glanzend lichtspel 
op het wateroppervlak weten te fascineren. 

Dankzij de flexibiliteit van de basismaterialen kunnen de hoogwaardige 
monoblock-bassins in elke vorm worden geproduceerd en is 
de constructie licht. Dit type bassin onderscheidt zich door zijn 
duurzaamheid; het is geschikt voor toepassing in zolderetages en op 
dakterrassen.
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sopra Monoblock- bassins van pvc 
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Monoblock -ba ss ins  van pvc 

Unieke techn iek

Doordat het wateroppervlak van het sopra monoblock-bassin High 
Level slechts 3-4 cm onder de bassinrand ligt, biedt het bijzonder 
veel waterpret. Basiselementen voor de productie van dit innovatieve, 
nieuwe type bassin zijn de overloopbuis “high level“ voor Karat-
zwembaden en de rolluiknis zonder opening onder de vloer.

De zuigbuizen en een overloopaansluiting zijn voorbereid. Dat geldt 
ook voor de kunststof consoles voor montage van een door de 
opdrachtgever aan te leggen bassinrand. Bij deze constructie wordt een 
speciale skimmer “high level“ gebruikt.

De overloopwering bestaat uit een sandwichconstructie van 50 mm 
met stalen wapening en een “Finse“ aanlooprand. Het oppervlak, 
bestaande uit hard pvc van 4 mm inclusief stortbalken, zit vast aan het 
bassinlichaam en is gelast.

Speciaal voor maximaal zwemplezier.
• hoog waterpeil = 3 - 4 cm onder de bassinrand
• grotere diepte van 1,47 m
• optimale oppervlakteafzuiging
• beperkte golfreflectie
• geïntegreerd watervalreservoir
• skimmertechniek in het watervalreservoir
• combinatie met nis onder de vloer
• eenvoudig te inspecteren
• afzonderlijk niveauvat
• afzonderlijk toe te passen

 Monoblock-bassin  “High Level”
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Monoblock-  ba ss ins  van pvc

Over tu igende keuze

sopra pvc-zwembaden Karat worden gemaakt van hard pvc en zijn 
leverbaar als monoblock-bassins  of als elementbassins. Met een sopra 
Karat zwembad van pvc kan aan alle wensen en eisen worden voldaan.

Bijzonderheden.
• Exclusiviteit in vorm en uitvoering
•  Bijzondere stabilisatie van vlakken door het unieke 

honingraatsysteem
• Alle geometrisch realiseerbare vormen zijn mogelijk
• Hoge oppervlakte- en temperatuur-bestendigheid
• Hoogwaardige productietechniek door sandwichconstructie
• Vormvastheid door opbouw van GFK en staal
•  Bijzondere toepassingsgebieden voor particuliere en  

openbare zwembaden
• Constructie conform DIN 19643 mogelijk

 Monoblock-bassin “Karat”
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Monoblock-  ba ss ins  van pvc

Vormvas t  en exac t  op maat

De serie Kristall bestaat uit rechthoekige, volledig geïsoleerde bassins 
van hard pvc met een uiterst hoogwaardige sandwichconstructie 
met een uniek, glasvezelversterkt honingraatsysteem. Een kunststof 
coating en volledige isolatie voorkomen warmtebruggen. Het gladde, 
porievrije oppervlak van 4 mm dik, hard pvc is diffusiedicht en bestand 
tegen corrosie en rot.

Er is geen gebruik gemaakt van weekmakers. Andere eigenschappen 
van dit type bassin zijn de hoge uv-vastheid, temperatuurbestendigheid 
tot 60 °C en een hoge stootvastheid. De stalen constructie rondom zit 
vast aan het bassinlichaam, is gelast, gecoat met kunststof en geseald. De 
robuuste, verstevigde bassinrand kan probleemloos worden afgewerkt 
met bassinrandstenen of natuursteen

Overzicht van eigenschappen en voordelen.
• Korte levertijden (uit voorraad)
• Uitvoering in jarenlang beproefde KARAT-kwaliteit
• Bodemafvoer met gatenplaat
• Voorbereiding voor spuitmonden van 2“
• Verlichtingsvoorbereiding bij trap
• Voorbereiding voor tegenstroomzweminstallatie aan smalle zijde
• Afdekking ondervloer tegen meerprijs achteraf aan te brengen
• Bassinrandstenen vereist

Afmetingen standaardbassin Kristall.
• 3,00 m x 6,50 m x 1,50 m (b x l x d)
• 3,50 m x 7,50 m x 1,50 m (b x l x d)
• 3,80 m x 8,50 m x 1,50 m (b x l x d)

 Monoblock-bassin “Kristall”
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Monoblock-  ba ss ins  van pvc

Grenze loos in  vorm en func t ie

Individuele sopra pvc monoblock-bassins worden met dezelfde 
hoogwaardige materialen gemaakt als de prefab bassintypes van pvc. 
Bij deze zwembaden die geheel naar uw wensen en ideeën worden 
gemaakt, zijn talloze vormen mogelijk; een bijzonder ongecompliceerd 
proces zonder grote ontwerpinspanningen.

