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Privé 
zwembaddromen



Droomzwembaden zijn onze passie. Architectonisch uniek, puur sportief of 
pure wellness – wij maken uw zeer persoonlijke zwembaddroom waar!

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.

Eindelijk uitzicht 
op het zwembad
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Ospa filter EcoClean SuperS

Ospa BlueClear® desinfectie

De extra laag actieve koolstof van de SuperS-modellen zorgt voor een per-
fecte waterkwaliteit. De toerentalgeregelde, superstille fluisterpomp en de 
volautomatische filterspoeling bieden maximaal comfort.

Geniet van bijzonder zuurstofrijk water, dat heerlijk
fris aanvoelt op uw huid. De milde BlueClear® desinfectie werkt
naar behoefte en voorzichtig op basis van natuurlijk zout.

Hebt 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. 
Dat bereikt u met de unieke waterbehandeling van Ospa. Gewoon keukenzout en 
zeer effectieve actieve koolstof vormen de sleutel voor een perfecte kwaliteit van 
het water, dat aan de hoogste eisen voldoet.

Maar ook bedieningscomfort, veiligheid en zuinigheid zijn gegarandeerd dankzij de 
intelligente Ospa systeemtechniek. 

De perfect op elkaar afgestemde techniek, bestaande uit Ospa BlueControl®, Ospa 
filter SuperS en Ospa BlueClear® desinfectie, staat garant voor uniek zwemplezier.
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De beste weg 
naar weldadig water

Ospa BlueControl® 5 Web

De computer, die volautomatisch en energie-efficiënt zorgt voor water van 
superkwaliteit dat zo fris is als bronwater. Watertemperatuur, waterwaarden, 
binnenklimaat, attracties, verlichting – met Ospa BlueControl® heeft u dit alles 
veilig onder controle.

MADE IN GERMANY
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Energie-efficiënte technologie en gedetailleerde plan-
ning zijn de sleutel tot actieve milieubescherming. Daar-
om gaan we al bij de planning van uw zwembad uit van 
een energie-efficiënte en economische exploitatie. Een 
energie-efficiënte exploitatie die hulpbronnen spaart, 
werkt pas goed als alle componenten optimaal op elkaar 
zijn afgestemd. Hiervoor bieden we u doordachte sys-
teemtechniek en de knowhow op basis van ruim 70 jaar 
onderzoek en ontwikkeling: natuurlijke hulpbronnen, een 
laag energieverbruik en geavanceerde technologie. 

Het Ospa energieconcept 

bespaart 
tijd

bespaart geld bespaart water

bespaart stroom bespaart warmte

bespaart  
chemicaliën
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Alle componenten van de Ospa zwembadtechnologie zijn 
ontwikkeld voor een energiezuinige en voordelige exploi-
tatie – van onze zeer efficiënte FO-pompen en EcoClean 
filterinstallaties, onze economische en veilige BlueClear 
desinfectie tot aan de waterattracties en de ledverlichting 
– alles wordt aangestuurd en bewaakt door de meer-
maals bekroonde zwembadregeling Ospa BlueControl®. 

Meer informatie over de mogelijkheden om energie te 
besparen vindt u in onze brochure over energie-efficiëntie.

Economisch en milieuvriendelijk
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Attracties

WhirlpoolInfinity-kanaal

Onderwaterverlichting

Lichtregeling

Airconditioning

Lichtregeling

Ospa BlueControl®

Ospa SmartPool

Smart vanaf elke locatie Ospa BlueCheck

Wilt u niet ook een volautomatisch geregelde wellness-oase, 
die u via touchscreen vanuit de tuin, woonkamer of onderweg in 
sfeervolle lichtmomenten kunt brengen en waarvoor u de water-
temperatuur kunt instellen? Met de innovatieve Ospa SmartPool 
technologie is dit mogelijk. Regel complete processen zoals ver-
lichtingsscenario's, attracties en trainingsprogramma's met één 
vingerbeweging. En controleer alle waterwaarden en hulpbronnen 
op een eenvoudige manier via pc, tablet of smartphone, waar dan 
ook. 

