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WaterVision is een Nederlandse onderneming, 
gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren 
van LED-verlichting voor zwembaden en sauna’s.

Al in 2004 introduceerden wij onze eerste buitengewoon 
effi ciënte LED-onderwaterschijnwerper, ter vervanging 
van traditionele, ineffi ciënte halogeenverlichting. Wat ons 
succesvol heeft gemaakt is de combinatie van hoge energie-
besparing, verbeterde veiligheid en een prachtig lichtbeeld in 
het water. WaterVision heeft zich daardoor ontwikkeld tot een 
opvallende speler met een totaal verlichtings concept voor de 
gehele zwemomgeving, onder én boven water.

WaterVision versterkt de door de architect bedoelde uitstraling 
van het gebouw. In nauwe samenwerking met architect, 
aannemer en planner brengen wij samen de lichtplannen 
tot realisatie. Onze lichtontwerpen typeren zich door goede 
zichtbaarheid en een uitstraling waar zwembadgasten blij van 
worden. Het ‘feel good’-concept is waar klanten WaterVision 
veelal om prijzen.

Watervision heeft eigen verkoopkantoren in de Benelux, 
Duitsland en Frankrijk en wordt vertegenwoordigd door een 
netwerk van agenten en wederverkopers.
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Genieten – vandaag én morgen

Duurzaamheid, veiligheid en happiness. Deze drie 
aspecten zijn leidend voor WaterVision. De combinatie 
van deze factoren bepaalt onze werkwijze - van 
strategie tot productie en after sales service.

Duurzaamheid. Uiterst zuinig omgaan met energie 
en met de materialen die onze aarde levert, is een 
belangrijke doelstelling van WaterVision. Het gaat 
immers om de planeet die wij doorgeven aan onze 
kinderen en kleinkinderen, om van te genieten.
Natuurlijk levert de LED-verlichting op zich al een 

enorme bijdrage aan de vermindering van het energie-
verbruik. Er zijn zwembaden die met de overstap op 
WaterVision circa 90 procent op hun energierekening 
bespaarden. Maar het gaat verder... 
Een ander voorbeeld van duurzaamheid betreft onze 
armaturen: de diverse WaterVision armaturen hebben 
al vanaf dag één dezelfde vorm en zijn ontwikkeld 
voor hergebruik op lange termijn. Dus als een LED-
engine aan vervanging toe is of als er een upgrade 
naar de nieuwste techniek gewenst is, dan hoeven de 
armaturen niet vervangen te worden. En dat scheelt.

Veiligheid. Badmeesters moeten te allen tijde 
zicht hebben tot op de bodem van het zwembad. 
Waar ze ook staan, ze moeten elk hoekje kunnen 
overzien. Wij streven er voortdurend naar om onder-
waterschijnwerpers te ontwikkelen die tot in detail 
zijn afgestemd op het verkrijgen van een zo perfect 
mogelijk lichtbeeld. Een lichtbeeld waarbij lichtspreiding 
en kleurkarakteristieken bijdragen aan de optimale 
veiligheid van de zwemmers. Een goed voorbeeld 
is onze Mediterranean Blue lamp met NanoPower®

technologie. In deze brochure laten wij regelmatig 

onze klanten aan het woord over het effect van deze 
technologie in hun zwembaden.

Happiness. Licht en water zijn allebei bronnen van 
genot. Wij willen graag dat mensen zich fi jn voelen in 
een sfeervolle, veilige omgeving. WaterVision staat voor 
subtiele afstemming van een lichtplan - zowel onder 
als boven water - op de beleving van zwemmers, op 
de eisen van zwembadmedewerkers én natuurlijk op 
de bedoeling van architecten. Wij zijn pas tevreden als 
iedereen dat is.

HetHetHetHetHe AmAAmrâtâtâtâ h Gh GGh ranranrannranddd 
HotHotel el ele ininiin AmsAmsAmsAmsAmstertertertert dadamdamda . 

In een ruimte met donkere wanden - waar nauwelijks
daglicht toetreedt - is het bassin compleet verlicht met
maar drie onder waterlampen van 30 watt.



Functioneel, duurzaam en veelzijdig. Dat zijn de ken-
merken van onze armaturen. Een terughoudend en 
door dacht ont worpen behuizing is niet aan modegrillen 
onderhevig en maakt het mogelijk om vervanging en 
upgrades uit te voeren zonder ingrijpende en kostbare 
vervangings investeringen. Hierdoor is een haast 
onbeperkte samen stelling van LED-engines en lenzen te 
bereiken, allemaal in één type behuizing.