Bij dit bassintype wordt volledig rekening gehouden met uw specifieke 
wensen en eisen. Het zwembad, dat in veel vormen leverbaar is, kan in 
korte tijd worden aangelegd en kent talloze toebehoren.

De voordelen op een rijtje.
• Speciale bassingrootte
• Grote mate aan creativiteit
• Groot aantal vormen
• Zeer lange levensduur
• Korte montageduur

 Monoblock-bassin “Individual”
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sopra Monoblock-bassins van roestvrij staal 
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Monoblock-bass ins  van roes t v r i j  s t a a l 

T i jd loze e legant ie

sopra zwembaden van roestvrij staal besparen u tijd. Ze vragen 
slechts weinig tijd voor aanleg en montage. Het bassin wordt 
in de fabriek geprefabriceerd en wordt in circa een week ter 
plaatse gemonteerd. Het gladde materiaaloppervlak voorkomt 
algvorming. Door de afgeronde hoeken tussen vloer en zijwand 
kan de zwembadrobot het zwembad goed en eenvoudig reinigen. 
Ook voor overwintering zijn geen speciale maatregelen nodig.

sopra pools van roestvrij staal zijn flexibel.
verkrijgbaar in 2 varianten:
skimmerbassins en overloopbassins

 skimmerbassins
Door de constructie van ons skimmersysteem is het wateroppervlak 
in het bassin slechts zo‘n 8 cm onder de bassinrand. De in richting 
verstelbare spuitmonden worden afzonderlijk, passend bij het 
bassin, aangebracht.

 Monoblock-bassin van roestvrij staal 
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Monoblock-bass ins  van roes t v r i j  s t a a l

Be leef  de v r i je  r u imte

Ook bij het assortiment standaardbassins biedt sopra al 
zwembaden met een overloopgoot rondom. Doordat het 
zwembadwater vlakbij het oppervlak aan alle kanten wordt 
afgevoerd, worden drijvende stoffen en het meest gebruikte 
badwater afgevoerd.

Het wateroppervlak blijft vrij van insecten en bladeren, is altijd 
hygiënisch en uitnodigend. Via het in de bassinvloer geïntegreerde 
schoonwaterverdeel- en toevoersysteem wordt het gezuiverde 
zwembadwater zodanig toegevoerd, dat alle delen van het bassin 
steeds worden voorzien van voldoende desinfecterend middel.

Onderhoud en overwintering.
Vuil aan de oppervlakte wordt permanent via de overloopgoot 
naar de zuiveringsinstallatie geleid. Er ontstaat geen vuile rand 
tussen het wateroppervlak en de bassinopstand. Het bassin kan 
zonder veel moeite worden schoongemaakt. 
Dankzij het gladde, porievrije oppervlak kunnen kiemen en 
bacteriën zich niet vastzetten. Zwembaden van roestvrij staal 
blijven in de winter gevuld met water. Er bestaat geen gevaar 
van schade door vorst. Onderhoudsinstructies zijn op verzoek 
verkrijgbaar.

 Overloopbassins
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sopra Monoblock-bassins van polyester
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Monoblock-bass ins  van polyes ter

Harmonie in  vorm en des ign

Echte stijl is in een oogopslag te herkennen. Het begrip luxe is 
niet zonder meer verbonden met overmatige materiële welvaart. 
Alles rondom ons moet sneller en sneller, en ons leven wordt 
steeds hectischer. Geen wonder dat we behoefte hebben aan 
rust en balans. Zich thuis voelen, een boek lezen, samenzijn met 
je naasten, een paar baantjes in het zwembad trekken. Met onze 
producten willen wij eraan bijdragen dat u met volle teugen kunt 
genieten van deze vorm van luxe.

Het is de liefde voor detail en de ambachtelijke perfectie, ook bij 
zaken van ondergeschikt belang, die polyfaser zwembaden tot iets 
bijzonders maken. Wij hebben intelligente oplossingen ontwikkeld, 
die u en uw gezin uitgebreide mogelijkheden voor ontspanning 
bieden.