De intelligente SmartPool regeling Ospa BlueControl® 5 Web re-
gelt en bewaakt volautomatisch alle functies van uw zwembad. Of 
het nu gaat om waterkwaliteit, watertemperatuur, binnenklimaat, 
tegenstroomsysteem of verlichting - Ospa BlueControl® 5 Web 
combineert alle functies in één apparaat. Natuurlijk heeft Ospa 
BlueControl® 5 Web ook een energie-efficiënte werking. FO-pom-
pregeling, nachtverlaging en verlaging van het waterpeil zijn 
slechts enkele van de functies die u kunt uitbreiden en aanpassen. 

De Ospa BlueControl® besturingseenheid is nu uitgebreid met Ospa BlueCheck, 
waardoor de SmartPool van vandaag mogelijk wordt. De cloud computing-app, 
die centraal wordt gehost op servers, ontvangt alle relevante gegevens via het 
internet en geeft de waarden en meldingen onafhankelijk van het apparaat 
weer. Het responsieve ontwerp kan worden gebruikt op alle eindapparaten en 
past zich automatisch aan pc, tablet en smartphone aan. 

Bovendien biedt de applicatie de hoogste veiligheid voor uw thuisnetwerk. 
Gecodeerde gegevensoverdracht via VPN, geen open poorten en een server-
locatie in de EU zijn voor Ospa vanzelfsprekend. Daarnaast worden uw 
gegevens verwerkt in overeenstemming met de nieuwe EU-richtlijn inzake 
gegevensbescherming – en dat onafhankelijk van het eindapparaat.

De Ospa SmartPool technologie biedt u zo de mogelijkheid, ook mobiel 
altijd op de hoogte te zijn of uw zwembad veilig op afstand te regelen. Want 
de app geeft niet alleen de waterwaarden, maar ook reservemeldingen, 
storingsmeldingen en luchttemperatuur en vochtigheid weer. Via remote toegang kunt u de 
watertemperatuur individueel instellen of andere functies, zoals de lichtstemming, bedienen. Zo wordt uw well-
ness-oase uw persoonlijke zwembaddroom.
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U kunt 6 persoonlijke trainingsprogramma's maken 
met elk 5 elkaar opvolgende prestatieniveaus, die u 
zelf kunt instellen qua intensiteit en tijdsduur.

Trainen als een topsporter

Voordelen

Breed en krachtig zwemkanaal 

Natuurlijk zwemgevoel

Traploze vermogensregeling

Eigen trainingsprogramma's met  
individuele prestatiecurve maken

Effectieve work-out op wereldniveau

Met Ospa krijgt het sportieve tegenstroomzwemmen een 
nieuwe dimensie: De innovatieve, professionele tegen-
stroomsysteem verandert het zwembad in een krachtig 
en breed zwemkanaal van topkwaliteit. 

De stroomsterkte van de tegenstroomsysteem kan op elk 
moment traploos worden geregeld. Daarbij bedraagt de 
feitelijke circulatie van het water met de Ospa PowerSwim 
250 m³/h, dus meer dan vijf keer zoveel als bij een gewone 
tegenstroomsysteem. Met Ospa wordt het tegen de stroom 
inzwemmen een sportieve uitdaging. De gelijkmatige 
stroming in de lengterichting van het bad ontstaat omdat 
de PowerSwim spuitkoppen en de afzuiging aan tegenover 
elkaar liggende zijden van het bad zijn geplaatst.

Ospa PowerSwim 3.5

‘Fascinerend hoe krachtig en natuurlijk de 
stroming van de Ospa PowerSwim is.’

Laura Philipp, 2020 Derde bij de PTO 
Championships in Daytona, 2019 Vierde bij 
de Ironman wereldkampioenschappen op 
Hawaï, 14-voudige Ironman 70.3-winnares

Laura Philipp
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Maximaal bedieningscomfort

Verlichting

Waterattracties

Whirlpool Waterkwaliteit

Binnenklimaat

Watertemperatuur

Energie-efficiëntie

Waterbehandeling

Zwembadafdekking

Ontdek de symbiose van optimaal comfort en maximale 
betrouwbaarheid. De intelligente touchscreen-computer 
Ospa BlueControl® regelt en bewaakt volautomatisch 
en precies alle functies van uw zwembad. 

Waterkwaliteit, watertemperatuur, binnenklimaat, tegen-
stroomsysteem en verlichting – de Ospa BlueControl® 5 
Web combineert alle functies in één apparaat. Met deze 
innovatieve technologie bespaart u energie en blijft de 
kwaliteit van het water optimaal.

De Ospa meetcel bepaalt de waarden snel en nauwkeu-
rig met zijn pH- en redox-elektroden, de temperatuur-
sensor en de chloormeting met 3 elektroden.