Functioneel. De armaturen zijn leverbaar voor opbouw 
of inbouw, voor verschillende typen badwand en voor 
zout of chloorwater. Als dat eenmaal is bepaald, hoeft er 
praktisch nooit meer iets te worden aangepast. Wij geven 
daarom zonder aarzeling tien jaar garantie op de RVS en 
aluminium behuizingen. Het hoofddoel is natuurlijk het 
beschermen van de tech niek die zich erin bevindt tegen 
invloeden van buiten af. De armaturen zijn hermetisch 
gesloten, tril-en schok bestendig en afgeschermd tegen 
elektro magnetische invloeden. Bovendien hebben ze 
een aan gegoten kabel en een veilige waterkering in de 
kabel aansluiting. Ten slotte zijn de armaturen uitgerust 
met warmte sensoren die de lamp beveiligen tegen over-
verhitting bij droogvallen.

Duurzaam. LED-verlichting gaat bijzonder lang mee en 
de techniek ontwikkelt zich bovendien razendsnel. Dit 
resulteert in een steeds hogere lichtopbrengst bij een 
steeds lager energiegebruik. Zodra omwille van effi ciency 
of een verandering in omgeving een upgrade wenselijk is, 
hoeven de armaturen in de regel uitsluitend met een nieuw 
binnenleven uitgerust te worden.

Veelzijdig. Zo constant als de WaterVision armaturen zijn, 
zo veelzijdig zijn de componenten die zich ín de behuizing 
bevinden. Precieze afstemming van het licht beeld kan 
worden bereikt door afstemming van de LED’s in de LED-
engine. Alles is mogelijk: Kelvin-, nanometer-, CMYK- of 
RGB-waarden, maar zelfs RAL- en Pantonekleuren. 
Voor ultieme aanpas baar heid van de lichtkleur is de 
ColorWave serie ont wikkeld, waarmee de sfeer op elk 
moment kan worden veranderd via het ColorComposer 
bedienings paneel. Naast afstemming van de LED’s, 
kunnen de breedte van de licht bundel en de mate van 
ver strooiing in de lucht of in het water worden beïnvloed, 
door de keuze uit verschillende lenzen.
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Armaturen en LED-engines

- Ben Delsing, directeur Zwembad Dijnselburg, Zeist

“ De WaterVision service garandeert ons in de 
toekomst altijd de nieuwste LED-technologie, 
zonder de armaturen te hoeven vervangen.”

De De De e armarmarmrmatuatuatuaturenrenrenrene vavavaan Wn Wn Wn WateateateateteerVirVirVrViViiisiosiosiosiosiooon in in in in iiin nnnn
dede de de ee prapraprapraktiktiktiktiijk.jk.jk.jk. PrPrPrPrPreciecieciecic ezeezeezeezeezee seseseseeeleclececleclecleclectietietietietietietie eneneneneeen   
plaplaplaplaplaatsatsatsatstssinginginginginging vavavavavavan bn bn bn bn bboveoveoveoveoveen- n- n- n-n- en en en en en ondondondondondondondderwerwrwrwrwwrwateateteateateteteer-r-r---
schschschschchchijnijnijnijnjnnwerwerwerwerwerwerperperperperpere s is is is is is in hn hn hn hn hn erberberberberber ruiruirururu kbakbakbakbakbabb re re rererer
behbehbehbehbehbehhuizuizuizuizuizuizinginginginginging. D. D. D... it it it it tt maamaamaamaaaa kt kt kt kt kt t hethethetetetete momomomomoom gelgelelgelelijkijkkkkkk omomomomomomm
altalalalalta ijdijdijdijdijdjd nanananaaaar ar aaar de de ddedd nienienininini uwsuwsuwuwuwsuw te te tete tee tecececectecece hnihnininihninn ek ek k k k kk te te ttte
upgupgupupupup radradradradradra en en en en n n zonzonononononderdererererer kokokooooostbstbstbstbsstbareareaaarea vevevvvvervavavrvavv ngingingingigggg ng ng ng ng g gg 
of of of ingingingingingin rijrijrijrijrijrijpenpenenenenen ede de de e e aanaanaanaanaanaanpaspaspaspaspaspasssinsssins gengengengengengen.....
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Dit resulteert in een forse besparing op energie, 
installatie én onder houd. In de praktijk worden bassins 
van maar liefst 33 x 25 meter verlicht met slechts tien 
NanoPower lampen van 80W.

Veiligheid: de zichtbaarheid van zwemmers.
Ver schil lende lichtkleuren hebben ver schillende 
effecten. De lampen uit de NanoPower serie 

geven een helder licht  beeld met uitstekende licht-
spreiding en uitzonderlijk goede zichtbaarheid van 
de zwemmer. Een uitblinker is de Mediterranean 
Blue lamp. Bij de Mediterranean Blue lampen 
kleurt de zwemmer wit, terwijl het water blauw 
kleurt. Het effect van de verschillende lampen 
wordt op foto’s weergegeven in de kaders op 
deze pagina’s.

