
EVA’s Pool Experience
Creëer de ultieme totaalbeleving op maat

Licht, geluid, effecten en attracties

ZWEMBADEN - WATERPARKEN



In de zwembadwereld staat EVA Optic synoniem voor innovatie. 
Al ruim een decennium staan wij middenin de wereld van sport en 
zwemmen. Hierdoor zien we kansen. Nieuwe mogelijkheden om 
nóg meer te genieten van zwemmen en sport. 

Het optimaliseren van de zwembadbeleving is zo’n kans. Met de 
innovaties, die wij in dit boekje presenteren, speelt u hier perfect 
op in.

Nieuwste innovaties
We bedenken en maken de mooiste belevingsproducten. Daar zijn 
we goed in én worden we blij van! We hebben de laatste tijd zeker 
niet stil gezeten. 

Vol trots introduceren wij: de EVAstream tegenstroommachine én 
het EVA Pool Entertainment System. Met deze twee innovaties 
tovert u uw zwembad om tot een plek waar (wedstrijd)zwemmers 
worden uitgedaagd en recreatiegasten eindeloos genieten van de 
vele verrassingseffecten.

Laat u inspireren
Of het om een gemeentelijk zwembad, een multifunctionele (top)
sportaccommodatie of een subtropisch waterpark gaat. EVA biedt 
u de ultieme beleving, op maat. Laat u zich inspireren en ontdek 
welke mogelijkheden er allemaal zijn, om de ultieme beleving te 
creëren.

4 jaar fabrieksgarantie
Wij geloven in de innovatieve kracht én de kwaliteit van onze  
oplossingen. Daarom geven wij u 4 jaar fabrieksgarantie op alle 
producten in ons standaard assortiment.

EVA OPTIC = INNOVATIE

EVAline lijnverlichting in Noorderparkbad Amsterdam



SAFETY
Onze producten helpen de veiligheid in een zwembadomgeving 
te verbeteren. Het juiste licht voor helder zicht, een extra paar 
ogen onder water met de Eveye onderwatercamera. Onze 
producten zijn degelijk en robuust. Zo mochten we onlangs het 
officiële certificaat Balvast (DIN18032-3) in ontvangst nemen 
voor onze EVAline lijnverlichting. We nemen geen risico’s.

Ons karakter

EXPERIENCE
Van eenvoudige waterattracties tot glijbaan, waterval, 
stroomversnelling, wavepool en spray park. Licht en geluid 
maken elke attractie nog leuker. Het EVA Pool Entertainment 
System brengt alle elementen samen, interactief en creatief. 
We gebruiken wat er al is, voegen elementen toe, koppelen 
en programmeren. Het resultaat? Een compleet nieuwe 
totaalbeleving!

INNOVATIVE
We zijn de enige leverancier met het hele pakket; van LED 
basisverlichting tot interactieve licht- en geluidsbelevingen. 
Maar ook bestaande producten blijven we doorontwikkelen. 
Nieuwe technieken bieden tenslotte nieuwe mogelijkheden. 
Met EVA heeft u één partij voor de hele beleving; alle producten 
werken perfect samen en wij begeleiden het hele project.

SUSTAINABLE
Onze producten worden gemaakt met duurzame, en zoveel 
mogelijk recyclebare, productonderdelen en materialen. Onze 
EVAline lijnverlichting is modulair opgebouwd. Componenten 
worden aan het einde van hun levensduur eenvoudig vervangen 
en recycled. Hiermee wordt afval tot een absoluut minimum 
beperkt. 

EVA Hydra spots in sporthal Rozengaarde Doetinchem



SAFETY

Safety

EVA Optic is lid van de KNZB Pool 
of Support. Samen met partners 

Hellebrekers Technieken, Slangen 
+ Koenis, Variopool, Myrtha en 

VDH steunen we de KNZB om haar 
topsportprogramma’s naar een nog 

hoger niveau te brengen.