Uitgekiende trappen bieden ruimte voor beweging, op ligbedden 
kunt u in het rustige water ontspannen, massagenozzles strelen uw 
huid en verkwikken uw spieren. De optimale watertemperatuur 
voor uw welbevinden ligt tussen 25 en 28 graden Celsius. Daarbij 
is er maar een ding waar u liever niet aan denkt: het idee dat u het 
zwembad weer uit moet.

 Monoblock-bassin “High Level”
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Monoblock-bass ins  van polyes ter 

L iefde voor deta i l

* Afmetingen = b x l x d (breedte x lengte x diepte)
* HL = 

Potenza (HL*)

4,00 x 10,20 x 1,53 m

3,64 x 8,88 x 1,53 m

San Remo (HL*)

3,77 x 8,89 x 1,53 m

Trento (HL*)

3,98 x 10,20 x 1,53 m

Verona

3,64 x 7,00 x 1,53 m
3,64 x 8,00 x 1,53 m

Savona-70/80

3,77 x 8,00 x 1,53 m

Como-R

3,80 x 7,50 x 1,53 m
3,80 x 8,50 x 1,53 m

Milano-75/85

3,00 x 6,00 x 1,53 m

Carrara

3,77 x 8,00 x 1,53 m

Como-L

3,75 x 9,95 x 1,53 m

Ancona (HL*)

4,00 x 10,50 x 1,53 m

Modena

3,30 x 6,40 x 1,53 m

Bozen

3,30 x 6,20 x 1,53 m
3,30 x 7,40 x 1,53 m

Roma-62/74

3,30 x 7,00 x 1,53 m

Monza

3,77 x 8,30 x 1,53 m

Bari

3,77 x 8,30 x 1,53 m
3,77 x 9,00 x 1,53 m

Palermo-83/90

3,77 x 9,00 x 1,53 m

Imola

3,98 x 10,01 x 1,53 m

Padua

Alle modellen zijn als optie leverbaar met volledige isolatie.

 Productoverzicht – vormen – afmetingen
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P o o l  &  W e l l n e s sP o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Monoblock-bass ins  van polyes ter

Dromen worden wer ke l i j k he id

Vrijheid in design, vormgeving en afmetingen. Geen uitdaging is 
ons te groot. Wanneer het om de vorm, afmetingen en diepte 
van een bassin gaat, nemen wij uw wensen als uitgangspunt. Bijna 
al uw ideeën van belevenis-zwembadlandschappen zetten wij 
perfect om in daden. Overdekte zwembaden zijn tegenwoordig 
een must voor een aangenaam wellness-gebied, met name in 
hotels. Al bij het ontwerp leveren wij zo nodig onze kennis en 
ondersteuning door middel van technische tekeningen. Met 
onze tips kunnen de werkzaamheden op locatie sneller verlopen 
en ook na aanleg zijn wij beschikbaar voor advies en onderhoud.

Combinaties van hoeken en rondingen, verschillende waterdieptes 
en de inbouw van uiteenlopende attracties begeleiden wij 
van ontwerp tot realisatie. De elementen worden op locatie 
gemonteerd en geseald. Een deel van de afzonderlijke elementen 
is voorzien van een groef- en veersysteem en deze worden ter 
plaatste bijeen gepolymeriseerd. Daardoor zijn er geen afdichtingen 
en zijn naden zo goed als onzichtbaar. Voor de fabricage van 
bassins, trappen, rolluikbakken enz. zijn gereedschappen (negatieve 
vormen) nodig, waarop het laminaat wordt aangebracht. 
Het aantal vormen is daardoor beperkt.

 GFK-elementbassins
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sopra Polystone pool
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P o o l  &  W e l l n e s sP o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Polys tone pool  – Cla ss ic  L ine

Ind iv idue le kant-en-k la re zwembaden

sopra Polystone pool kant-en-klare zwembaden bieden een 
grote keuze aan vormen en design. Tot het productassortiment 
behoren de series Classic Line en Premium Line. Zowel de serie 
Classic Line als de serie Premium Line voldoet aan de huidige 
kwaliteitsnormen en wordt geproduceerd met gebruik van de 
allernieuwste zwembadtechnologieën.

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. Alle afmetingen van dit monoblock-
bassin zijn gestandaardiseerd: zes combinaties van afmetingen met 
een lengte van 6 tot 9 m.

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. Dit bassin is probleemloos aan te passen 
op elke gewenste dimensie en vorm.

