
Ospa waterattracties
voor meer zwemplezier
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Sfeervol

Zet uw zwembad in de schijnwerpers 
– afhankelijk van de gelegenheid en 
de stemming straalt uw zwembad in 
het heel bijzondere licht van de Ospa 
DesignLine ledspots.

Verkwikkend

Verhoog uw welzijn – waterattracties 
van Ospa staan voor een ontspannen 
wellnessgevoel. Massagestations, 
bubbelligbedden, watervallen, wild 
springs en meer.

Doe iets voor uw conditie – ontspannen 
zwemmen met tegenstroom of zwemple-
zier vol actie? Van plezier voor de hele 
familie tot power-zwemmen: tegen-
stroomsystemen van Ospa zorgen voor 
pure afwisseling.

Sportief BELEEF DE
VARIATIE VAN OSPA

Inspiratie met LichtMessage en meerTegenstroomsystemen
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Ospa sensorknop
Alle Ospa tegenstroomsystemen kunt u 
heel comfortabel in het water met uw vin-
gertoppen bedienen met de Ospa sensor-
knop.

Tegenstroomsystemen  
van Ospa

Voor elk type zwemmer  
het juiste systeem
Afhankelijk van het type zwemmer en uw persoonlijke eisen biedt 
Ospa steeds het passende tegenstroomsysteem. De installaties 
verschillen niet alleen wat betreft het aantal straalpijpen, maar 
vooral wat betreft de intensiteit.

Individuele niveautraining met  
Ospa BlueControl®

In combinatie met Ospa BlueControl® biedt het volledige Ospa 
PowerSwim- en Ospa TopSwim-assortiment u de mogelijkheid om 
uw eigen trainingsschema op te stellen: sla tot 6 persoonlijke trai-
ningsschema’s op met telkens 5 opeenvolgende niveaus, waarvan 
u de sterkte en duur afzonderlijk kunt instellen. Tegelijk kunt u de 
tegenstroomsystemen ook heel eenvoudig mobiel op een tablet of 
smartphone besturen.

Type zwemmer
Zwemplezier/ 
familieplezier

Duurzwem-
men

Professionele 
training

Ospa PureSwim

Ospa TopSwim

Ospa PowerSwim 2

Ospa PowerSwim 3.5

 aanbevolen

De Ospa tegenstroomsystemen toveren uw zwembad om in 
een eindeloos zwemkanaal. Dat betekent: eindeloos zwemmen 
zonder keren. Naast de sportieve uitdaging schieten bij de Ospa 
tegenstroomsystemen ook rustig zwemmen en plezier voor de 
hele familie er niet bij in.
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Ospa PowerSwim 3.5

Trainen als een prof 

Het ultrasterke professionele tegenstroomsysteem Ospa PowerSwim 3.5 is 
uniek wat betreft de intensiteit en verandert uw zwembad dankzij de FO-pomp 
in een even breed als krachtig zwemkanaal van topklasse. Naast de sportieve 
uitdaging schieten ook rustig zwemmen en plezier voor de hele familie er niet 
bij in.

 
  5 Ospa DesignLine-straalpijpen van roestvrij staal met een openingsdia-

meter van 96 mm zonder zichtbare bevestigingsschroeven
  Bediening via Ospa BlueControl®, Ospa sensorknop of smartphone
  Stel 6 persoonlijke trainingsschema’s op met telkens 5 opeenvolgende 

niveaus, waarvan u de sterkte en duur afzonderlijk kunt instellen
  Natuurlijk zwemgevoel zonder golven
  Rustige loop zonder storend lawaai van de motor in het zwembad
  Efficiënte work-out van wereldklasse
  De Ospa PowerSwim 3.5 is verkrijgbaar met drie verschillende pompen:

“Fascinerend hoe krachtig en 
natuurlijk de stroming van de

Ospa PowerSwim is. ”
Laura Philipp, in 2021 Europees kampioen Ironman,
in 2020 derde bij de PTO Championships in Daytona,

14 maal winnares van Ironman 70.3

Niets kan prestaties  
vervangen
De intensiteit van het tegenstroomsysteem is 
traploos regelbaar. In het ideale zwembereik 
bedraagt de stroomsnelheid van het water meer  
dan 1,5 m per seconde. Ter vergelijking: 
professionele duurzwemmers zwemmen 1,0 - 1,3 m/s 
(komt overeen met ca. 1:20 min/100 m).