WaterVision streeft voortdurend naar lichtoplossingen 
met de beste lumen-watt-verhouding en de hoogste 
energie-effi ciëntie. Daarnaast proberen wij continu 
de reikwijdte onder water en de mate van refl ectie 
op oppervlakken te verbeteren. Het draait daarbij om 
veiligheid: de zichtbaarheid van zwemmers tot in de 
verste hoeken van het bad. Het summum van techniek 
vindt z’n weerslag in de NanoPower-serie.

Minder energie. Minder lampen. Méér licht. De Nano-
Power serie is een nieuwe mijlpaal in het streven naar 
hoge licht opbrengst bij een laag energie verbruik. Een 
NanoPower lamp van slechts 20 watt is qua licht-
opbrengst in gebruik vergelijk baar met een 300 watt 
PAR gloei lamp. Met NanoPower lampen van 80 watt 
kan een volledig zwem bad met tot een derde van het 
gebruike lijke aantal schijnwerpers worden uit gelicht. 

Een goed voorbeeld
van het streven om
zoveel mogelijk licht in
het bassin te houden: 
het wateroppervlak 
refl ecteert veel licht 
naar de bodem.

Het effect van de 
lichtkarakteristieken
van de NanoPower
Mediterranean Blue
schijn werper: het water 
kleurt blauw, maar de
zwemmers kleuren wit.

25 m

5x WaterVision NanoPower 60W

Geadviseerd aantal lampen en lichtbeeld bij NanoPower schijnwerpers

25 m

10x PAR 56 wit halogeen 300W

Gebruikelijk aantal lampen en lichtbeeld bij PAR 56 schijnwerpers

NanoPower/Kelvin lampen en hun lichtkarakteristieken

- Jos van Gennip, accommodatiemanager De Tongelreep, Eindhoven

“ Het licht van de WaterVision-lampen straalt ver door het 
water en reflecteert tegen de wanden, zodat het zwembad 
egaal wordt verlicht. Opvallend is dat de zwemmers onder 
water beter zichtbaar zijn en dat is heel prettig voor de 
toezichthouders, die daardoor minder snel moe worden.”

serie
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Een uitzonderlijk breed spectrum van mogelijke 
kleuren én de voordelen van NanoPower 
benutten: dat is de doelstelling van de 
ColorWave serie. Het resultaat is een bijzondere 
schijnwerper die door aansturing via het 
ColorComposer bedieningspaneel alle mogelijke 
kleureffecten produceert.

De ColorWave RGBxW schijnwerpers zijn 
uitgevoerd met meer kleuren dan de drie 
hoofdkleuren Rood, Groen en Blauw. In het 
x-kanaal worden additionele kleuren zoals 
onder andere oranje en amber gegenereerd 
ter ondersteuning van de gewenste kleur in het 
water. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk 
het water ‘rood’ te maken. Ook is het mogelijk 
om met deze kleuren ‘perfect wit’ te maken. Dit 
betekent dat met het wit uit de kleuren plus het 
wit uit de witte leds er twee keer zoveel licht uit 
de WaterVision RGBxW lamp komt.

Voordelen van de ColorWave LED-schijnwerpers:
· 2x zoveel wit licht.
·  Veiligheid: goede zichtbaarheid van 
zwemmers.

·  Lichtopbrengst: grote hoeveelheid licht in het 
water.

·  Energiebesparing.
·  Prettige zwembeleving door gebruik van zeven 
‘briljant-kleuren’.

·  Lange levensduur en geringe onderhouds-
kosten.

Lichtaansturing. Door gebruik te maken van 
voor geprogrammeerde lichtscènes kunnen 
er automatisch en in ieder bad afzonderlijk, 
verschillende sferen en lichtkleuren worden 
gecreëerd. De aansturing werkt via een 
DMX-controller en kan met behulp van een 
bedienings paneel (zgn. ColorComposer) worden 
bediend. Naast DMX worden ook vele andere 
protocollen ondersteund, zodat samenwerking 
met de meest voor-
komende gebouw-
beheer systemen 
mogelijk is. De 
ColorComposer is 
ook aan te sturen 
via de afstands-
bediening, wifi , 
smartphones en 
tablets (iOS en 
Androïd).

ColorWave 
modellen:
De ColorWave 
RGBxW is 
in ver schil-
lende sterktes 
beschik baar.

