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Droomzwembaden zijn onze passie. Architectonisch uniek, puur sportief of pure well-
ness – beleef uw eigen zwembaddroom!

Uw welzijn en uw zwemplezier staan bij ons centraal. Ontspan in uw eigen zwembad 
en geniet van zacht zwembadwater van topkwaliteit – vriendelijk voor huid en ogen, 
fris als bronwater en zuurstofrijk.

Bereid u voor op iets bijzonders
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Heeft u vaak last van irritaties door zwembadwater? Het weldadige Ospa-water is zacht voor de ogen, 
zacht voor de huid en heeft niet die vervelende zwembadgeur. Daarvoor zorgt de unieke Ospa water-
behandeling: gewoon keukenzout en zeer effectieve actieve koolstof zijn de sleutel voor een perfecte 
kwaliteit van het water, dat aan de hoogste eisen voldoet.

De perfect op elkaar afgestemde techniek, bestaande uit de Ospa BlueControl®, Ospa Filter Super en de 
Ospa Chlorozoninstallatie®, verschaft u een uniek zwemplezier.

De beste weg naar weldadig water

Ospa BlueControl® III Web
De computer, die volautomatisch en energie- 
efficiënt zorgt voor water van superkwaliteit dat zo fris 
is als bronwater. Watertemperatuur, waterwaarden, 
klimaatbeheersing, attracties, verlichting – met 
Ospa BlueControl® III Web hebt u dat allemaal  
volledig onder controle.

Ospa Chlorozoninstallatie®

De Ospa desinfectie zorgt voor bijzonder zuurstofrijk 
water, dat heerlijk fris aanvoelt op de huid. Het desin-
fectiemiddel wordt naar behoefte en milieuvriendelijk 
aangemaakt op basis van natuurlijk keukenzout. 

Ospa filter EcoClean Super
Dankzij de actieve koolstof is er geen zwembadgeur 
– alleen kristalhelder en natuurlijk, zuiver water. De 
Ospa Filter Super zorgt voor een grondige reiniging 
en verwijdert zelfs smaak-, geur- en kleurstoffen.

Ospa droomzwembaden
Droomzwembaden om van te genieten. Met 
tegenstroominstallatie of nekdouche, individuele 
verlichting of massagestation, met Ospa worden 
uw dromen werkelijkheid…

Ospa filter EcoClean Super
Dankzij de actieve koolstof is er geen zwembadgeur 
– alleen kristalhelder en natuurlijk, zuiver water. De 
Ospa Filter Super zorgt voor een grondige reiniging 
en verwijdert zelfs smaak-, geur- en kleurstoffen.
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Adembenemende zwembadarchitectuur
Duidelijke lijnen en een perfect afgestemde vormgeving, die harmonisch aansluit bij de bestaande architectuur. 
De geavanceerde skimmertechniek van Ospa zorgt daarbij met een indrukwekkend lage bassinrand voor een 
optisch aantrekkelijke omlijsting. Een genot voor het oog, dat aan de hoogste eisen voldoet.

De gekozen materialen en de excellente techniek maken de nieuwe wellness-oase elke keer weer tot een bij-
zondere belevenis. Dan gaat u aan het einde van een werkdag niet gewoon naar huis, maar verheugt u zich op 
de ontspanning in uw eigen zwembad – welkom thuis!

Een zwembad met de geavanceerde skim-
mertechniek van Ospa biedt een plaatsbe-
sparende oplossing voor uw zwembaddro-
men, omdat een overloopgoot en waterbuffer 
niet meer nodig zijn. De waterspiegel ligt 
maar iets onder de rand van het zwembad. 
Het wateroppervlak wordt via de skimmer 
weggezogen en gereinigd. Een maximale 
zwembadbeleving bij minimale bouweisen.