EVA’s  producten helpen om een accommodatie veiliger te maken. 
Zo selecteren we LEDs met exact de juiste golflengte voor een 
zo helder mogelijk zicht, tot op de bodem van het bassin. Onze 
elektronica is specifiek ontwikkeld voor de vochtige en warme 
zwembadomgeving. En met de Eveye onderwatercamera op 
high-risk locaties (uitglijbassin van een glijbaan, wildwaterbaan, 
stroomversnelling) kunnen toezichthouders de zwemmers een stuk 
beter in de gaten houden. 

Verder laten wij onze producten testen op o.a. deze belangrijke 
internationale veiligheidsnormen:

Balvast volgens DIN 18032-3
EVAline LED lijnverlichting is voorzien van het certificaat balvast 
volgens DIN 18032-3 en DIN VDE 0710-13. 

Bevestigingen volgens NPR 9002:2015
Onze Aqua HE productlijn is speciaal ontwikkeld voor de veel-
eisende zwembadomgeving. Dat houdt o.a. in dat alle gebruikte 
materialen en bevestigingen voldoen aan de norm NPR 9002:2015. 

Veilige onderwaterverlichting volgens IEC EN 60598-2-18
Onze LED onderwaterlampen voldoen aan de internationale IEC  
veiligheidsnorm voor onderwaterverlichting. De lampen zijn getest 
op o.a. elektrische veiligheid (SELV), waterdichtheid (IPX8/IP68), 
isolatie klasse (III), slagvastheid, mechanische sterkte, weerstand 
tegen hoge druk, thermische beveiliging en brandveiligheid.



EXPERIENCE Het publiek een onvergetelijke ervaring bieden, dat wilt u toch 
ook? Met het EVA Pool Entertainment System koppelt u uw licht- 
en geluidsinstallaties met uw attracties. Zo vergroot u in een 
handomdraai de funfactor van uw zwembad. 

Zo creëren we een totaalbeleving
We starten met het in kaart brengen van uw accommodatie: welke 
speelelementen zijn er al? Wat is er nog nodig? We verbinden alle 
elementen met elkaar en voegen licht en geluid toe. Zo creëren 
we een compleet nieuwe totaalbeleving.  

Naadloze samenwerking
Het EVA Pool Entertainment System werkt uiteraard naadloos 
samen met onze zwembadverlichting, de Eveye camera en de 
EVAstream tegenstroom zwemmachine. Maar ook speelelementen 
en -systemen van andere leveranciers worden moeiteloos 
geïntegreerd. Wat wilt u aan uw totaalbeleving toevoegen?

Experience



Basisverlichting zwemzaal
EVAline LED lijnverlichting is modulair opgebouwd. LEDs 
en elektronische onderdelen worden aan het einde van 
hun levensduur eenvoudig vervangen en recycled. Het 
basissysteem gaat levenslang mee. Goed voor het milieu 
én uw portemonnee. 

Basisverlichting overige ruimtes
LED lijnverlichting en downlights; onze basisverlichting 
is speciaal ontwikkeld voor zwembaden, en is jarenlang 
probleemloos bestand tegen dit agressieve milieu.

Onderwaterverlichting
Krachtig, absoluut waterdicht, energie efficiënt en 
vooral heel erg mooi. EVA onderwaterverlichting is niet 
voor niks al jaren de nummer 1 keuze voor zwembaden 
in Nederland en ver daarbuiten. 

Sfeerverlichting
Meerkleurige RGBW verlichting is ons specialisme. EVA 
sfeerverlichting geeft een ware metamorfose door de 
krachtige en zeer egal uitlichting. Geen bundeltje kleur 
maar een hele ruimte volledig egaal verlicht in iedere 
denkbare kleur; uniek!

Onderwatercamera
Onze EVeye onderwatercamera is een perfect hulpmiddel 
voor toezichthouders op risicovolle plekken. Maar het 
is ook een funfactor waarmee attracties nog leuker 
worden. Realtime videoweergave van de wildwaterbaan, 
opnames van je landing vanaf de hoge duikplank, 
babyzwemmen of techniekobservaties van zwemmers. 