Ospa BlueControl® 5 Web

Fitness

Een touchscreen-computer voor alle  
functies van uw wellness-oase

Intuïtieve bediening via grafische gebrui-
kersinterfaces

Geïntegreerde webserver, ethernet- en 
KNX-interface en Crestron-verbinding

Eenvoudige integratie in het gebouwbe-
heersysteem

Mobiel via web en smartphone 

Voordelen

Alle geregistreerde gegevens worden via de Ospa-BUS 
naar de BlueControl® gestuurd, waar ze worden weer-
gegeven en de waterwaarden automatisch worden 
geregeld. Op deze manier heeft het zwembadwater 
altijd het beste waterkwaliteit – volledig automatisch 
en comfortabel.

Met BlueControl® regelt u uw volledige wellnessgebied. 
Of het nu gaat om binnenklimaat, verlichting, waterval 
of tegenstroomsysteem – alles is slechts één vingertop 
verwijderd.

Speciale nadruk werd gelegd op de energiebespa-
rende functies: FO-pompregeling, nachtverlaging en 
verlaging van het waterpeil zijn slechts enkele van de 
functies die kunnen worden uitgebreid en aangepast 
aan klantspecifieke eisen. 

Zo wordt ervoor gezorgd dat er energie wordt bespaard en 
dat de werking economisch altijd optimaal is, zonder dat 
men de bekende Ospa waterkwaliteit hoeft te missen.

Via een touchscreen bestuurt, regelt en meet u alles met 
betrekking tot uw zwembad – gewoonweg fantastisch.
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De slimme digitale oplossing als filterregeling en 
waterkwaliteit op de voorgrond staan. De Ospa Com-
pact-Control® is ideaal voor nieuwbouw en voor moder-
nisering van bestaande systemen.

Het Ospa Compact-meetstation registreert nauwkeurig 
het chloorgehalte, de pH-waarde en het redoxpotentiaal 
van het water en regelt de waterkwaliteit volautoma-
tisch. Alle waterwaarden worden weergegeven via het 
gekleurde 4,5" touchscreen-display. De bediening en 
weergave van de reserve- en storingsmeldingen gebeurt 
via het 8-talige menu met een simpele aanraking van 
een vinger. 

De Ospa BlueControl® regelkast is het controlecentrum 
voor de complete zwembadtechnologie. Hier komt alle 
informatie samen. 

Of het nu gaat om waterbehandeling, verlichting, aircon-
ditioning, afdekking of waterattracties, alle belangrijke 
functies en waarden van het systeem worden automatisch 
bewaakt en geregeld. De Ospa regelkast is aansluitklaar 
en in de fabriek getest. Alle elektrische componenten zijn 
hier goed beschermd ondergebracht. Dat is professioneel 
en garandeert een lange levensduur.

Ospa CompactControl® SOspa BlueControl® regelkast

De Ospa Compact-regeleenheid regelt de FO-filterpomp, 
filterspoeling en watertemperatuur evenals de water-
opslagtank en de niveauregeling. Via de Ospa zwem-
bad-BUS kan een chloordoseringssysteem of het Ospa 
BlueClear® desinfectiesysteem direct en afhankelijk van 
de vrije chloorwaarde worden geregeld. 

De geïntegreerde Modbus RTU-interface maakt een 
eenvoudige integratie in het gebouwbeheersysteem 
mogelijk. In combinatie met Ospa BlueCheck kan het 
zwembad worden bediend en bewaakt vanaf een mobiele 
smartphone.

Ospa bustechniek

De communicatie tussen de verschillende installatieon-
derdelen verloopt via het door Ospa ontwikkelde zwem-
bad-BUS-systeem. Alle waarden en meldingen kunnen 
ook worden overgebracht naar een gebouwbeheersys-
teem en worden verzonden naar een smartphone.

Plug & Play: voorgeconfigureerd en klaar 
voor aansluiting

Ospa bustechnologie 

Intelligente besturingsopties zorgen voor een 
zuinige exploitatie 

Getest volgens DIN VDE 660 en DIN EN 60204

Eenvoudige montage ter plaatse

Voordelen

Intelligent regelen
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Kristalheldere perfectie

Ospa filter 10 EcoClean SuperS

Onze EcoClean-filters zijn zeer energiezuinig dankzij 
een toerentalgeregelde pomp en een verminderde 
weerstand in de installatie.