Breed en krachtig  
zwemkanaal
De gelijkmatig in de lengte gerichte stroming 
wordt nog versterkt, wanneer het water wordt 
aangezogen aan de zijde van het zwembad 
tegenover de PowerSwim-straalpijpen.

*Berekeningsvoorbeeld

Pompcapaciteit Circulatievolume Stromingsimpuls

5,5 kW 150 m3/h 330 kg m/s

7,5 kW 200 m3/h 542 kg m/s

11 kW 230 m3/h 717 kg m/s

Professionele duur-
zwemmer*

Ospa PowerSwim 
3.5* 

1,0 - 1,3 m/s 1,5 m/s

3,6 - 4,7 km/h 5,4 km/h

1:20 min/100 m 1:07 min/100 m

Naar de productvideo:
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Ospa PowerSwim 2

De sportieve 

Van work-out tot duurtraining: met de Ospa PowerSwim 2 is alles mogelijk. 
Dankzij de brede stroming en de mogelijkheid van traploze instelling kunt u 
kiezen voor sportief zwemmen of ontspannen en natuurlijk zwemmen voor de 
hele familie.
. 

  Gelijkmatig in de lengte gerichte stroming
  Natuurlijk zwemgevoel
  Echte work-out en conditietraining mogelijk
  Eigen trainingsprogramma’s opstellen in combinatie met de Ospa 

BlueControl®

  Bediening via Ospa BlueControl®, Ospa sensorknop of smartphone
  2 straalpijpen van roestvrij staal met een openingsdiameter van 96 mm 

zonder zichtbare  
bevestigingsschroeven

  Ook ideaal voor inbouw in traptreden

Pompcapaciteit Circulatievolume Stromingsimpuls

4 kW 100 m3/h 212 kg m/s

Stromingsimpuls
De stromingsimpuls is de kracht die op de zwem-
mer inwerkt. Voor de beoordeling van de presta-
ties van een tegenstroomsysteem is deze factor 
belangrijker dan het circulatievolume op zich.  
Met de stromingsimpuls kan het zwemgevoel niet 
alleen subjectief worden beoordeeld, maar ook 
statistisch worden berekend.
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Ospa PureSwim

De puristische 

Het voordelige tegenstroomsysteem Ospa PureSwim is gericht op de 
essentie: zwemmen, zwemmen, en nog eens zwemmen.

De Ospa PureSwim heeft in principe dezelfde kenmerken als de Ospa 
TopSwim. Het enige verschil met de Ospa TopSwim is:
. 

  Een constante intensiteit
  Afdekking van gepolijst roestvrij staal zonder verlichte straal-

pijpen

Ospa TopSwim

Het all-in-one tegenstroomsysteem

Het compacte tegenstroomsysteem Ospa TopSwim is behalve voor sportief 
zwemmen ook ideaal voor rustig zwemmen. Het tegenstroomsysteem zorgt 
voor eindeloos zwemplezier voor de hele familie en is een meerwaarde voor 
elk zwembad.
. 

  Natuurlijk zwemgevoel
  3 straalpijpen, haarveilige aanzuiging en Ospa sensorknop  

in één behuizing
  Afdekking van gepolijst roestvrij staal met verlichte straalpijpen in de 

kleur die overeenkomt met de actuele intensiteit
  Eigen trainingsprogramma’s in combinatie met  

de Ospa BlueControl® opstellen
  5 individuele intensiteitsniveaus met de Ospa sensorknop instelbaar
  Energie-efficiënte FO-pomp
  Geschikt voor alle soorten zwembaden
  Pompcapaciteit: 3,0 kW

Model Pompcapaciteit Circulatievolume Stromingsimpuls

Ospa TopSwim 3,0 kW 64 m3/h 175 kg m/s

Ospa PureSwim 3,0 kW 64 m3/h 175 kg m/s

3D Ospa DesignLine straalpijpen

Ospa sensorknop

Haarveilige aanzuiging

Naar de productvideo:
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Ospa tegenstroomsystemen
Het maakt niet uit of u liever ontspannen zwemt, uw uithoudingsvermogen traint, heel professioneel 
wilt trainen of gewoon van eindeloos zwemplezier wilt genieten - Ospa biedt u het 
breedste assortiment modellen en heeft voor elke eis het passende tegenstroomsysteem. 