EVA Pool Entertainment systeem
Koppel alle (speel)elementen aan de verlichting, voeg 
geluid toe en creëer een compleet nieuwe totaalbeleving 
in de accommodatie. De slimme techniek maakt van dit 
systeem een alleskunner waarmee alle entertainment- 
wensen mogelijk worden gemaakt op een slimme 
en kostenefficiënte manier. Maatwerk van idee tot 
uitvoering.

Stel uw experience samen



Veel gemeentelijke zwembaden hebben vooral een functioneel 
karakter; een wedstrijd-, instructie- en peuterbad. De nadruk 
ligt veelal op leszwemmen en doelgroepen. Toch leent dit type 
zwembad zich ook perfect voor het EVA Pool Entertainment System.

Begin bij de basis
We starten bij de basis: de verlichting. Deze bestaat bijvoorbeeld 
uit EVAline lijnverlichting of downlights boven het wedstrijd- en 
instructiebad. We vullen dit aan met RGBW onderwaterverlichting 
en Hydra RGBW spots voor een meerkleurige lichtmetamorfose. 

Plezier voor de allerkleinsten
Als de basis staat, koppelen we het spuitbeest in het peuterbad 
aan de RGBW spots. Natuurlijk voegen we ook een spannend 
geluid toe, zodat er een prachtig ontdekspel voor de kleintjes 
ontstaat.

Spectaculaire effecten voor jongeren
Ook jongeren hebben ontzettend veel plezier van dit systeem. De 
onderwaterverlichting kan automatisch van kleur veranderen op de 
beat van de muziek, met onze unieke audiokoppeling. Dat levert 
fantastische effecten op tijdens het discozwemmen en de drijf-in 
filmavonden.

EVA Experience in een  
gemeentelijk zwembad

Een multifunctionele accommodatie is een ontmoetingsplek voor 
de gemeenschap. Vele functies komen hier samen; zwemlessen, 
doelgroepzwemmen, verenigingen, recreatief zwemmen, sport en 
schoolgym. Maar ook buurtfeesten of een springkussenevent.

Creëer bijzondere effecten
Om het multifunctionele karakter van de accommodatie extra te 
benadrukken, adviseren wij naast basis- ook RGBW sfeerverlichting 
te gebruiken. Hiermee kunt u bijzondere effecten creëren. 
Bijvoorbeeld in de waterval, bruisbank, whirlpools of glijbaan. Of 
juist in de stroomversnelling, waarvan de kleur in een golvende 
beweging verandert van blauw naar paars, naar roze naar rood.

Geprogrammeerde of gepersonaliseerde effecten
Deze unieke effecten zijn voor te programmeren. Maar het is 
nóg leuker om de zwemmer zelf te laten kiezen welke kleur- en 
geluidsexperience hij wil ervaren. Bijvoorbeeld tijdens zijn ritje 
in de glijbaan. De ervaring is helemaal compleet wanneer hij zijn 
spectaculaire landing terugziet op het scherm, dankzij de Eveye 
onderwatercamera.

EVA Experience in een  
multifunctionele accommodatie



In een subtropisch waterpark draait alles om de beleving van de 
bezoeker. Als exclusieve leverancier van zwembadverlichting, 
voor alle Center Parcs Aqua Mundo’s in de Benelux, Frankrijk en 
Duitsland, weten wij dit als geen ander.

Vergroot de beleving van uw attracties
Klein én groot moeten zich vermaken met alle attracties die de 
accommodatie te bieden heeft. Van waterspeeltuinen en spray 
parks, grotten en watervallen, bubbelbaden en bruisbanken, 
stroomversnellingen en wildwaterbanen, glijbanen voor kleuters 
en durfals, tot golfslagbaden en indoor surfbaden… 

In al deze attracties spelen licht en geluid een grote rol. Een 
beleving die met het EVA Entertainment Pool System naar een 
nóg hoger niveau getild wordt. Wij denken graag met u mee hoe 
u de beleving van uw waterpark intensiveert met uw bestaande 
attracties en onze nieuwe technieken.

