




sopra z wembadafdekk ing – 
voor puur z wemplezier

De vele voordelen van een goede afdekking geven elke eigenaar 
van een binnen- of buitenzwembad een tevreden gevoel. Een 
zwembadafdekking bespaart energie en kosten, spaart het milieu, 
zorgt voor glashelder water en biedt afhankelijk van de uitvoering een 
hoge belastbaarheid.

Een goede, comfortabele afdekking hoort net zo goed bij een binnen- 
of buitenbad als de waterbehandeling.

De vele voordelen van een sopra zwembadafdekking:

  lagere onderhoudskosten
  eenvoudige bediening
   snelle terugverdientijd
   hoge belastbaarheid, afhankelijk van de uitvoering 
   sterk, duurzaam, gemakkelijk te onderhouden, bestand  

tegen uv-straling en chemicaliën
    Voor buitenbaden:  

optioneel wind- en stormvast 
 geringe impact op de waterhydraulica

Afhankelijk van constructie en model zijn  
de weergegeven zwembad- en wellness- 
componenten in de cloud te integreren. 

Vraag uw sopra-partner om meer informatie.

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

Voor glashelder water

 lamellenvarianten

Er zijn twee soorten lamellenafdekkingen: bovengronds en 
ondergronds. Bij een bovengrondse afdekking wordt het oprolsysteem 
buiten het zwembad en boven het wateroppervlak geplaatst.

Een ondergrondse afdekking wordt onder het wateroppervlak, op 
of onder de bodem of in een aparte ruimte achter het zwembad 
geïnstalleerd. De keuze voor een inbouwvariant is afhankelijk van 
de mogelijkheden ter plaatse en de vraag of er bij de bouw van het 
zwembad al rekening is gehouden met een afdekking.

Elke sopra lamellenafdekking wordt door een van onze sopra partners 
ter plaatse opgemeten en speciaal voor u op maat gemaakt. Met 
betrekking tot lengte en breedte zijn er geen beperkingen. 

Met een sopra lamellenafdekking bespaart u tot wel 80% op de 
energiekosten voor uw zwembad. In sommige regio’s is er dankzij 
onze SOLAR-lamellen helemaal geen externe verwarming van het 
zwembad meer nodig,  want deze lamellen absorberen zonne-energie 
en verwarmen het zwembadwater zelf. 

Bovendien zorgt de dichte sopra lamellenafdekking voor een sterk 
verminderde lichtinval, waardoor er bijna geen algengroei is en u veel 
minder chemicaliën hoeft te gebruiken. 

Door hun speciale profiel zijn de lamellen eenvoudig te reinigen en de 
elektrische besturing zorgt voor optimaal bedieningsgemak.

Detailoplossingen voor motoraandrijving

Met een elektromotor kunt u de afdekking op het wateroppervlak 
moeiteloos openen en sluiten. De keuze voor de juiste motor is 
afhankelijk van lengte, breedte en diepte van het zwembad en de 
wijze waarop de zwembadafdekking is ingebouwd.

Bovengrondse afdekkingen

Ondergrondse afdekkingen

sopracloud
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 lamellenprofielsystemen 

sopra profielen onderscheiden zich door een speciale gelaagde 
verzegeling, waarbij het materiaal zijn elasticiteit behoudt. De 
uiteinden van de lamellen zijn lucht- en waterdicht verzegeld. In 
combinatie met de vergrendeling door kunststof vormstukken 
kunnen wij vloeiende overgangen creëren bij de afdekking van alle 
bassinvormen. Rondingen kunnen met sopra profielen exact worden 
nagebouwd. Lamellen kunnen eenvoudig afzonderlijk worden 
vervangen.

Door het drie-luchtkamersysteem en de speciale vormgeving hebben 
sopra lamellen een uitstekend drijvend vermogen.