Non nonsenit quam natur

Slim en effectief:  
Zwembad met skimmer
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Non nonsenit quam natur

Een zwembad met de geavanceerde skim
mertechniek van Ospa biedt een plaatsbe
sparende oplossing voor uw zwembaddro
men, omdat een overloopgoot en waterbuffer 
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Slim en effectief: Slim en effectief: 
Zwembad met skimmer
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Geraffineerd en stijlvol:  
Zwembad met overloopgoot

Een zwembad met overloopgoot maakt direct 
grote indruk, want het wateroppervlak en de 
omgeving rond het zwembad vormen één glad 
vlak zonder begrenzingen en randen. Zo lijkt 
het zwembad groter en de ruimte oneindig. 
Het water stroomt via de overloopgoot naar de 
waterbuffer en van daar naar de waterbehan-
delingsinstallatie.

Een nieuwe horizon, dankzij de perfecte over-
looptechniek van Ospa!
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Non nonsenit quam natur

Grenzeloos
Geniet van een vrij uitzicht omdat de waterspiegel precies aansluit bij de omgeving rond het zwem-
bad, zonder begrenzingen of randen. De sportieve, efficiënte vormgeving en een uitgebreide keuze 
aan natuurlijke materialen zorgen voor een combinatie van pure behaaglijkheid en dynamiek. Op de 
achtergrond zorgt de verfijnde techniek voor onvoorstelbaar weldadig water, dat u geprobeerd moet 
hebben om te weten wat we bedoelen. 

Vervul uw droom...

Non nonsenit quam natur

Geraffineerd en stijlvol: Geraffineerd en stijlvol: 
Zwembad met overloopgoot

Een zwembad met overloopgoot maakt direct 
grote indruk, want het wateroppervlak en de 
omgeving rond het zwembad vormen één glad 
vlak zonder begrenzingen en randen. Zo lijkt 
het zwembad groter en de ruimte oneindig. Non nonsenit quam naturhet zwembad groter en de ruimte oneindig. Non nonsenit quam naturHet water stroomt via de overloopgoot naar de Non nonsenit quam naturHet water stroomt via de overloopgoot naar de Non nonsenit quam natur
waterbuffer en van daar naar de waterbehan
delingsinstallatie.

Een nieuwe horizon, dankzij de perfecte over
looptechniek van Ospa!



Ospa Filter 10 EcoClean Super

De extra laag met actieve koolstof zorgt voor een perfecte water-
kwaliteit. De toerentalgeregelde, fluisterstille pomp en de volauto-
matische Ospa Hydro-omkeerklep zorgen voor maximaal comfort.

Kristalheldere perfectie
11

De beste filters voor privé zwembaden

De grondgedachte van de Ospa waterbehandelingsfilo-
sofie is om door optimale filtratie zoveel mogelijk veront-
reinigingen  te verwijderen en het water vervolgens 
grondig te desinfecteren. 

Hoe beter een filter organische verontreinigingen ver-
wijdert, hoe geringer de noodzaak van het chemisch 
desinfecteren van het water. Door hun constructie en de 
uitgekiende interne waterdistributie staan de Ospa filter-
installaties garant voor een maximaal filterresultaat. 

Fluisterpomp

Volautomatisch

Variabele toerentalregeling

De extra laag met aktieve koolstof in de Super model-
len verwijdert bovendien geur-, smaak- en kleurstoffen 
effectief en veilig uit het water. 

Aktieve koolstof gaat een chemische verbinding aan met 
ongewenste stoffen, breekt ze af door een katalytische 
reactie en absorbeert de vrijkomende organische stof-
fen. Met name chloramines (gebonden chloor) worden 
continu verwijderd. Het gebonden chloor is al een ver-
binding aangegaan met de verontreinigingen en dat is de 

eigenlijke oorzaak van de chloorlucht die dan ontstaat. 
Op deze manier wordt de onaangename zwembadgeur 
geëlimineerd. Met onze kwaliteitsfilters hebt u boven-
dien duidelijk minder desinfectiemiddelen nodig – voor 
een zo natuurlijk mogelijk zwembadwater. 

Onze EcoClean filters zijn zeer energiezuinig, 
dankzij de toerentalgeregelde pomp en een 
grotere Ospa Hydro omkeerklep.