Tegenstroomsysteem Ospa PowerSwim 3.5 Ospa PowerSwim 2 Ospa TopSwim Ospa PureSwim

Aantal straalpijpen 5 2 3 3

Ospa sensorknop

Aantal trainingsniveaus 5 5 5

Aantal trainingsprogramma’s 6 6 6

Besturing via Ospa BlueControl®

Afmeting afdekking 96 mm ø 96 mm ø 600 x 230 x 28 mm 600 x 230 x 28 mm

Verlichte straalpijpen

Geschikt voor elk zwembadtype

Inbouw in trappen mogelijk

Pompen 5,5, 7,5 of 
11 kW FO-pomp

4,0 kW FO-pomp 3,0 kW FO-pomp 3,0 kW pomp

Circulatievolume* 150, 200 of 230 m3/h 100 m³/h 64 m3/h 64 m3/h

Stromingsimpuls 330, 542 of 717 kg m/s 212 kg m/s 175 kg m/s 175 kg m/s

Haarveilig zuigdeksel 3-5 2 geïntegreerd geïntegreerd

 aanwezig
 niet aanwezig

 *   In vergelijking met turbine-installaties moet  
rekening worden gehouden met een factor van ca. 2,5
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T-vormige rangschikking 
van de straalpijpen

Ospa MassageT

De wellness-ervaring
Het Ospa massagestation MassageT is de pure wellness-ervaring 
van Ospa. Door gewoon aanraken met een vinger start u een 
heerlijk ontspannende massage.  
Dankzij de T-vormige rangschikking van de 4 Ospa DesignLine- 
straalpijpen is het ideaal voor een ontspannende rugmassage  
na een inspannende dag.

 4 T-vormig gerangschikte Ospa DesignLine-straalpijpen
  Bediening via Ospa BlueControl® of 

Ospa sensorknop
 Geschikt voor elk type zwembad
 Haarveilig zuigdeksel
 Pomp: 0,75 kW - 3,0 kW

Doet wonderen voor een gespannen nek – 
de ideale rangschikking voor de weldadige 
massage ter hoogte van de schouders en de 
wervelkolom.

Naar de productvideo:
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Wellnessfeeling
Voor eindeloos zwemplezier en een ontspannen weldadig gevoel 
zorgt de Ospa MassagePublic.

  Aangenaam massage-effect door toevoeging van lucht
  Individuele rangschikking van de straalpijpen mogelijk 
 Kan door meerdere personen tegelijkertijd worden gebruikt
  Gerichte gedeeltelijke massage door op verschillende  

hoogtes aangebrachte straalpijpen
  Pomp: 0,75 kW - 3,0 kW

Ospa MassagePublic

De flexibele oplossing voor grote zwembaden
Een gerichte gedeeltelijke massage of gebruik door meerdere personen 
tegelijkertijd - met de Ospa MassagePublic kunnen tot acht straalpijpen 
individueel worden gerangschikt.
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Ospa MassageLounge

Opwindend anders
Na een inspannende dag kunt u met de Ospa Massage-
Lounge aan de dagelijkse sleur ontsnappen. 60 water-
straalpijpen op 3 niveaus garanderen onvergetelijke 
ontspanning.

 Perfecte ontspanningsmogelijkheid
 Ringvormig massagesysteem van roestvrij staal
 3 niveaus met elk 20 wateruitlaatopeningen
 Zichtbare strips van roestvrij staal

Nieuwe vitaliteit
Weldadig en ontspannend, dat is de Ospa 
MassageLounge. Met zijn 60 straalpijpen 
op 3 niveaus zorgt het ringvormige systeem 
voor een weldadige massage die u de stress 
van het dagelijks leven helemaal doet 
vergeten.
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Heerlijk weldadig
Na een inspannende dag heeft het lichaam een 
ontspannende rustpauze nodig. Nergens is het comfortabeler 
relaxen dan op een bubbelligbed van Ospa: 70 luchtstraalpijpen 
omringen het lichaam met een zacht sprankelende zee van 
bubbels en laten u zachtjes in de regeneratiefase glijden.

  Heerlijk weldadig na sportief zwemmen
  Volledige lichaamsmassage met 70 luchtstraalpijpen
  Individuele vervaardiging volgens de wensen van de klant

Ospa air bubble recliner
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Inspiratie uit licht
Desgewenst zorgen geïntegreerde RGB-
ledspots voor een magische lichtsfeer
van discreet tot vurig in het water en  
maken het ontspanningseffect compleet.