ColorWave serie

De Duikerdel in 
NooN rd-Scharwoude

BadBadBaBaB ennnnnnnnnnnnnnnnn in in inin in iniinininininn in licliclicl clllll ht hthththhhhthhhththt enenenennenenenenenenene muzmuzmumumuzmuzmumuzmummuzzmum iekeieee  
bij BaBaBad Bd Bd Bd Bd BBBuchuchucuuchuuchuuu holhololllollllllz! z! z!z! z!z!z!z!z!zz!zz! De DDeDDDDDDDDDD
ColColColCo orWorWorWorWorWWWWWo Waveaveaaaveaveaaaaaa vevev rlirlichtchtchtchtchtttinginginginginginginginging 
is is is s gekgekgekekekkkgekkkkkkkg opoppoppooooppoppoooo eldeldeeldldd aaaaaaaan dn dn dn dn deee
muzmuzmuzuzuzmuzzzzzuzzzzu ieiiieiekiekiekieiiekiekinsinsinsin taltalaaaa latlatlatatata ie.e....

ColorComposer 500

- Frans Breeuwer, zwembadmanager De Duikerdel, Noord-Scharwoude

“ Door de bijzondere samenstelling 
van de LED’s in de LED-engine en het 
gebruik van NanoPower techniek, is de 
ColorWave onderwaterschijnwerper 
in staat om de kleur die ‘onmogelijk 
rood’ wordt genoemd te bereiken.”
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Bovenwaterverlichting: CrystalColor

Bij aankomst bij het gebouw, bij betreding ervan, in de 
kleedruimte, tijdens het zwemmen... Wij halen alles uit 
de kast om de badgast zich prettig te laten voelen.

Licht is techniek. Licht gedraagt 
zich anders op de huid dan op 
een refl ec terende tegel wand 
of op een kleur absorberende, 

donkere vloer. 
Een ruimte 
waar weinig 

of geen daglicht binnenvalt stelt andere eisen dan een 
ruimte met veel natuurlijk licht. Een slim lichtplan houdt 
rekening met al zulke factoren.

Licht is emotie. Het aller belangrijkst is het gevoel van 
de badgast. In een omgeving als een zwembad is het 
fi jn als het licht een aangenaam effect heeft op het oog 
en op de huid van de badgast. 

Toepassingen. De CrystalColor lamp is universeel toe-
pas baar en is populair voor het aanlichten van gevels, 

bruggen, tunnels, vochtige omgevingen als zwem baden, 
fonteinen en sauna’s. Ook in industriële en mari tieme 
omgevingen worden de CrystalColor spots ingezet.

Lichtkleuren. De LED-engines van de CrystalColor 
serie zijn precies afstembaar op de objecten die 
verlicht moeten worden. De ColorMotion uitvoering is 
voorzien van een kleurenwisselaar die iedere kleur van 
de regenboog kan produceren. De activering van de 
voorprogrammeerbare licht scènes vindt plaats via het 
ColorComposer bedieningspaneel.

Vrijheid in plaatsing. 
Het hart van 
de CrystalColor 
LED-spot is het 
MultiMirror optiek, 
dat met minimale 
verliezen en hoge 
precisie het licht op de juiste 
plaats richt. Er zijn acht stralingshoeken 
beschikbaar, die onbeperkte vrijheid in de 
plaatsing van de armaturen bieden.

De De De De De doodoodoodoodoodoorgargargargagarg ngngngnggng vanvanvanvanvann dededededed dodododododod uchuchuchuchuchuchu eruerueruerueruerue imtimtmtimtimtimtm en een enen 
en en een kleklekleklekleedredredredredredrruimuimuimuimuimmtententententententen nananananan arar ar ar arr dededededeed badbadbadbadbadba en en enen en vanvanvanvanvannvan 
SpoSpoSpoSpoSpoSp rcorcorcorcorcocomplmplmplmplmplmpm ex exex ex ex x DrDrDriDriDriDrriebuebuebuebubuebuburchrchrchrchrchrchc t it it it it in Tn Tn Tn Tn Tilbilbilbilbilbbburgurgurgurgurgggg.

CrystalColor7 met 
inbouwframe

de kast om de badgast zich

Licht
zich
eenn refl ec terende

op een kleur a
d

een
of

CryCryCryCrCryCryCryCryCryCrryCCC stastastastastasttatstatatalColColClColColClColColCC lorlorlorlorlorlorrr55555555 e5 ee5 e5 e5 eeeennnnnnn
CryCCryCCCCryCryCryCryCCrystastastastataastastaalClColColColColColCCoC lorlorororll rorror77777777CCCCCCC tttt llCllCCCCCC ll 777777 m7 m7 m7 m7 mm7 m7 mmmet et et et et etet te7777 tt
opopooopopopbopbpbppoopp ouwouwouwouwuwuwouwuwuwouwu frafrafrafrafrafraafrafraframemememememememeeee

- Pieter Bax, Manager Sportbedrijf bij de gemeente Tilburg

“ De LED-engine is zo samengesteld dat 
met een minimum aan licht een optimale 
refl ectie op de groene mozaïektegels wordt 
bereikt en de huid fl atteus getint wordt.”
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WaterVision ondersteunt architekten en ont-
werpers om de beoogde identiteit van gebouwen 
en objecten te vertalen. Ook nadat een ruimte is 
ingedeeld of een gebouw is ontworpen kunnen 
wij bijdragen aan het herscheppen van uw 
identiteit in licht.