Lamellenafdekkingen

De comfor tabele oplossing
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P o o l  &  W e l l n e s s
Lamellenafdekkingen

Passen op ieder zwembad

Elke zwembadafdekking wordt door een Duitse vakman met de hand 
voor u op maat gemaakt. De afdekkingen zijn sterk, comfortabel en 
gemakkelijk te bedienen; dus geen vouwen, niet trekken en niet met 
de hand oprollen - een druk op de knop is voldoende. sopra gebruikt 
uitsluitend de beste materialen, zoals speciale kunststoffen en rvs, die 
heel lang meegaan en oersterk zijn. Behalve de materiaalkeuze speelt 
de hoge afwerkingskwaliteit een belangrijke rol.

Het lamellenprofiel heeft een uit drie lagen bestaande speciale 
verzegeling en is daardoor lucht- en waterdicht. Het wordt voor 
elk zwembad in welke vorm dan ook op maat geleverd. Bijna alle 
productcomponenten worden onder eigen regie gemaakt. Hierdoor 
kunnen wij rekening houden met uw wensen en maatwerkoplossingen 
bieden. Het aandrijfmechanisme is afhankelijk van de omvang van de 
pool en neemt niet meer plaats in dan nodig.

Iedere lamellenafdekking wordt afzonderlijk berekend, getekend, 
gebouwd en gearchiveerd. Daardoor kunnen wij ook na jaren nog de 
specifieke gegevens voor u opzoeken. 

 lamellenafdekkingen



sopra isolatierol veiligheidsafdekkingen



9

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

Voor maximale veil igheid

De verantwoorde beslissing om uw zwembad met een 
veiligheidsafdekking te beschermen om te voorkomen dat kinderen, 
volwassenen en dieren onbedoeld in het water vallen, geeft u een 
veilig en goed gevoel.

De voordelen van een sopra isolatierol veiligheidsafdekking

 Veilig en hygiënisch
Uw pool is niet alleen beveiligd, maar er kunnen ook geen 
bladeren, takken of voorwerpen in het water vallen. Het water blijft 
schoon en u kunt op elk gewenst moment een frisse duik nemen. 
Desgewenst worden de spanmechanismen afsluitbaar geleverd, zodat 
onbevoegden uw zwembad niet kunnen gebruiken.

 Lange levensduur en stabiel
sopra isolatierol veiligheidsafdekkingen zijn gemaakt van 
buitengewoon duurzaam, aan beide kanten pvc gecoat polyester. 
Afhankelijk van het model met aluminium buizen aan de boven- of 
onderkant, die in geval van nood zelfs het gewicht van een volwassene 
kunnen dragen.

 Gebruiksvriendelijk
De afdekking kan met een snelspansysteem in slechts enkele minuten 
snel en veilig worden vastgezet.

 Kleurrijke variaties voor een perfect plaatje
U hebt de keuze uit lichtblauw, antraciet, groen, grijs, zand, gletsjerwit 
en solar (doorschijnend), zodat uw oprolbare beschermende afdekking 
altijd harmonieert met de omgeving van uw zwembad. De solar-versie 
gebruikt zonnewarmte om het zwembad te verwarmen.

 isolatierol veiligheidsafdekking



10

Isolat ierol

Maat werk

Door de verschillende uitvoeringen van de randen, zoals met holle 
zoom en stormrand, kunnen ook afwijkende bassinvormen geheel 
worden afgesloten.
Romeinse trappen en trappen en ladders aan de zijkant vormen 
geen probleem. Door extra spanbanden in de holle zoom ontstaat 
op een eenvoudige manier een windveilige afdekking zonder extra 
spankabels. Er hoeft dus niet te worden geboord in de zijwanden van 
het zwembad.

Individueel op elk zwembad afgestemd en op maat geproduceerd – 
techniek, kwaliteit en esthetiek zorgen voor jarenlang plezier en een 
zwembad dat met maximale veiligheid is afgedekt.

 Betrouwbare keuze
De meest verkochte veiligheidsafdekking – betrouwbaar en efficiënt 
voor alle zwembaden tot 5 m breed en 12 m lang.

