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NIEUW!
● De nieuwe wellness trend

● Gewichtloos zweven op een geconcentreerde zoutoplossing

● De winstmaker op het gebied van wellness

Ospa-FloatingSpa
De unieke badervaring



Floating is onweerstaanbaar
Floatingbaden worden steeds popu-
lairder. Sinds de ontdekking wordt 
wetenschappelijk onderzoek verricht 
naar de heilzame werking van floa-
ting. Vanwege het snelle herstel van 
het lichaam, wordt floating nu al door 
therapeuten en artsen toegepast in de 
topsport. Positieve berichten over het 
gebruik van floating krijgen we ook bij 
pijnbehandelingen en het afbouwen 
van stress. Op het gebied van wellness 
komt daar vooral nog de relax- en bele-
vingsfactor bij. Daarom bieden steeds 
meer hotels hun gasten deze bijzonde-
re service en creëren zo een voordeel 
ten opzichte van hun concurrenten. 

Geconcentreerde zoutoplossing laat 
het lichaam zweven
Terwijl in normale baden met een ge-
concentreerde zoutoplossing het zout-
gehalte meestal tussen 0,4 – 2 % ligt, 
kan de concentratie in floatingbaden 
tot 27 % bedragen. Door het hoge zout-
gehalte gaat het lichaam gewichtloos 
zweven. Volledig afgeschermd van 
de buitenwereld, kun je je tijdens het 
floaten helemaal ontspannen, je hoort 
niets en je ziet niets. Dat draagt bij tot 
een volledige relaxatie. 
Floaten is goed voor zowel lichaam als 
geest. Een uur van volledige ontspan-
ning versterkt het concentratievermo-
gen, versnelt de zelfhelende processen 
en revitaliseert lichaam en geest.

Hygiëne voor elke gast – 
economisch en winstgevend
Floatingbaden zijn voor individueel 
gebruik door een, maximaal twee 
personen. Omdat het economisch 
niet verantwoord is om de geconcen-
treerde zoutoplossing na elk gebruik 
te vervangen, heeft Ospa een speciale 
waterbehandelingstechniek ontwik-
keld. Deze zorgt ervoor, dat elke gast 
over een hygiënische geconcentreerde 
zoutoplossing beschikt, terwijl door 
korte waterbehandelings- en reiniging-
scycli een hoge bezettingsgraad van 
het bad mogelijk is. 
Ospa heeft de trend naar baden met 
een geconcentreerde zoutoplossing 
vroegtijdig herkend en een speciale 
productlijn op de markt gebracht 
die tegemoet komt aan de zeer hoge 
hygiëne-eisen voor baden met een 
geconcentreerde zoutoplossing. Tal-
rijke projecten getuigen van de grote 
kennis die we op dit gebied hebben. 
Om hygiënisch perfect water met een 
geconcentreerde zoutoplossing te 
kunnen garanderen, is bij de waterbe-
handeling een effectieve combinatie 
van technieken nodig voor de optimale 
filtrering, desinfectie en pH-regeling. 
Wie zijn gasten deze unieke ervaring 
wil bieden, mag vooral op het punt van 
hygiëne geen compromissen sluiten.

Wellness trend met mogelijkheden

Floating is de nieuwe wellness ervaring! Want floating is de ideale  

manier om stressverschijnselen als gevolg van drukte, irritatie en be-

paalde ziektebeelden te bestrijden. In het lichaamswarme water met 

een geconcentreerde zoutoplossing kan de gast gewichtloos zweven.

Zonder invloeden van buitenaf wordt al na korte tijd een volledige, diepe 

ontspanning bereikt en ontstaat een geheel nieuw lichaamsgevoel.  

Foto: Hotel Alpenblick, Höchenschwand



Duurzame techniek voor een  
geconcentreerde zoutoplossing
Vanwege het hoge zoutgehalte van het 
badwater moeten bepaalde onderdelen 
van de installatie uiterst corrosiebe-
stendig worden uitgevoerd. Alle on-
derdelen die met de geconcentreerde 
zoutoplossing in aanraking komen, 
zoals componenten van het bad, pom-
pen, filterinstallaties en het bad zelf, 
zijn daarom vervaardigd van materialen 
die zeer bestendig zijn tegen zouto-
plossingen met een hoge concentratie. 
Met de Ospa-techniek voor geconcen-

treerde zoutoplossingen, biedt Ospa 
de mogelijkheid om uit huidvriendelijke 
zouten en water een sterk geconcen-
treerde zoutoplossing te bereiden. Het 
automatisch vullen en leegmaken van 
het bad met de geconcentreerde zout-
oplossing en de recirculatie geschiedt 
met een speciale Ospa-pomp voor 
geconcentreerde zoutoplossingen. De 
concentratie van de zoutoplossing in 
het bad wordt volautomatisch bewaakt 
door de Ospa-BlueControl®.

Voordelen van Ospa 
floatinginstallaties 

Luxueus. Geen standaardoplossing, 
waardoor een individueel interieuront-
werp mogelijk is met een open bad en 
een riante ruimtebeleving.

Economisch. De geconcentreerde 
zoutoplossing wordt niet weggegooid. 
Deze kan na de behandeling weer  
opnieuw worden gebruikt.