Ospa EnergiePlus

Ospa filter 10 Ospa filter 24
Ospa filter 16 
EcoClean SuperS

De SuperS-modellen bieden een extra actieve 
koolstoflaag voor een perfecte waterkwaliteit. De 
toerentalgeregelde, superstille fluisterpomp en de 
volautomatische Ospa hydro-omkeerklep zorgen 
voor een maximaal comfort.

Dit zeer krachtige filtersysteem 
met een circulatievolume van 24 
m3/h is ideaal voor grote privé 
buitenzwembaden. Ook verkrijg-
baar als EcoClean-variant.

De grondgedachte van de Ospa waterbehandelings-
filosofie is om door optimale filtratie zoveel mogelijk 
verontreinigingen weg te filteren en het water vervol-
gens grondig te desinfecteren. 

Hoe beter een filter organische verontreinigingen 
verwijdert, des te minder chemische desinfectie van 
het water nodig is. Ospa filtersystemen leveren door 
hun constructie en uitgekiende interne waterdistribu-
tie een maximaal filterresultaat. 

Het beste filter voor privé zwembaden

Het natuurlijke speciale filterzand van 
Ospa, met zijn ruwe oppervlaktestructuur, 
kan aanzienlijk meer zwevende deeltjes 
opnemen dan kunstmatig filtermateriaal 
en filtert het water kristalhelder.

De extra laag actieve koolstof van 
de SuperS-modellen is bovendien in 
staat om geur-, smaak- en kleurstoffen 
betrouwbaar en veilig uit het water te 
verwijderen. 

De actieve koolstof gaat een chemische verbinding aan 
met de ongewenste stoffen, zorgt voor een katalyti-
sche reactie en absorbeert de vrijgekomen organische 
stoffen. Allereerst wordt daarbij continu het gebonden 
chloor verwijderd. Dit is met de verontreinigingen al 
een verbinding aangegaan en dat is de eigenlijke oor-
zaak van de chloorgeur. 

Op deze manier wordt de onaangename zwembadgeur 
effectief voorkomen. Met onze kwaliteitsfilters hebt u 
bovendien duidelijk minder desinfectiemiddelen nodig – 
voor een zo natuurlijk mogelijk zwembadwater.

Kristalhelder, schoon zwembadwater, dat 
vriendelijk is voor de huid en de ogen

Maximaal natuurlijk zwembadwater door 
verminderde behoefte aan pH-correctie- en 
desinfectiemiddelen

Optimale resultaten bij filtratie en filterspoe-
ling door complexe interne waterverdeling 

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

Voordelen

Het filter voor tuinzwembaden en 
voor modernisering. Ook verkrijg-
baar als EcoClean-variant, met 
fluisterpomp en handmatige of 
automatische filterspoeling.

Het filtersysteem voor grotere privé 
zwembaden. Met een watercir-
culatie van 16 m3h voldoet deze 
krachtige installatie uitstekend 
voor zwembaden met overloop-
goot.
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Weldadig water dat de zinnen prikkelt

Een kwaliteitsgarantie: De Ospa desinfectie-
systemen zijn getest door het Hygiene-Institut 
des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen. 

Desinfecterend vermogen: zeer goed.

Ospa BlueClear® desinfectie

Ospa BlueClear® systemen bereiden het desinfectie-
middel naar behoefte en volautomatisch uit natuurlijk 
zout. Hierdoor zijn ze bijzonder energie-efficiënt en 
economisch.

Ospa EnergiePlus

Zwembadwater dat vriendelijk is voor huid en ogen, 
efficiënte desinfectie bij een maximale waterkwaliteit: 
Ospa BlueClear® systemen zorgen voor een perfecte 
hygiëne zonder zwembadgeur.

U wilt zo natuurlijk mogelijk water in uw welness-ruim-
te? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Voor de 
desinfectie van uw zwembadwater gebruiken wij alleen 
stoffen, die ook zijn toegelaten in de Duitse drinkwater-
verordening (Trinkwasserverordnung). 

Dit betekent dat Ospa desinfectiesystemen voldoen aan 
de hoogste eisen op het gebied van waterkwaliteit. Met 
deze geavanceerde techniek wordt het desinfectiemid-
del naar behoefte en volautomatisch aangemaakt met 
behulp van keukenzout. Bovendien bereiken de Ospa 
BlueClear® systemen een hoge redoxwaarde en daar-

De milde desinfectie van Ospa

mee een hoog desinfecterend vermogen. De hoogwaar-
dige zuurstofverbindingen die daarbij ontstaan zorgen 
voor bijzonder fris water.