Ospa EnergiePlus

Voordelen
  Helder, schoon en huidvriendelijk zwembadwater

  Verminderde behoefte aan desinfectiemiddelen  
 voor een zo natuurlijk mogelijk zwembadwater

  Geavanceerde interne waterdistributie voor  
 optimale resultaten bij de filtratie en bij het  
 filterspoelen

  Perfecte kwaliteit dankzij duurzame materia- 
 len, zoals brons en edelstaal V4A

Ospa filter 10
Dit kwaliteitsfilter is vooral geschikt 
voor kleinere privé zwembaden en 
voor de modernisering van bestaande 
installaties .

Ospa filter 16
Deze filterinstallatie is uitstekend  
geschikt voor grotere privé zwembaden. 
Dit is een zeer krachtige installatie met 
een capaciteit van 16 m3/h.

Deze krachtige filterinstallatie met  
een capaciteit van 24 m3/h is vooral 
bedoeld voor grote, buiten aangelegde 
privé zwembaden. Ook verkrijgbaar in  
de EcoClean uitvoering.

Ospa filter 24
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dien duidelijk minder desinfectiemiddelen nodig – voor 
een zo natuurlijk mogelijk zwembadwater. 

Ospa filter 10
Dit kwaliteitsfilter is vooral geschikt 
voor kleinere privé zwembaden en 
voor de modernisering van bestaande 
installaties .



Ospa Chlorozoninstallatie® 

Milieuvriendelijke desinfectie, de beste waterkwaliteit:  
Ospa Chlorozoninstallaties® zorgen voor een perfecte hygiëne  
in privé binnen- en buitenzwembaden.

Superieure techniek van Ospa

Weldadig water dat de zinnen prikkelt

U wilt zo natuurlijk mogelijk water in uw wellness-ruimte? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Voor de desinfectie 
van uw zwembadwater gebruiken wij alleen stoffen, die 
ook zijn toegelaten in de Duitse drinkwaterverordening 
(Trinkwasserverordnung, TVO). 

Daarmee voldoen de Ospa Chlorozoninstallaties® aan de 
hoogste eisen die aan de waterkwaliteit worden gesteld. 
Met deze superieure techniek wordt het desinfectiemiddel 
naar behoefte en volautomatisch aangemaakt met behulp 
van natuurlijk keukenzout. Bovendien hebben de Ospa 

13

Een kwaliteitsgarantie: Ospa Chlorozon-
installaties® zijn getest door het Hygiene-
Institut des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen. 

Desinfectievermogen: zeer goed.

Voordelen
  Weldadig, hygiënisch en zuurstofrijk water 

  Minder pH-correctiemiddelen nodig

  Het gebruik en de aanschaf van chemicaliën voor  
 de desinfectie behoort tot het verleden

  Er wordt alleen gebruik gemaakt van goedkoop  
 keukenzout

  Tientallen jaren ervaring in ontwikkeling en   
 productie staan garant voor de hoogste veiligheid

Volautomatisch

Vriendelijk voor huid en ogen

Natuurlijk & fris

Chlorozoninstallaties® een hoog redoxpotentiaal en daar-
mee een hoog desinfecterend vermogen. De hoogwaardi-
ge zuurstofverbindingen die daarbij ontstaan zorgen voor 
bijzonder fris water.

Het bijzondere voordeel van de Ospa membraan-elektro-
lyse is de automatische desinfectie zonder enige ballast-
stoffen. Daardoor heeft u minder  pH-correctiemiddelen 
nodig en blijft het water natuurlijker. Uw Ospa BlueControl®  
of Ospa CompactContro regelt alles geheel automatisch.

Ospa Chlorozoninstallaties® zijn voordelig in 
het gebruik, omdat ze alleen gebruik maken 
van goedkoop keukenzout.

Ospa EnergiePlus



Maximaal bedieningsgemak
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Waterkwaliteit

Whirlpool

Smartphone

Attracties

Binnenklimaat

PowerSwim

Zwembadafdekking

Temperatuur

Verlichting

Waterbehandeling

Ospa BlueControl® III Web

Het intelligente Ospa BlueControl®-systeem regelt en be-
waakt alle zwembadfuncties automatisch en nauwkeurig. 
Met deze innovatieve techniek spaart u energie en blijft 
de kwaliteit van het water optimaal.