Sprankelend plezier
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Ospa bubbelplaat, rond of vierkant
Kristalhelder borrelend wellness-water is gewoon heerlijk! De parelende 
luchtstroom van de Ospa bubbelplaat staat garant voor spectaculair badplezier.

 Ronde of vierkante bubbelplaat voor de zwembadbodem
 Prikkelende massage voor het hele lichaam
 Verkrijgbaar met led-RGB-verlichting
 60 luchtstraalpijpen
 Bediening via Ospa BlueControl® of Ospa sensorknop
 Afmetingen: 500 x 500 mm of Ø 500 mm

Prikkelend
Spectaculair badplezier is gegarandeerd 
met de parelende luchtstroom van de Ospa 
bubbel-plaat. Deze wordt in de bodem van 
het zwembad ingebouwd en zorgt daar 
met 60 krachtige lucht-straalpijpen voor 
prikkelende ontspanning. Een must voor 
elke enthousiaste wellnessfan! Uiteraard is 
ook de besturing van de Ospa bubbelplaat 
heel eenvoudig: deze vindt direct in het 
zwembad plaats met de Ospa sensorknop of 
via de Ospa BlueControl®.

Naar de productvideo:

26 27



Ospa Wild Spring
De discrete oplossing voor verkwikkend 
badplezier.
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Ospa Wild Spring

Water in beweging
Voor iedereen die houdt van water in beweging en graag zweeft 
op verkwikkende waterstralen.

  Krachtige waterstraal uit de bodem van het zwembad
  Toevoeging van lucht voor een beter massage-effect
  Prikkelend aantrekkingspunt voor elk zwembad
  Pomp: 3,0 kW

Krachtig
Buitengewoon badplezier garandeert de 
intensieve waterstraal met de parelende 
toegevoegde lucht. De Ospa Wild Spring 
wordt gewoon in de bodem ingebouwd en 
zorgt daar met zijn krachtige straalpijp 
voor opwindend zwemplezier. Uiteraard 
is ook de besturing van de Ospa Wild 
Spring ontspannend eenvoudig: deze vindt 
direct in het zwembad plaats met de Ospa 
sensorknop of via deOspa BlueControl®.
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Ospa nekdouche 630

Bruisend zwemplezier
Deze Ospa waterattractie is niet alleen weldadig voor de spieren  
in de schouders en de nek, maar ook een streling voor het oog.

 Verschillende aantrekkelijke uitvoeringen van roestvrij staal
 Brede wateruitlaatopening
 Weldadig voor gespannen spieren in de schouders en de nek

Ontspannend
Enerzijds biedt de nekdouche van Ospa een 
weldadige massage van de schouders en de 
nek, anderzijds vinden kinderen het vast ook 
leuk om met de waterstraal te spelen. Een 
waterattractie die voor de hele familie iets te 
bieden heeft.
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Ospa waterval

Klaterend water
Krachtig klatert het water naar beneden. Het indrukwekkende effect van de Ospa 
waterval kan met sfeervolle verlichting nog worden versterkt. Zo wordt de waterval 
in de avond een exclusieve waterattractie.

 Masseert zacht de nek en verlicht spanning in de spieren
 Individuele breedten en designs volgens de wensen van de klant
  Gekleurde RGB-ledglasvezelverlichting voor een stemmige sfeer ‘s avonds
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Ospa ColorPoint

Schitterende kleuren
Heerlijk ontspannend klatert bij Ospa ColorPoint het water uit de 
spuitmonden. De geïntegreerde verlichting maakt van Ospa ColorPoint 
‘s avonds een sfeervolle waterattractie, waarvan men het rustgevende 
klateren ook overdag niet meer wil missen. Daarbij is het aantal spuit-
monden vrij te kiezen en kan het ontwerp individueel op uw wensen 
worden afgestemd.

  RGB-ledglasvezelverlichting
  DMX-lichtprojector
  Automatische kleurwissels en wisselsnelheid individueel  

instelbaar
  DesignLine afdekkingen van roestvrij staal ø 96 mm
  Combineerbaar met andere licht- en waterattracties
  Pompcapaciteit: 3,0 kW
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Betoverend
Overdag is de Ospa ColorPoint al een echte 
blikvanger. Maar pas ‘s nachts ontvouwt 
het bruisende waterspel met zijn ontelbare 
kleuren zijn volledige potentieel. Voor elke 
stemming en gelegenheid het passende 
kleurenspel. In combinatie met een led-
onderwaterverlichting creëren de gekleurde 
stralen en de beweging die daarbij ontstaat 
in het water heel bijzondere momenten.
 