Licht gedraagt zich anders in het water dan 
in de lucht. Licht refl ecteert anders op een 
tegelwand dan op de huid... Hoe stemmen we 
de componenten van de schijnwerpers af op 
de omgeving en op het gewenste lichtbeeld? 
Hoeveel lampen van welk wattage zijn er 
nodig en wat is de ideale plaatsing ervan? 
Hoe stemmen we de sfeer boven water en het 
lichtbeeld onder water harmonieus op elkaar af? 
Welke eisen stellen het water en het materiaal 
van de badwand aan de lampen?

WaterVision is gespecialiseerd in alles wat 
bij zwembad verlichting komt kijken en kan 
oplossingen bieden voor alle denkbare situaties.

De vertaling van uw 
identiteit in licht

SpoSpoSpoSpoSportcrtcrtcrtcooompomplexlexxxx DrDrDrDrDriebiebiebiebiebburcurcurcurcurcr ht ht ht ht ht in in in in in n TilTilTTilTilTilburburburburbuburg ig ig ig ig is s s s s s
eeneeneeneen frfraaiaai vovovovovovoorborborborborbeeleeleeleeleeld vd vd vd vd vvananananana eeneeneeneeneneen lililililil chtcchtchtchtchtplaplaplaplaplalal n dn dn dn dn dn dnnn at at att
inin naunauauauwewewewewe samsamsamsamsamenenenenenwerwerwerwerwerw kinkinkinkinkinking mg mg mg mg mg et et et etet hethethethethehee AmAmAmAmAAmA stestesteesteter-r-r-r-rr
damdamdamdammd se se se se e arcarcarcarcrchithithithithitectectectectecten en en en enburburburburburbureaueaueaueaueauea VeVeVeVeVVVenhonhonhonhohohoohhh eveeveeveeveevenCSnCSnCSnCSnCS 
tottottottot ststststtandandandandan isisisisis gegegegegekomkomkomkomkomen.en.en.en.en. ZoZoZoZoZoZowelwelwelwelwelwelw dededdededdde bobobobobovenvenvenvenvenve ----
alsalsalsals ononononderderderderder wa wa wawa waterterterteter ve ve ve veverlirlirlirlirlichtchtchtchtchttinginginginging isisisisis uuiuiuiuitgetgetgetgetgevoevoevoevoevoerdrdrdrdrd
metmetmetmet scscscscschijhijhijihijnwenwenwenwerperperperperpers rs rs rs rs vanvanvanvanvan WaWaWaWaWaterterterterterVisVisVisVisVisionionionionion....
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Projecten

Zwembad De Krim, Texel

- Iwan Groothuis, Directeur van De Krim, Texel

“  Alle betrokken partijen hebben 
met man en macht gewerkt 
om de deadline te halen.”

Zwembad De Krim, waar WaterVision het licht 
verzorgt, is verkozen tot Zwembad van het jaar 
2017’. Het zwembad is modern, duurzaam en 
milieu vriendelijk gebouwd. Achter de schermen 
zijn hedendaagse technieken gebruikt om zo 
duurzaam mogelijk met energie om te gaan. 
De bij dit project toegepaste onder- en boven-
water schijnwerpers van WaterVision behoren 
tot de meest sfeerbepalende, inno vatieve en 
energie zuinige verlichting die op dit moment te 
verkrijgen is.

Er werd maximale fl exibiliteit van WaterVision 
ver wacht. In het bouwproces konden objecten 
op het laatste moment nog worden aan gepast 
of verplaatst, zonder de schijnwerpers te ver-
plaatsen. WaterVision heeft daarom een unieke, 
uni versele manier van boven water verlichting 
toe ge past: ál het licht komt van hoog in de 
kolom men. Een samen spel van spot lights en 
fl ood lights biedt de mogelijkheid om het licht tot 
op het allerlaatste moment te confi gu reren en 
qua sfeer en licht opbrengst in te stellen. Ieder 

te verlichten object is bereikbaar voor de spots. 
Daarbij zorgen breedstralende fl ood lights voor 
gelijkmatige verlichting van grote opper vlaktes, 
terwijl spotlights de aandacht richten op objecten 
en looppaden. Het resultaat is een perfect verlichte 
ruimte. In combinatie met de onder water verlichting 
in de bassins en daglicht vanaf de raam partijen 
aan de zijkanten, levert dit een bijzonder sfeervolle 
atmosfeer op. Minstens zo belangrijk is dat deze 
werkwijze WaterVision in staat stelde om de 
geplande openingsdatum te halen.