Whirlpool, temperatuur van het water, binnenklimaat, te-
genstroominstallatie en verlichting – Ospa BlueControl® 
III Web biedt alle bedieningsfucties in één apparaat. Via 
het touchscreen stuurt, regelt en meet u alles rondom uw 
zwembad – ontdek de symbiose van een maximum aan 
comfort en veiligheid.

Ospa BlueControl® schakelkast

De Ospa BlueControl® schakelkast is het schakelcen-
trum van de complete zwembadinstallatie. Hier komt 
alle informatie samen. Waterbehandeling, verlichting, 
klimaatbeheersing en waterattracties: alle belangrijke 
functies en parameters van de installatie worden auto-
matisch bewaakt en aangestuurd. De Ospa schakelkast 
is in de fabriek getest en aansluitklaar, terwijl alle 
elektrische onderdelen goed beschermd zijn gemon-
teerd. Dat is professioneel en garandeert een lange 
levensduur.

Ospa BlueControl

De Ospa BlueControlDe Ospa BlueControl
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is in de fabriek getest en aansluitklaar, terwijl alle 
elektrische onderdelen goed beschermd zijn gemon
teerd. Dat is professioneel en garandeert een lange 
levensduur.



Ospa BlueControl® III Web

Met de nieuwe Ospa BlueControl® III Web die over een 
geïntegreerde webserver beschikt, kunt u uw zwembad 
vanaf elke gewenste plaats aansturen. Vanuit uw woon-
kamer, in de tuin, voor de open haard met een tablet of 
smartphone, precies zoals u wilt. 

Heel comfortabel bedient u zo uw gehele wellness-oase, 
de zwembad- en ruimteverlichting, het binnenklimaat 
en alle waterattracties. Via de Ethernet-interface kan de 
BlueControl® heel eenvoudig aan uw thuisnetwerk worden 

gekoppeld. Met de vernieuwde gebruikersinterface is de 
bediening nog eenvoudiger geworden. De lay-out van de 
moderne gebruikersinterface met de Ospa-look wordt 
altijd aangepast aan de gebruikte eindapparatuur. 

Natuurlijk kan onze besturing ook worden geïntegreerd 
in een bestaand gebouwbeheerssysteem. Daarvoor is 
een KNX-interface of een OPC-server voor op Windows 
gebaseerde beheerssystemen beschikbaar evenals een 
koppeling met Crestron.

Met de nieuwe Ospa BlueControl® III Web die over een gekoppeld. Met de vernieuwde gebruikersinterface is de 

Ospa BlueControl® III Web
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Mobiele vrijheid

Ospa CompactControl III Touch

De compacte meet- en regeltechniek voor moderne 
zwembaden of het probleemloos moderniseren van 
bestaande installaties. 

Op het touchscreen worden de pH-waarde, het redox-
potentiaal, het vrije chloor en de temperatuur van het 
zwembadwater weergegeven. Met Ospa Compact-
Control III Touch worden alle waterwaarden vanaf nu 
automatisch geregeld.

Maximaal bedieningsgemak made by Ospa.

Ospa CompactControl III Touch

De compacte meet- en regeltechniek voor moderne De compacte meet- en regeltechniek voor moderne 
zwembaden of het probleemloos moderniseren van 
bestaande installaties. 

Op het touchscreen worden de pH-waarde, het redox
potentiaal, het vrije chloor en de temperatuur van het 
zwembadwater weergegeven. Met Ospa Compact
Control III Touch worden alle waterwaarden vanaf nu 
automatisch geregeld.

Maximaal bedieningsgemak made by Ospa.
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Train als de topsporters

Ospa PowerSwim 3

Met Ospa krijgt het sportieve tegenstroomzwemmen een 
nieuwe dimensie: de innovatieve, professionele tegen-
stroominstallatie verandert het zwembad in een breed en 
krachtig stromend zwemkanaal van topklasse. 