Toe aan een nieuwe attractie?
Ontdek dan onze nieuwe EVAstream zwemmachine. Hiermee 
worden ook de meest fanatieke zwemmers uitgedaagd. 

EVA Experience in een  
subtropisch waterpark

INNOVATIVE



Naast het EVA Pool Entertainment System brengen we in 2020 ook de 
EVAstream tegenstroom zwemmachine op de markt. 

Perfectie

De EVAstream is de meest compacte en óók de meest krachtige  
tegenstroom zwemmachine in de markt. Na bijna 2 jaren van non-
stop design en ontwikkeling hebben we onze jetstream volledig 
uitgeëngineerd. De EVAstream is tot in perfectie doorontwikkeld, 
langdurig getest en voldoet 100% aan de zeer strenge kwaliteits- en 
veiligheidseisen. 

Uitdaging voor beginner tot atleet

De EVAstream is zo krachtig dat deze zelfs wedstrijdzwemmers van hoog 
niveau een uitdagende duurtraining kan bieden. Maar door de rustige, 
stabiele - en bovendien controleerbare - stroming van de EVAstream is 
deze voor veel doelen te gebruiken. 

De EVAstream is een perfect hulpmiddel bij het zwem-ABC. Simuleer 
uiteenlopende praktijksituaties (stroming, golfslag) om niet alleen zwem-
vaardigheid maar ook zwemveiligheid te oefenen.

Multifunctioneel

Naast zwemmen en training kan de EVAstream ook voor andere doeleinden 
worden ingezet; denk aan een stroomversnelling, waterkanon of fontein.

EVAstream tegenstroom zwemmachineEVA Pool Entertainment System

Koppel attracties aan verlichting, voeg 
audio toe en creëer een compleet nieuwe 
zwembadbeleving!

Alles werkt samen

Welke speelelementen zijn er al? Wat is er 
nog nodig? We verbinden alle elementen 
en voegen licht en geluid toe. Zo creëeren 
we een compleet nieuwe totaalbeleving, op 
maat.

Stel uw experience samen:

Combineer dit met licht en 
geluid middels het EVA 
Pool Entertainment 
System en de 
beleving is 
compleet!



SUSTAINABLE Zwembaden en sportaccommodaties zijn grootverbruikers van 
elektriciteit. Verlichting heeft daar altijd een groot aandeel in ge-
had. Met onze LED verlichting hebben onze klanten gezamenlijk 
al enorme hoeveelheden minder CO2 uitgestoten. En omdat we 
onze producten zo degelijk en duurzaam mogelijk maken, telt deze 
vermindering jarenlang door. 

Onze producten worden gemaakt met duurzame materialen, en 
zoveel mogelijk recyclebare productonderdelen. Bijvoorbeeld de 
EVAline LED lijnverlichting. 

Sustainable

Recyclebare onderdelen
Dit product is opgebouwd uit 
geanodiseerd aluminium modules; 
de basismodule en afzonderlijke 
lichtmodules. LED strips en de 
elektronische componenten 
kunnen aan het einde van hun 
levensduur eenvoudig worden 
vervangen en deels gerecycled. 
Afval wordt tot een minimum 
beperkt. De aluminium modules 
worden bovendien volledig 
recycled door omsmelting.

Onze producten worden ontwikkeld en gemaakt in onze eigen 
faciliteiten in Nederland. Tijdens het hele proces beperken we de 
milieubelasting tot het absolute minimum. 

Ons ultieme doel? Het bedenken en maken van de allerbeste, 
meest betrouwbare producten zonder dat we daarmee het milieu 
belasten.



EVA Optic B.V.
De Velde 1
8064PH Zwartsluis
Nederland

+31 (0)38 33 75 067
sales@evaoptic.com

www.evaoptic.nl

We delen graag onze kennis en 
ervaring met onze klanten. Wat is de 
beleving die u zoekt? Het EVA Pool 
Entertainment systeem maakt een 
complete metamorfose mogelijk...