In juli 2017 is het zwembad offi cieel geopend, 
een paar maanden later werd De Krim 
verkozen tot zwembad van het jaar 2017.

ZweZwZwewweweweweZZwembambambambad Dd Dd Ddd e Ke Ke Ke Ke rimrimrimrim, w, w, w, waaraaraaraa   
WatWatWatWatWWatatttererVerVerVerVrVererVere isisiisiiiononn onon n dde de de bovbovbovboven-en-en-en  
enenenenee ondondondonderwerwerwrwrwerwrwerwwrwaateateateaa rververv rlirlirlichtchtchtingingin  
verververververververervererververvverzorzorzorzorzorzozorzz gt.gt.gt.gt.tgggt.t
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De Hofvijver, Den Haag

De Hofvijver is waarschijnlijk de bekendste vijver in Nederland. Gelegen 
in het hart van Den Haag, pal naast het Binnenhof en ‘het Torentje’, is 
de vijver een iconische plek. WaterVision heeft de eer gekregen om de 
prachtige fontein in de Hofvijver te voorzien van LED-verlichting.

Deze klassieke fontein is voorzien van 8 stuks LED-lampen van 48 Watt 
uit de CrystalColor5 serie. Het is niet alleen mogelijk om alle kleuren 
van de regenboog te realiseren, het is tevens mogelijk om door middel 
van de speciale WaterVision lichtaansturing o.a. onze Nederlandse vlag 
met wimpel te symboliseren.

De WaterVision fonteinverlichting volgt de waterstralen. Dit heeft 
een briljant effect op het moment dat de massieve straal overgaat in 
druppels. Hierdoor is de fontein een echte eyecatcher.

De De De De DeD karkarkarkarkark raka akaktaktaktakttterierieriee stistiittt ekeekekeekekekee HoHoHooHoofvifvifvivivivivv jvejvejvevejvejvejvejvevejv r r rrrrr
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Binnenbad, Hotel Molitor, Parijs

Sinds de inauguratie in 1929 is dit een van de 
meest prestigieuze zwembaden van Europa. 
Na een lange tijd gesloten te zijn geweest, is 
dit historische monument gereno veerd en in 
2014 heropend. WaterVision was betrokken 
bij het lichtplan. Het binnenbad is uitgerust 
met WV19 schijnwerpers achter de bestaande 
Bullaugen-vensters in het zwembad.

Whirlpool, KissSalis Therme, Bad Kissingen 

Aan alle baden, van hoofdbaden tot 
whirlpools, is aandacht besteed. De paars-
blauwe wand wordt attractief aangelicht 
vanuit de whirlpool. Bij omvangrijke 
projecten komt het aan op synergie van de 
grote lijnen en de details.

Doucheruimte, Fitland, Leiden

Een voorbeeld van nauwe samenwerking 
met architecten bureau XCQ uit Antwerpen: 
uit de ijsmachine aan het plafond vallen 
ijsblokjes in de ijsschaal, die fungeert als 
de lamp. De verlichting is in de pijp van 
de ijsmachine geïnstalleerd. De met glas 
gecoate, rode wanden absor beren veel 
van het licht uit de ijsschaal. Deze wanden 
worden verlicht vanuit twee rode spots aan 
weerszijden van de ijsmachine, die perfect 
zijn afgestemd op de gebruikte kleuren en 
materialen. De lichtbundels zijn nauwelijks 
waarneembaar voor de bezoeker.

Buitenbad, Laguna Badeland, Weil am Rhein

‘Unter mir das Wasser, über mir der 
Himmel und die Sterne’. Dat is het motto 
van Laguna Bade land. Het RVS buiten bad 
wordt aan gelicht met slechts vijf schijn-
werpers met de lichtkleur Mediterranean 
Blue. Het spec trum van deze WaterVision 
lamp is in dit geval afgestemd op een opti-
male refl ectie op het edelstaal.

KissSalis Therme, Bad Kissingen

De baden van het imposante KissSalis 
Therme complex - 7.000 m2 - zijn door 
WaterVision uitgerust met warm witte 
lampen van 3000 kelvin. 

Detail KissSalis Therme, Bad Kissingen

Beleef een bijzondere wellness-ervaring 
op 7.000 m2 in KissSalis. Elk bassin heeft 
z’n eigen beleving, wat door de verlichting 
wordt geaccentueerd.