De stroomsterkte van de tegenstroominstallatie kan op 
elk moment traploos worden geregeld. Daarbij bedraagt 

Voordelen
  Meer dan alleen maar een tegenstroominstal- 

 latie: De totale watermassa van het zwembad  
 wordt in beweging gebracht

  Dankzij de brede, gelijkmatige en krachtige  
 stroming is langeafstandzwemmen  
 mogelijk zonder onderbrekingen  
 van de stroming

  Geschikt voor een echte  
 work-out en conditietraining

  Veelzijdige gebruiksmogelijkheden  
 doordat u het aantal en plaatsing  
 van de spuitkoppen vrij kunt kiezen

de feitelijke circulatie van het water met de Ospa PowerSwim 
250 m³/h, dus meer dan vijf keer zoveel als bij een gewone 
tegenstroominstallatie. Met Ospa wordt het tegen de stroom 
inzwemmen een sportieve uitdaging. De gelijkmatige stro-
ming in de lengterichting van het bad ontstaat doordat het 
water wordt aangezogen aan de tegenover de  PowerSwim 
spuitmonden liggende zijde van het zwembad.

stroming is langeafstandzwemmen 

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden 

Ospa.PowerSwim.

DE FILM

Stel zelf tot 6 persoonlijke trainingsprogramma‘s samen met  
telkens 5 opeenvolgende prestatieniveaus, die qua zwaarte 
en tijdsduur individueel kunnen worden geprogrammeerd.

Stel zelf tot 6 persoonlijke trainingsprogramma‘s samen met Stel zelf tot 6 persoonlijke trainingsprogramma‘s samen met 
telkens 5 opeenvolgende prestatieniveaus, die qua zwaarte telkens 5 opeenvolgende prestatieniveaus, die qua zwaarte 
en tijdsduur individueel kunnen worden geprogrammeerd.en tijdsduur individueel kunnen worden geprogrammeerd.
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Verhoog uw wellness-beleving
Breidt uw privé wellness-wereld uit met de exclusieve zwembad-whirlpool combinatie van Ospa – er is 
maar weinig ruimte voor nodig en u beschikt over dezelfde hoge waterkwaliteit. Zwembad en whirlpool 
maken bovendien economisch gebruik van slechts één gemeenschappelijke waterbehandelingsinstallatie.

Ospa zwembad-whirlpool combinatie

  1  Buffertank met twee compartimenten
  2  Omschakelkleppen
  3  Whirlpool met Ospa Superjet
  4 Gecombineerde waterbehandeling

Geniet van de ontspannende luchtmassage en 
het weldadige warme water als u relaxt in uw 
whirlpool of baantjes trekt in het kristalheldere 
water. Dankzij de intelligente zwembadtechniek 
wordt de hogere temperatuur van het water in de 
whirlpool, nadat u de whirlpool verlaat, gebruikt 
voor de verwarming van het zwembad, zodat de 
warmte niet verloren gaat.

Ospa zwembad-whirlpool combinatieOspa zwembad-whirlpool combinatie

Geniet van de ontspannende luchtmassage en 

whirlpool of baantjes trekt in het kristalheldere 
water. Dankzij de intelligente zwembadtechniek 
wordt de hogere temperatuur van het water in de 
whirlpool, nadat u de whirlpool verlaat, gebruikt 
voor de verwarming van het zwembad, zodat de 
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  3 Whirlpool met Ospa Superjet
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het weldadige warme water als u relaxt in uw 
whirlpool of baantjes trekt in het kristalheldere 
water. Dankzij de intelligente zwembadtechniek 
wordt de hogere temperatuur van het water in de 
whirlpool, nadat u de whirlpool verlaat, gebruikt 
voor de verwarming van het zwembad, zodat de 
warmte niet verloren gaat.