Een bijzonder voordeel van de Ospa elektrolyse is, dat 
voor desinfectie geen ballaststoffen worden gebruikt. 
Daardoor heeft u minder pH-correctiemiddelen nodig en 
blijft het water natuurlijker. 

Uw Ospa BlueControl® of Ospa CompactControl® regelt 
alles volledig automatisch.

Weldadig, hygiënisch en zuurstofrijk water

Minder pH-correctiemiddelen nodig

Geen behandeling en opslag van chemicaliën 
voor desinfectie, alleen natuurlijk zout wordt 
gebruikt

Onze 70 jaar ervaring in ontwikkeling en 
productie garandeert het hoogste niveau 
van veiligheid

Voordelen

Ospa BlueClear® systemen hebben alleen 
goedkoop keukenzout nodig. Zo wordt het 
omgaan en opslaan voorkomen van des-
infecterende chemicaliën die gevaarlijke 
stoffen bevatten.
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Een zwembad met de geavanceerde skimmertechniek van Ospa biedt een plaatsbesparende oplossing voor uw 
zwembaddromen, omdat een overloopgoot en wateropslagtank niet meer nodig zijn. Het wateroppervlak wordt via de 
skimmer weggezogen en gereinigd. Het waterpeil is instelbaar tussen 5 en 7 cm.

 1  Ospa filter EcoClean®

 2  Circulatiepomp met FO
 3   Badwaterverwarming
 4  Ospa BlueClear® desinfectie
 5  Doseertank
 6  Doseersysteem voor pH-Senken
 7   Doseersysteem voor KH-/pH-Heben
 8   Ospa BlueControl® regelkast
 9   Meetstation
10  Ospa BlueControl®

11  Inlaten
12 Oppervlaktereiniger (skimmer)
13 Ledverlichting
14   Frequentiegeregelde filter- en  

attractiepompen

Geavanceerde skimmertechniek

 1  Ospa filter EcoClean®

 2   Circulatiepomp met FO
 3   Platenwarmtewisselaar
 4  Ospa BlueClear® desinfectie
 5   Doseertank
 6   Doseersysteem voor pH-Senken
 7   Doseersysteem voor KH-/pH-Heben
 8   Ospa BlueControl® regelkast
 9   Meetstation
10  Ospa BlueControl®

11   Frequentiegeregelde filter-  
en attractiepompen

12 Kanaalafvoeren
13 Wateropslagtank
14 Ledverlichting

Geavanceerde overlooptechniek
Een zwembad met een overloop- of infinity-goot lijkt ruimer en biedt interessante uitzichten. Het water stroomt via de 
overloopgoot naar de wateropslagtank en van daar naar de waterbehandelingsinstallatie. Een nieuwe horizon, dankzij 
de perfecte overlooptechniek van Ospa!

1

2

2

3

4

  1  Wateropslag met twee compartimenten 
  2   Omkeerkleppen voor zwembad/whirlpool-

combinatie
  3  Whirlpool met Ospa Superjet
  4 Waterbehandelingssysteem

Geniet van de ontspannende luchtmassage 
en het weldadig warme water als u relaxt in 
uw whirlpool of trek uw baantjes in kristal-
helder water.

Dankzij de intelligente zwembadtechnologie 
wordt de hogere watertemperatuur in de 
whirlpool na gebruik opnieuw benut voor de 
verwarming van het zwembadwater en gaat 
dus niet verloren.

Zwembad/whirlpoolcombinatie

1
3

2

10

13

12

11

7

2

14

8

9

64

5

2

13

14

12

10

11

3

4

5

7
6

8

9

1

Volwassen zwembadtechnologie
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Trinidad
Buitenafmetingen: ca. 2200 × 1950 mm,  
vulhoeveelheid: 1710 liter

Antigua
Buitenafmetingen: ca. 1940 × 1950 mm,  
vulhoeveelheid: 1300 liter

Martinique 4 / 5
Buitenafmetingen: ca. 2300 × 2300 mm,  
vulhoeveelheid: 1800 liter

Aruba Ü
Buitenafmetingen: ca. 2550 × 2550 mm,  
vulhoeveelheid: 1680 liter

Curacao Ü
Buitenafmetingen: ca. 2550 × 2550 mm,  
vulhoeveelheid: 1680 liter

Met geïntegreerde skimmer onder een elegante afdekking 
en comfortabele neksteunen. Met de diagonaal geplaatste 
massageplaatsen biedt de Trinidad maximale ruimte voor 
vier personen.