Buitenbad, Hotel Molitor, Parijs

Het buitenbad van Hotel Molitor is 
uitgerust met WV15 ColorWave onder-
water schijnwerpers. In de avond nemen 
het water en de omliggende façades op 
chique wijze alle kleuren van de regen-
boog aan. De gasten van Molitor genieten 
van deze betoverende atmosfeer. Midden 
in het drukke Parijs is hier een exclusief 
paradijs van rust geschapen.
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Buitenbad, Wonnemar, Neu-Ulm

Kleur is een keuze. Althans: met de 
ColorWave serie lampen. De kleur van het 
bad kan worden afgestemd op het tijdstip 
van de dag en op de gewenste atmosfeer.

Wonnemar, Backnang

In deze foto is het licht zo neutraal 
mogelijk ingesteld om de natuurlijke 
kleur van de wanden te accentueren. Via 
de ColorComposer kan echter in een 
handomdraai een totaal andere sfeer en 
emotie worden bereikt.

Allwetterbad, Osterholz

In dit forse bad (50x21m) zijn halogeen-
lampen van 200W vervangen door 
de energiezuinige WaterVision 20W 
NanoPower LED-schijnwerpers, met lange 
levensduur en een helder lichtbeeld.

Sportbad, De Trits, Baarn

‘Painting with light’... De sfeer van het 
zwembad kan - afhankelijk van de 
activiteiten of de momenten van de dag - 
worden ingesteld van neutraal tot specta-
culair. Een breed spectrum aan kleuren 
is mogelijk, waaronder het paars in deze 
foto. Zowel de boven- als onder water-
verlichting is uitgevoerd door WaterVision.

Recreatiebad, De Trits, Baarn

De scheiding tussen sportbad en 
recreatie bad is aangelicht met SunSet, de 
kleur van de ondergaande zon. Diverse 
details zijn afzonderlijk belicht.

Detail: wandmozaïek, De Trits, Baarn

Een detail van een decoratieve mozaïek-
wand, uitgelicht door middel van Crystal-
Color7 kleurwisselaars. De kleurwisseling 
kan onafhankelijk worden ingesteld of syn-
chroon lopen met de overige  verlichting.

Detail: sfeerhoek, De Trits, Baarn

Het bad en de wand in deze sfeerhoek 
verdienden extra aandacht. Door precieze 
kleurselectie van boven- en onderwater-
verlichting (respectievelijk Spring White en 
Mediterranean Blue) heeft deze ruimte een 
geslaagde ‘make over’ gekregen.

Wonnemar, Marktheidenfeld

De waterspiegel werkt daadwerkelijk als 
een spiegel: de raampartij en het plafond 
- inclusief de plafondverlichting - 
tekenen zich op het wateroppervlak af. 
Ónder de waterspiegel is het water juist 
uiterst gelijkmatig verlicht. De lichtsterkte 
evenaart de spiegeling zodat de bodem en 
de zwemmers goed zichtbaar blijven.

22 23



Recreatiebad, Zuiderparkbad, Den Haag

In een ruimte met weinig natuurlijke licht-
inval is een spannende sfeer gecreëerd, 
door gerichte uitlichting van de koepel, de 
speel-objecten en het zwemwater.

Wedstrijdbad, Riedbad, Frankfurt

Dit wedstrijdbad is gefotografeerd vanaf 
de springtoren en is op deze plek 4.60 
meter diep. In het overige deel is het 
bassin twee meter diep. De WaterVision 
onder water verlichting accen tueert de 
zilverwitte kleur van het RVS.

Sportoase Duinenwater, Knokke-Heist 

Zin in avontuur, of eerder behoefte aan rust 
en ontspanning? Sportoase Duinen water 
heeft het allemaal. Gedurende de zomer-
maanden zoeken ruim tachtig duizend 
mensen verkoeling in het complex. Het 
recreatiebad op de foto is verlicht met 
ColorMotion onder water verlichting.

Detail: koepel, Zuiderparkbad, Den Haag

De koepel is met CrystalColor5 kleur-
wisselaars uitgerust. Ieder segment 
van de koepel wordt apart aangelicht. 
Door middel van het ColorComposer 
bedienings paneel kan elke gewenste sfeer 
worden verkregen.

Binnenbad, Kibobad, Kirchheimbolanden

In het Kibobad zijn Bright White onder-
water schijn werpers voor RVS geïnstal-
leerd. Deze speciale schijnwerpers geven 
de roest vrij stalen bekleding weer de oor-
spronke lijke zilver grijze uitstraling terug.

Spa Zuiver, Amsterdam

Onzichtbaar gemonteerde CrystalColor 
spots lichten de sfeervolle mozaïektegels 
aan. Door precieze uitlichting versterkt 
WaterVision de serene atmosfeer.

Grotsauna, wellnessboot Fitland, Mill

Grotsauna. Zoutschaal wordt van boven 
aangelicht en weerkaatst het licht naar de 
voorruimte. In deze beide ruimtes is geen 
armatuur direct zichtbaar. De stoomsauna 
links en de rasul rechts worden vanaf 
buiten verlicht.