 Eenvoudige bediening
Dankzij de meegeleverde handslinger met tandwielreductor 
eenvoudig en licht te bedienen.

 Perfect afgedekt
Correct gespannen is ons rolsysteem de perfecte afdekking van uw 
zwembad!

 Optimale afdekking
Ons rolsysteem past op vrijwel elk zwembad.

 Past precies
Behalve korte levertijden bieden wij u een perfect passende afdekking 
voor uw zwembad.

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

 thermofolie 

Met een sopra thermofolie rolafdekking beschermt u het water in 
uw zwembad tegen sterke afkoeling. In plaats van doorlopend te 
verwarmen, bespaart u energie en ook chemische middelen, want 
algengroei is minimaal met sopra thermofolie. 

De voordelen van een thermofolie rolafdekking

  Minimale verdamping
Vooral in binnenbaden of whirlpools is de ontvochtiging van de lucht 
door de sterke verdamping van het water een grote kostenpost. Deze 
kan met een sopra thermofolie rolafdekking tot wel 80% worden 
teruggebracht, omdat er veel minder water verdampt.

  Vele vormen
Vrijwel elke bassinvorm kan met sopra thermofolie worden afgedekt. 
Zelfs ovale en achthoekige zwembaden: ook hier wordt het bassin 
precies tot aan de rand door de drijvende folie afgedekt.

 Lange levensduur
sopra thermofolie is gemaakt van scheurvast, oersterk en  
uv-bestendig polyethyleen zonder weekmakers. Elke rol heeft een 
schimmeldodende behandeling gehad en is bestand tegen de groei 
van micro-organismen. Kan later milieuvriendelijk worden afgevoerd.

 Langer zwemmen
sopra thermofolie is een dichte, isolerende zwembadafdekking die 
op het water drijft. De isolerende eigenschappen voorkomen dat de 
watertemperatuur op koude dagen, bij wind of ’s nachts te sterk daalt.

 Energie besparen
Water dat dankzij een isolerende drijvende folie nauwelijks warmte 
verliest, hoeft niet voortdurend te worden verwarmd.

 Minder chemische producten
De isolerende eigenschappen van sopra thermofolie hebben ook een 
gunstig effect op de waterbehandeling.

Thermofolie rolafdekking

Economisch en energie-ef f ic iënt
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Veelzijdigheid ten top.
Dit beweegbare terras vormt de perfecte oplossing voor het afdekken 
van uw zwembad. Of het nu om een eendelige of meerdelige 
uitvoering gaat – de beloopbare vlonder is af te stemmen op de 
specifieke ligging en de grootte van uw bassin. Dankzij de platte 
constructie wint u ruimte waar u eerder geen gebruik van kon maken.

Door de looprails te verlengen kan de afdekking van het zwembad tot 
achter het bassin worden geschoven.

Voordelen van een sopra houten vlonder

  beloopbare vlonder van echt hout
  volledig geïsoleerd – elektrisch regelbaar 
  op maat 
  geschikt voor elke tuin

De sopra houten vlonder is zwembadafdekking en terras in één.

 houten vlonder

Oplossing uit een stuk Ooplossing in twee delen

sopra houten vlonder

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

 zwembadoverkappingen

Modern. Exclusief. Anders. 
Exclusieve, onopvallende zwembadafdekkingen in modern design. 
Met een sopra zwembadoverkapping wordt uw zwembad optimaal 
beschermd. Er is maar weinig onderhoud nodig om het water schoon 
te houden en dus is puur zwemplezier altijd gegarandeerd.

Nauwkeurig op maat gemaakt naar uw wensen, zodat uw zwembad-
afdekking uniek is. Onze platte modellen bieden de elegantie en de 
hoogwaardige afwerking die zowel technisch als optisch getuigen van 
ambachtelijk vakmanschap. 