Een Ospa whirlpool biedt pure ontspanning. Geniet van de superkracht van de hydrojets die uw hele lichaam  
bereiken met het Ospa bubbelbad- en massagesysteem en u wordt direct verlost van uw dagelijkse stress.  
De Ospa whirlpools zijn verkrijgbaar in vele kleur- en vormvarianten. Er zijn skimmer- of kant en klare over- 
loopwhirlpools, of ze kunnen ter plaatse conform uw wensen en ideeën in beton worden gezet.
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Relaxen en genieten

Salo Gardone
Buitenafmetingen: ca. 2200 x 1950 mm, hoeveelheid water ca. 700 
liter, kleur: wit, afwisselend badplezier dankzij de compressor,
Superjet pompen en onderwaterverlichting, het bad is gereed voor 
installatie, volledig geïsoleerd en heeft een oppervlaktereiniger 
(skimmer) en ergonomisch gevormde massagezitplaatsen.

Buitenafmetingen: ca. 2900 x 1950 mm, hoeveelheid water ca. 1300 
liter, kleur: wit, afwisselend badplezier dankzij de compressor,
Superjet pompen en onderwaterverlichting, het bad is gereed voor 
installatie, volledig geïsoleerd en heeft een oppervlaktereiniger 
(skimmer) en ergonomisch gevormde massagezitplaatsen.

Buitenafmetingen: ca. 2200 x 1950 mm, hoeveelheid water ca. 700 
liter, kleur: wit, afwisselend badplezier dankzij de compressor,
Superjet pompen en onderwaterverlichting, het bad is gereed voor 
installatie, volledig geïsoleerd en heeft een oppervlaktereiniger 
(skimmer) en ergonomisch gevormde massagezitplaatsen.

Alicante
Buitenafmetingen: ca. 2550 x 2550 mm, hoeveelheid water ca. 1600 
liter, ergonomisch gevormde massagezitplaatsen, het bad is gereed 
voor installatie met een comfortabele, doorlopende zitbank en een 
geprofileerde traptrede. Er is plaats voor 4 personen.

Elba Ü
Buitenafmetingen: ca. 2530 x 2530 mm, hoeveelheid water ca. 1450 
liter, het bad is gereed voor installatie en kan ook in een hoek van de 
wellness-ruimte worden geplaatst. Dankzij de geringe afmetingen 
ook geschikt voor kleinere ruimtes. Biedt plaats aan 4-5 personen, 
leverbaar in diverse kleuren, massagejets van het luchtkanaal: 70.

De Ospa BlueControl® beschikt over 
talrijke energie besparende functies: 
bijzonder effectief bij buiten whirlpools 
is het afvoeren van het badwater naar 
een warmte-geïsoleerde buffertank.

Ospa-EnergiePlus



Massagestation

Hydromassagebed

Nekdouche Led-verlichting, 3x3 Watt/RGB Waterval

Bubbelplaat Led-verlichting, 15x3 Watt/RGB

Pure ontspanning door de gerichte massage van verkrampte spieren met
massage-jets die zijn ingebouwd in de wand van het zwembad. Hiervoor 
wordt één enkele massagepomp gebruikt – indien gewenst met varia-
bele toerentalregeling. Door het bijmengen van lucht krijgt u een zeer 
intensieve massage. 

Na het sportieve zwemmen is het goed relaxen op een hydromassage-
bed. Er kunnen meerdere installaties met steeds maximaal 3 bedden
in het zwembad worden geïntegreerd.

Levendige waterpret met de kracht van het water – en de juiste reme-
die voor verkrampte spieren in de schouder en de nek. Qua uitvoering 
kunt u kiezen uit verschillende ontwerpen.

De sfeervolle verlichting van led-schijnwerpers met een
afwisselend kleurenspel biedt ontspanning voor de ogen en geeft 
innerlijke rust. Ze zijn zowel in kleur (RGB) als in wit verkrijgbaar. De 
bediening geschiedt via de Ospa BlueControl® of Ospa ColorLight.

De kracht van de waterval is weldadig voor verkrampte spieren in  
de schouder en de nek. De bediening kan bijvoorbeeld heel eenvoudig
via de verlichte Ospa sensortoets, die ook onder water kan worden 
aangebracht.

Veel waterpret met de bruisende stroom luchtbellen van een Ospa
bubbelplaat. Ze worden ingebouwd in de bodem of in lig- of
zitplaatsen. Een must voor elke wellness-liefhebber!