De Antigua is met zijn compacte afmetingen de perfecte 
whirlpool voor een beperkte ruimte. De grotere Martinique 
biedt meer. De skimmer is ingebouwd in de instap. Hij 
heeft 4 of 5 verschillend uitgeruste massageplaatsen en 
een hydromassagebed.

Als de Aruba Ü niet wordt gebruikt kan het niveau van 
het water, dankzij de verborgen overloopgoot, gelijk zijn 
aan dat van de omgeving. Om het overlopen van golven 
en opspattend water te voorkomen wordt het waterniveau 
voor het gebruik van de whirlpool met een druk op de knop 
verlaagd – de overloopgoot dient nu als spatwaterkanaal.

De Curacao Ü heeft een open overloopgoot en kan wor-
den gebruikt met een hoog waterniveau. Vier personen 
hebben door de hoge waterstand veel plaats om zich uit te 
strekken en te relaxen. De zitplaatsen zijn diagonaal in de 
hoeken geplaatst.

Een Ospa whirlpool biedt pure ontspanning. Geniet van de superkracht van de hydrojets die uw hele lichaam be-
reiken 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 whirlpools met skimmer en met overloopgoot. 
Ze kunnen echter ook geheel naar wens ter plaatse in beton worden geplaatst.

Relaxen en genieten

De Ospa BlueControl® beschikt over talrijke 
energiebesparende functies. Bijzonder energiezui-
nig is de werking van een whirlpool als zwembad/
whirlpoolcombinatie.

Ospa EnergiePlus
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MassageT

Hydromassagebed

TopSwim

Onderwater ledspot

Nekdouche

Bubbelplaat

Waterval

ColorPoint

Het Ospa massagestation MassageT is de pure wellnes-
servaring van Ospa. Bij dit station kiest u met een aan-
raking van een vinger voor een ontspannende wellness-
massage. De T-vormige plaatsing van de 4 DesignLine 
straalpijpen is ideaal voor een ontspannende rugmassa-
ge na een inspannende dag.

Na het sportieve zwemmen is het goed relaxen op een 
hydromassagebed. Er kunnen meerdere systemen 
met elk maximaal 3 bedden in het zwembad worden 
geïntegreerd.

Veel waterpret met de bruisende stroom luchtbellen 
van een Ospa bubbelplaat. Optioneel verkrijgbaar met 
RGB-verlichting.

Het alles-in-één Ospa TopSwim tegenstroomsysteem 
biedt niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook rustig 
zwemmen en familieplezier.

Ospa onderwater ledspot als energiezuinige witte of 
RGB-spot. De rand van de lamp is van gepolijst roest-
vast staal V4A (1.4571) en de lamp wordt bediend via de 
Ospa BlueControl®.

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

De kracht van de waterval heeft een heilzame werking 
op verkrampte schouder- en nekspieren. De besturing 
kan bijvoorbeeld eenvoudig via de verlichte Ospa sensor-
knop, die ook onder water kan worden aangebracht.

De geïntegreerde verlichting met glasvezeltechniek 
maakt Ospa ColorPoint tot een sfeervolle waterattrac-
tie. Rustgevend klatert het kleurig verlichte water uit de 
straalpijpen. Het aantal is vrij te kiezen. 

Fitness, plezier en vitaliteit
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Meer dan 68.000 referenties Made in Germany  
Pionier van de zwembadbranche Ervaring sinds 1929 
Een van de toonaangevende fabrikanten 

van zwembadbehandelingsinstallaties Systeemaan-
bieder Alles uit één hand Continu onderzoek 
en ontwikkeling Meer dan 190 medewerkers 

Fabrieksservicedienst Partnerbedrijven we-
reldwijd Vakkundig gespecialiseerd advies

Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
73557 Mutlangen 
Duitsland

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

E-mail: ospa@ospa.info
Internet: www.ospa.info

OSPA adviseur Buitenlandse partner

contact
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E-mail: ospa@ospa.info
Internet: www.ospa.info

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

Ospa zwembadtechnologie