Doordat wij maatwerk leveren en talloze modellen kunnen leveren, is 
er voor vrijwel elk zwembad een individuele oplossing mogelijk.

De voordelen van een sopra zwembadoverkapping

 6 tot 8 °C hogere watertemperatuur zonder extra verwarming
   merkbaar hogere luchttemperatuur, geen koele wind binnen de 

overkapping
 aanzienlijk langer zwemseizoen
 duidelijke vermindering van het energieverbruik
 minder vervuiling van het zwembad
 minder chemische toevoegingen en geringer waterverbruik
 statisch geteste constructie
 gebruik van optimale materialen
 hoogwaardige afwerking
 zeer gebruiksvriendelijk

sopra zwembadoverkappingen
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Zwembadoverkappingen

Een doelmatige aanwinst

Het natuurlijke effect van licht doorlatende ramen zorgt ervoor dat 
het water altijd lekker warm is en de hele ruimte een aangename 
temperatuur heeft. Zo kunt u ook bij fris weer in heerlijk warm water 
zwemmen.  

Geniet ongeacht het weer van de ontspannende sfeer in uw eigen 
pool. Geen drupje regen kan uw zwemplezier onder de overkapping 
bederven. Geen frisse wind weerhoudt u ervan, te gaan zwemmen. En 
als het zonnetje schijnt, verandert u uw binnenbad in een handomdraai 
in een buitenbad, want de overkapping laat zich gemakkelijk in elkaar 
schuiven. 

Met een dak is uw zwembad veel beter beschermd. Er is maar weinig 
onderhoud nodig om het water schoon te houden en puur zwemplezier 
is altijd gegarandeerd.

Creëer met onze exclusieve zwembadoverkappingen uw eigen 
zwemparadijs, waar u zich helemaal thuis voelt. Met uitgelezen 
materialen en hoogwaardige afwerking krijgt uw zwembad een extra 
dimensie die aan al uw eisen voldoet. Met onze diverse productlijnen 
en talloze uitvoeringsmogelijkheden kunnen we uw ideale 
zwembadoverkapping realiseren.

Onze sopra partners geven u graag meer informatie.

 zwembadoverkappingen



Zwembadoverkappingen

Opvallend subtiel  design

 zwembadoverkappingen

sopra LINEA – exclusieve platte zwembadoverkappingen op maat.

Met nauwkeurig maatwerk, geheel naar uw wensen, ontstaat er 
een unieke zwembadoverkapping van onze sopra LINEA-serie. 
De bijzonder platte uitvoeringen zijn elegant en hoogwaardig 
afgewerkt. Het design en comfort zijn precies zoals u zich had 
voorgesteld. Opvallend en toch subtiel.

Minimalistisch exterieur, strakke lijnen, op elkaar afgestemde kleuren 
en vele uitvoeringsmogelijkheden. Met de sopra LINEA-serie wordt 
uw zwembad volledig in de tuin geïntegreerd.

Uitvoering met 2 zeer platte rails, eventueel op grondhoogte 
gemonteerd, eenzijdig of slechts met minimalistische geleiderail, 
moderne zilver geanodiseerde oppervlakken, wit, antraciet enz. met 
poedercoating in elke RAL-kleur. 

P o o l  &  W e l l n e s s
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Tel.: +49 (0)2 61 98 30 8-0

info@sopra.de · www.sopra.de

Waarom een 
sopra z wembadoverkapping?

Onderhoudskosten

Verlaging energieverbruik tot wel 80%
Minder waterverdamping
Lager waterverbruik
Warmtewinning door solar-lamellen
Korter gebruik airco
Tot wel 60% minder chemicaliën nodig

Comfort

Minder vervuiling
Beter binnenklimaat

 Langer zwemseizoen
 Volautomatische bediening zonder trekken of draaien

Veiligheid

Maximale bescherming voor mens en dier
Bescherming van constructie
Beveiliging tegen onbevoegd gebruik zwembad
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