Het overloopzwembad FLEX is de eerste overloopuitvoering 
in deze serie. Het ligt aan de basis van de overloopvariant 
sopra Exclusive. Dankzij de eenvoudige montage en eenvoudig 
onderhoud is dit type een van de meest veelzijdige zwembaden 
voor privé- of openbare wellness. Dit bassin is individueel aan te 
passen op elke gewenste dimensie en vorm.  De overloopgoot is 
van pvc of steen. Met maar liefst twaalf mogelijke steensoorten 
is een breed scala aan overloopzwembadvarianten mogelijk tegen 
een aantrekkelijke prijs.

 Skimmer BASIC

 Skimmer PRO

 Overloop FLEX
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sopr a Polys tone pool  – Premium L ine 

Over tu igend des ign

Het klantspecifieke, “eindloze” zwembad van sopra is geschikt 
voor terrein met hoogteverschillen. Het water loopt via de met 
steen bewerkte bovenkant naar de eindloze kant, waardoor de 
zwemmer de indruk krijgt dat hij een oneindig gezichtsveld heeft. 
Dankzij deze oplossing biedt het water een prachtig beeld. De 
trap kan van natuursteen worden gemaakt. De veelheid van 
mogelijke zwembadvormen en architectonische trappen biedt 
mogelijkheden voor ongekende en exclusieve designkenmerken.

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

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.

Hier geen natte platen meer. Net als alle andere zwembaden 
met overloop is dit type voorzien van een standaardoverloop 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 kosten tijdens gebruik - voor de fraaiste uitstraling 
en maximaal comfort. Het ultieme spiegelzwembad is een van de 
designinnovaties van sopra.

 Overloop INFINITY

 Overloop SUPREME

 Overloop SILENT

 Overloop DESIGN
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sopr a we l lness -ontwerpprogr amma

Neem een du ik  in  de v i r tue le moge l i j k heden

Wilt u jarenlang kunnen genieten van uw zwembad, dan is een goed 
ontwerp een eerste voorwaarde. De mogelijkheden van een zwembad 
qua vorm, architectuur, ligging en grootte zijn (bijna) onbegrensd. 

Met het sopra wellness-ontwerpprogramma kunt u uw eigen wellness-
oase samenstellen. Stap voor stap doorloopt u het sopra wellness-
ontwerpprogramma en aan de hand van talrijke keuzemogelijkheden 
kunt u comfortabel vanuit huis uw eigen wellness-droom uitdenken.
Op basis van uw persoonlijke 3D-ontwerp ontvangt u van sopra een 
aanbieding op maat voor dit eerste ontwerp. 

Meer informatie vindt u op www.sopra.de.

Nieuw ontwerp maken Beschikbaar ontwerp openen
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Tel.: +49 (0)2 61 98 30 8-0

info@sopra.de· www.sopra.de

Goede redenen om voor  
sopr a Monob lock-ba ss ins  te k iezen

De voordelen van de diverse bassintypes: 

Bassins van pvc
 Individuele vorm / vrije vorm / standaardvormen
 Temperatuurbestendig tot 60 °C
   Vormstabiliteit en zeer kleine toleranties door het 

honingraatsysteem
 Volledige isolatie en uiterst resistent oppervlak
 Vrijdragende constructie bij een laag gewicht
 Korte montageduur
 Zeer lange levensduur

Bassins van roestvrij staal
  Exclusiviteit qua vorm en uitvoering.  Alle geometrisch 

realiseerbare vormen zijn mogelijk
 Op elk moment aanpasbaar, groter of kleiner te maken
 Zeer goede temperatuurbestendigheid
 Vormstabiliteit en zeer kleine toleranties
 Uiterst resistent oppervlak
 Vrijdragende constructies zijn mogelijk
 Constructie conform DIN 19643 mogelijk
 Korte montageduur 
 Zeer lange levensduur en daarmee uiterst waardevast

Bassins van polyester
  Monoblock-bassins in standaardgrootten of segmentbassins  

met vrije vorm
 Laag gewicht
 Korte montageduur
 Temperatuurbestendig tot 30 °C
 Isolatie afhankelijk van model en fabrikant
 Vrijdragende constructies zijn mogelijk
 Opbouwframe is niet mogelijk
 Hoogwaardig GFK-materiaal met hoge stabiliteit
 Verkrijgbaar in vele vormen

Polystone pool 
 Oplossingen op maat voor persoonlijke eisen en wensen
 Grote mechanische weerstand en lange levensduur 
 Korte productietijd en snelle levering
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