Relaxruimte, Therme Vierortbad, Karlsruhe

Door neutrale uitlichting van de kleurrijke 
wanden en door zo min mogelijk 
gekleurd licht uit het water laten treden, 
is een spannende sfeer gecreëerd in een 
ontspannende ruimte.
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Kinderbad, Waardergolf, Heerhugowaard

Een voorbeeld van ‘Painting with light’. 
Het water in het kinderbad wordt slechts 
door één CrystalColor5 roze gekleurd, de 
fi guren worden met aangepaste kleuren 
aangelicht, het perron door CrystalColor7 
spots in SunSet, het zwembad met 
Mediteranean Blue en het p lafond met 
kleurenwisselaars.

Geusseltbad, Maastricht

Dit 25 x 21 meter bad wordt volledig 
verlicht met slechts zes Bright White 
lampen per zijde, uit de NanoPower serie. 
Dankzij de NanoPower technologie wordt 
een gelijkmatig lichtbeeld verkregen.

Die Therme Bad Aibling 

Relaxen op ruim 10.000 m2... In Thermen 
Bad Aibling staat alles in het teken 
van ontspanning en zintuiglijk genot. 
De onderwater kleurenwisselaars van 
WaterVision bieden afwisseling en zijn 
bepalend voor de stemming.

Binnenbad, Seilerseebad, Iserlohn

In dit recreatiebassin zijn negen 200W 
halogeenlampen vervangen door drie 
WaterVision NanoPower schijnwerpers. 
De dakspanten wordt aangelicht met 
CrystalColor5 kleurwisselaars.

Buitenbad, Seilerseebad, Iserlohn

Het water in het buitenbassin heeft 
dezelfde Mediterranean Blue kleur als 
het water in het binnenbad, hoewel de 
binnenruimte compleet anders is belicht. 
Ook buiten zijn negen halogeenlampen 
vervangen door drie NanoPower 
schijnwerpers.

Buitenbad, Fitland, Goes

Manipulatie van de licht karakteristieken. 
Bij de buitenjacuzzi hebben wij ernaar 
gestreefd om de waterdamp zoveel 
mogelijk te accentueren.

Dompelbaden, Fitland, Goes

De volledige ruimte wordt verlicht vanuit 
de twee dompelbaden. Mediterranean 
Blue is de kleur die in het zwembad voor 
warmte staat, het koude dompelbad 
contrasteert hiermee en geeft de beleving 
van koud water.

Recreatiebad, Seedammbad, Bad Homburg

Het water is verlicht met ColorWave schijn-
werpers en kan alle kleuren aannemen. De 
fontein is niet apart uitgelicht: de refl ectie 
van het gekleurde licht komt vanuit het 
bassin.
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BREMEN Bremen (D) WONNEMAR Marktheidenfeld (D) WÖRGLER WASSERWELT Wörgl (AT) ZUIDERBAD Amsterdam (NL) ZWEM- EN RECREATIEBAD OLYMPOS Dendermonde
(B) ZWEMBAD “DE WATERDAM” Volendam (NL) ZWEMBAD BREEVEN Bornem (B) ZWEMBAD DE BLAUWE GOLF Leeuwarden (NL) ZWEMBAD DE DRIEBURCHT Tilburg (NL)
ZWEMBAD DE FAKKEL Ridderkerk (NL) ZWEMBAD DE HEERENDUINEN Ijmuiden (NL) ZWEMBAD DE HELSTER Elst (NL) ZWEMBAD DE HEUVELRAND Voorthuizen (NL) ZWEMBAD
DE HOUT Alkmaar (NL) ZWEMBAD DE KIMPEL Bilzen (B) ZWEMBAD DE KOEKOEK Vaassen (NL) ZWEMBAD DE KOLK Wierden (NL) ZWEMBAD DE KOUTER Poperinge (B)
ZWEMBAD DE LEISTERT Roggel (NL) ZWEMBAD DE MEREL Leopoldsburg (B) ZWEMBAD DE NACHTEGAAL Kontich (B) ZWEMBAD DE REESHOF Tilburg (NL) ZWEMBAD DE STOK
Roosendaal (NL) ZWEMBAD DE TREFFER Waregem (B) ZWEMBAD DE TRITS Baarn (NL) ZWEMBAD DE VELUWEHAL Barneveld (NL) ZWEMBAD DE WARANDE Wetteren (B)
ZWEMBAD DE WATERTHOR Den Haag (NL) ZWEMBAD DIJNSELBURG Zeist (NL) ZWEMBAD DUINENWATER Knokke-Heist (B) ZWEMBAD HET ZUIDERPARK Den Haag (NL)

Een greep uit de zwembaden 
waar onze schijnwerpers 

zijn toegepast...