Een ware lust voor het oog.
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Ospa DesignLine led 15 x 3 W wit
Ospa onderwater-ledspots als energiebesparende witte spots.  
De afdekking van de spot bestaat uit hoogglans gepolijst roestvrij staal. 

 Gepolijst roestvrij staal met mat glas
 Witte ledverlichting
  Vermogen wit: 15 x 3 watt (neutraal wit 4500 kelvin  

of warm wit 3000 kelvin)
 Voor de verlichting van zwembaden tot 10 m breedte
 Afdekking: Ø 237 mm of Ø 220 mm bij vlakke uitvoering

Kleurenspel

Ospa DesignLine led  
6 x 4 x 3 W RGB + wit
Ospa onderwater-ledspots als energiebesparende RGB-spots.  
De afdekking van de spot bestaat uit hoogglans gepolijst roestvrij staal.

 Gepolijst roestvrij staal met mat glas
 Gekleurde ledverlichting
 Meerkleurig RGB + wit
 Vermogen: 6 x 4 x 3 watt
 Voor de verlichting van zwembaden tot 10 m breedte
 Afdekking: Ø 237 mm of Ø 220 mm bij vlakke uitvoering
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Glanzend
Hoogglans gepolijst roestvrij staal, geen 
zichtbare bevestiging, elegant design dat 
harmonieus in elk zwembad kan worden 
geïntegreerd. Dat zijn de pluspunten van de 
Ospa DesignLine-producten met hun Ospa-
kwaliteit made in Germany.
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Ospa led 3 x 3 W RGB
De Ospa RGB-onderwater-ledspots van de Ospa DesignLine zijn echte  
sfeerhighlights voor uw zwembad of pool.

 Aantrekkelijke gekleurde lichtaccenten
  Fraai design zonder zichtbare bevestigingsschroeven
  Laag stroomverbruik dankzij ledtechnologie
 Afdekking: Ø 90 mm

Ospa ColorLight 2.0
Ospa ColorLight is de compacte digitale lichtbesturing voor de sfeervolle verlichting 
van zwembaden met gekleurde ledlampen. Via het 4,3” grote touchscreen kunnen 
6 individuele lichtscènes worden ingesteld, opgeslagen en opgeroepen. Daarbij 
kunnen RGB-kleuren worden gemengd, kleuren worden gewisseld en de snelheid 
van het wisselen kan worden ingesteld.

 4,3” groot touchscreen
 6 lichtscènes selecteerbaar
 DMX-512-uitgang

Kleurenspel
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Perfecte vorm  
en functie

Verlichting: 9 lichtscènes voor  
meer lichtsfeer in het zwembad.

Fitness: 6 individuele PowerSwim-trainings- 
programma’s voor de hele familie.

Wellness: volledige controle over de sterkte  
en looptijd van de waterattracties.

Besturing

Ospa attracties kunnen  
in alle zwembadtypes  
worden gebruikt:

 Betegelde zwembaden
 Zwembaden van roestvrij staal
 PVC-zwembaden
 Foliezwembaden
 Zwembaden van polyesterhars
 Betonnen zwembaden

Ospa sensorknop
U wilt de waterattracties eenvoudig en direct 
in het zwembad bedienen? Dan is de Ospa 
sensorknop precies de juiste oplossing voor u.

Pomp met FO
De FO-pompen van Ospa met regelbare fre-
quentie zijn ontworpen voor een energie- en 
kostenbesparende werking. Dat spaart het 
milieu en uw portemonnee.

Zuigdeksel 
De haarveilige zuigdeksels van Ospa bieden 
een zeer hoge mate van veiligheid voor alle 
badgasten, zodat groot en klein niets kan 
overkomen.

Ospa-pools inspireren met hun tijdloze design 
en hun eenvoudige elegantie. Hoogwaardige 
materialen en een perfecte afwerking getuigen 
van de hoogste kwaliteit “made in Germany”. 
Wie al eens mocht genieten van de hoge func-
tionaliteit en het comfort van een Ospa-pool, 
weet dat hier écht aan elk detail werd gedacht.

Bestuur uw attracties heel eenvoudig met  
de Ospa sensorknop of Ospa BlueControl®.
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Ospa Zwembadtechniek
73557 Mutlangen 
Duitsland

+49 7171 7050
www.ospa.info
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