Met de niet-verblindende verlichting wordt het zwemmen in de avond
een hele bijzondere belevenis. U kunt daarbij kiezen tussen een 
uitvoering in kleur (RGB) en in wit. De bediening geschiedt via de Ospa 
BlueControl®.

Fitness, plezier en vitaliteit
25

ColorPoint
De geïntegreerde verlichting met glasvezeltechniek maakt het Ospa
ColorPoint tot een sfeervolle waterattractie. Rustgevend klatert het
gekleurde water uit de spuitmonden. Het aantal kunt u zelf kiezen.

Levendige waterpret met de kracht van het water – en de juiste reme-
die voor verkrampte spieren in de schouder en de nek. Qua uitvoering 
Levendige waterpret met de kracht van het water – en de juiste reme
die voor verkrampte spieren in de schouder en de nek. Qua uitvoering 
kunt u kiezen uit verschillende ontwerpen.

Levendige waterpret met de kracht van het water – en de juiste reme
die voor verkrampte spieren in de schouder en de nek. Qua uitvoering 

De geïntegreerde verlichting met glasvezeltechniek maakt het Ospa
ColorPoint tot een sfeervolle waterattractie. Rustgevend klatert het
gekleurde water uit de spuitmonden. Het aantal kunt u zelf kiezen.

Pure ontspanning door de gerichte massage van verkrampte spieren met
massage-jets die zijn ingebouwd in de wand van het zwembad. Hiervoor 
wordt één enkele massagepomp gebruikt – indien gewenst met varia-

Veel waterpret met de bruisende stroom luchtbellen van een Ospa
bubbelplaat. Ze worden ingebouwd in de bodem of in lig- of
zitplaatsen. Een must voor elke wellness-liefhebber!

Led-verlichting, 15x3 Watt/RGB
Met de niet-verblindende verlichting wordt het zwemmen in de avond
een hele bijzondere belevenis. U kunt daarbij kiezen tussen een 
uitvoering in kleur (RGB) en in wit. De bediening geschiedt via de Ospa 

Led-verlichting, 3x3 Watt/RGB
De sfeervolle verlichting van led-schijnwerpers met een
afwisselend kleurenspel biedt ontspanning voor de ogen en geeft 
innerlijke rust. Ze zijn zowel in kleur (RGB) als in wit verkrijgbaar. De 

De kracht van de waterval is weldadig voor verkrampte spieren in 
de schouder en de nek. De bediening kan bijvoorbeeld heel eenvoudig
via de verlichte Ospa sensortoets, die ook onder water kan worden 

Led-verlichting, 3x3 Watt/RGB

Led-verlichting, 15x3 Watt/RGB

De sfeervolle verlichting van led-schijnwerpers met een
afwisselend kleurenspel biedt ontspanning voor de ogen en geeft 
innerlijke rust. Ze zijn zowel in kleur (RGB) als in wit verkrijgbaar. De 
bediening geschiedt via de Ospa BlueControl

Met de niet-verblindende verlichting wordt het zwemmen in de avond
een hele bijzondere belevenis. U kunt daarbij kiezen tussen een 
uitvoering in kleur (RGB) en in wit. De bediening geschiedt via de Ospa 
BlueControl®.



Meer dan 60.000 referenties Made in Germany  
Pionier in de zwembadbranche Ervaring sinds 1929 
Een leidende fabrikant van waterbehandelings-

installaties voor zwembaden Systeemleverancier 

Alles in één hand Permanente research en ont-
wikkeling Meer dan 170 medewerkers Klan-
tenservice door de fabriek Partnerbedrijven  
over de hele wereld Deskundig advies

Contact
Ospa Schwimmbadtechnik GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
D-73557 Mutlangen

Tel.: +49 7171 705-0
Fax: +49 7171 705-199

Mail: ospa@ospa.info
Web: www.ospa.info
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Ospa Schwimmbadtechnik GmbH & Co. KG
Tel: +49 7171 705-0    www.ospa.info
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