Winstgevend. De waterbehandelingscy-
clus is kort, waardoor een hoge bezet-
tingsgraad mogelijk is.

Comfortabel. Het waterbehandelings-
proces wordt volautomatisch gestuurd 
door Ospa-BlueControl®, van het vullen 
tot het legen van het bad.

Veilig. Uitstekende hygiëne, een 
kiemvrije en heldere geconcentreerde 
zoutoplossing voor elke gast dankzij 
de speciale Ospa waterbehandelings-
techniek.

U bedient de floatinginstallatie met uw vingertoppen

Op het beeldscherm ziet u de pH-
waarde, redoxwaarde en chloor-
gehalte van het water, en de tem-
peratuur en concentratie van de 
zoutoplossing. Als deze afwijken van 
de ingestelde waarden, wordt de aan-
gesloten doseerapparatuur aange-
stuurd en worden de waterwaarden 
automatisch gecorrigeerd. Door het 
licht aanraken van het touchscreen 
van de Ospa-BlueControl® bestuurt 
u de installatie. Dankzij de grafische 
menu's is de bediening eenvoudig en 
overzichtelijk.

De BlueControl®-besturing met touch-
screen vormt het bedieningspaneel van 
de floatinginstallatie.

Foto: SALAVEO by ANJA ALDINGER

De toerentalgeregelde pompen van 
Ospa met frequentieomvormer leveren 
een maximale energie-efficiëntie en 
zijn kosteneffectief. Het stroomverbruik 
wordt, afhankelijk van de bedrijfscon-
dities van de installatie, automatisch 
geregeld. Dat bespaart energiekosten.
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Geld verdienen met floating

Hotels nemen floating niet alleen in hun 
aanbod op omdat het een concurrentie-
voordeel oplevert 
en gasten aan-
trekt, maar vooral 
omdat het een 
lucratieve bron van 
inkomsten is. Terwijl 
het stoombad, de 
sauna, etc. mee-
stal gratis kunnen 
worden gebruikt en 
voor cosmetische- 
en massagebehan-
delingen gekwali-
ficeerd personeel 
nodig is, kunnen 
floatinginstallaties 
snel een winstge-
vende welnessac-
tiviteit worden. De 
benodigde ruimte 
en investeringen 
zijn niet veel hoger dan bij andere well-
nessvoorzieningen. De noodzakelijke 
investering voor een floatinginstallatie 
begint bij ca. 70.000 euro, maar kan bij 
een luxueuze uitvoering ook boven de 
100.000 euro uitkomen.    

De trend gaat in de richting van luxu-
euze installaties

De winstmarge bij eenvoudige floating-
tanks die weinig plaats en investeringen 
vragen, is relatief hoog. Toch gaat de 

trend meer in de richting van optisch 
aantrekkelijke, luxueuzere floatinginstal-
laties met een open bad in een aparte 
ruimte. Deze installaties worden door 

de gast duidelijk meer op prijs gesteld. 
Het benauwende gevoel in floatingtanks 
maakt plaats voor een riant gevoel van 
ruimte, terwijl ook het plaatsnemen 
in het bad veel comfortabeler is, en 
dan hebben we het nog niet over het 
hygiëne-aspect. Natuurlijk komt de 
hygiëne op de eerste plaats. Zo zijn in de 
floatingruimte ook meteen de sanitaire 
voorzieningen ondergebracht, wat voor 
de klant het gemak en de exclusiviteit 
verder verhoogt. 
Voor dit exclusieve gebruik betaalt de 
hotelgast tot 2 euro per minuut, en dat 

is bij circa 5 euro bedrijfskosten voor de 
behandeling met een geconcentreerde 
zoutoplossing een interessante zaak. 
Dat dit bedrag zo laag is, komt omdat bij 

het Ospa-systeem de geconcentreerde 
zoutoplossing niet wordt weggegooid, 
maar na een speciaal reinigingsproces 
weer zonder problemen kan worden 
gebruikt. 
De Ospa-techniek zorgt met de be-
handeling van de geconcentreerde 
zoutoplossing voor de noodzakelijke 
hygiënische veiligheid en is toch een-
voudig te bedienen. Er is verder geen 
gespecialiseerd personeel voor nodig. 
De ruimte moet alleen voor de volgend 
gast worden klaargemaakt en het ge-
bruik van de installatie moet worden 
uitgelegd. De behandelingstijd voor 
de geconcentreerde zoutoplossing 
bedraagt ca. 20 minuten, waardoor een 
hoge bezettingsgraad van het floatarium 
mogelijk is. Bij een gebruiksduur van 60 
minuten zijn per dag ca. 5 sessies moge-
lijk. Inkomsten: 600 euro. Bij slechts 20 
dagen per maand betekent dit een omzet 
van 12.000 euro ofwel 144.000 euro per 
jaar*.

*De gebruikte getallen zijn aannames die voor elk 
project afzonderlijk moeten worden vastgesteld. 
Wij helpen u graag daarbij.

Winstcentrum floatarium

Foto: SALAVEO by ANJA ALDINGER

Foto: Pixland


