EVA’s Pool Experience

Privé zwembaden
Sport, plezier en ontspanning;
haal het maximale uit uw zwembad!

‘‘Wij willen dat u
het hele jaar door
van uw zwembad
kunt genieten’’
genieten’’

De EVA
Experience
THUIS

De EVA Experience thuis

EVA Optic is dé vertegenwoordiger van innovatiekracht in de wereld van zwembaden &
home wellness. Onze producten bieden u een
fantastische zwembadbeleving thuis. Niet alleen
met onze onverwoestbare onderwaterlampen,
maar we zien ook nieuwe kansen. Nieuwe
mogelijkheden om nóg meer te genieten van
zwemmen en sport. Bijvoorbeeld door de
functie van uw privé zwembad te vergroten.
Haal het maximale uit uw zwembad
Misschien heeft u plannen voor het bouwen
van uw eigen zwembad? Of wellicht ligt er al
jaren een zwembad in uw tuin. Maar gebruikt
u die niet meer zoveel, omdat hij eigenlijk net
te klein is om lekker banen in te zwemmen.
Met de EVAstream zwemmachine kunt u vrijuit
zwemmen, trainen zelfs, in uw eigen zwembad.

Creëer uw eigen EVA Experience
Met dit boekje willen wij u inspireren. Of u nu al een zwembad heeft,
of u zich nog aan het oriënteren bent. Wij laten zien wat er mogelijk is,
maar ook waar u allemaal rekening mee moet houden. Wij helpen u
om het maximale uit uw zwembadbeleving te halen!

Creëer uw eigen EVA Experience
U kunt nu het hele jaar door genieten van uw
zwembad, niet alleen op warme zomerdagen!
De EVAstream zwemmachine maakt van ieder
zwembad, hoe klein ook, een home fitness.
We ontwikkelden voorgeprogrammeerde
zwemtrainingen, waarbij de LED onderwaterlampen u door de oefeningen heen begeleiden
én motiveren. Bedien onderwaterverlichting
en EVAstream vanuit het zwembad met Piëzo
knoppen. De EVeye onderwatercamera dient
bovendien als een extra paar ogen onder water,
een veilig gevoel. Zo haalt u het maximale uit
uw zwembad!

EVAstream
tegenstroom

EVAstream tegenstroom zwemmachine

ZWEMMACHINE
‘‘Start uw
werkdag met
een energieke
conditietraining
of duik ‘s avonds
uw bad in om
even heerlijk de
drukte van de
dag los te laten.’’

Maak kennis met de EVAstream. Met deze
veelzijdige zwemmachine haalt u het
maximale uit uw zwembad. Zwemmen als in
een openbaar zwembad, maar dan gewoon
thuis, in uw eigen zwembad!
Zwemplezier voor de hele familie
De EVAstream is ontzettend veelzijdig. De
zwemmachine tovert ieder zwembad in een
handomdraai om tot een professioneel trainingsbad, home-fitness én unieke waterattractie. Optimaal zwemplezier voor de hele
familie. Het hele jaar door.
Standaard zwembaduitrusting
Niet alleen heerlijk ontspannen “baantjes”
zwemmen of juist een uitdagende zwemtraining volgen, maar ook aquajogging of revalidatie behoren tot de mogelijkheden. En de
kinderen? Die kunnen zich helemaal uitleven.
Maak bijvoorbeeld een stroomversnelling in
het zwembad of plaats de machine op de
bodem voor een fantastische onderwatervulkaan. Daarom behoort een EVAstream tot
de standaard uitrusting voor ieder zwembad.
Het hele jaar door zwemmen
Door de EVAstream wordt een eigen zwembad
voor veel meer mensen aantrekkelijk en bereikbaar. U kunt nu het hele jaar door zwemmen,
en écht het maximale uit uw zwembad halen!

Gezond met de EVAstream
Zwemmen is gezond, heel gezond zelfs. Regelmatig zwemmen maakt uw hele lichaam
sterker. U traint alle spiergroepen, versterkt uw hart en longen en verbetert uw uithoudingsvermogen. Een echte full-body workout, zonder blessures.
Maar zwemmen is ook goed voor uw geest. Het reduceert stress, verbetert slaap en geeft
energie. De stilte in het water, de repeterende zwembewegingen, gecombineerd met
de meekleurende EVA onderwaterverlichting brengen u even helemaal in het moment.
Zwemmen in de EVAstream is haast meditatief; ontspanning door inspanning!

‘‘Met de veelzijdige
EVAstream zwemmachine
haalt u écht het maximale
uit uw privé zwembad.’’

Veilig
De EVAstream is tot in perfectie doorontwikkeld. De zwemmachine voldoet aan
zeer strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. Inclusief de internationale veiligheidsnormen voor privé zwembaden (EN 16582-1) en openbare zwembaden (EN
13451-1) voor o.a. haarveiligheid.

EVAstream
MODELLEN

Probeer
ze uit!

Welke EVAstream is de juiste voor u? Probeer de verschillende
versies uit in een testbad.

‘‘Maak de beleving
compleet met de
vooringestelde
zwemtrainingen!’’

EVAstream

ZWEMTRAININGEN
Volg de speciaal ontwikkelde EVAstream zwemtrainingen met een combinatie van sprint-, intervalen duurelementen. De automatisch meekleurende
EVA RX Smart RGBW onderwaterlampen bieden u
intuïtieve begeleiding tijdens de training. Een echt
unieke zwembeleving. Bent u klaar voor de start...?
Bediening vanuit het zwembad
Start uw EVAstream zwemtraining met een druk op
de knop, gewoon vanuit het zwembad. De trainingen zijn volledig voorgeprogrammeerd, met diverse
soorten zwemoefeningen, meekleurende onderwaterlampen en zelfs met ingebouwde rustpauzes. Pas
de zwemsnelheid van de training aan naar uw eigen
niveau en geniet van een heerlijke zwemtraining!
Ruime zwemzone
De stroming van de EVAstream is krachtig en reikt
ver, waardoor een ruime zwemzone wordt gecreëerd.
Hierdoor ligt u verder van de machine af, en heeft u
veel bewegingsruimte tijdens het zwemmen. Het
geeft u voldoende ruimte om te versnellen, zonder
direct de kant te raken. De zwembeleving is daardoor
heel natuurgetrouw.

EVAstream zwemtrainingen

De EVAstream is verkrijgbaar in 3 modellen; EVAstream Fit, Pro en Max. De EVAstream
Fit is favoriet bij recreatieve zwemmers. Geoefende zwemmers en sporters kiezen voor
de EVAstream Pro, vanwege zijn extra krachtige stroming. De EVAstream Max biedt
de maximale zwembeleving. Toepasbaar in kleine zwembaden (> 4,5m lang), met de
meest ruime zwemzone (door de dubbele turbine). En bovendien biedt de EVAstream
Max zelfs topsporters van Olympisch niveau een uitdagende training. De drie modellen
zijn verkrijgbaar in zowel een opbouw- als een inbouwversie.

‘‘Met de EVAstream kan
veel meer dan banen
zwemmen alleen’’’’

Naast een ingebouwde variant, is de EVAstream ook verkrijgbaar als flexibele opbouwvariant. En dat biedt nóg
meer mogelijkheden. Plaats de EVAstream in de hoek
van het zwembad om een geweldige stroomversnelling
te creëren. Maak een onderwatervulkaan, gebruik bodyboards en andere spelmaterialen. Geniet optimaal van
uw zwembad, met de hele familie!

EVAstream voor de hele familie

De EVAstream is niet alleen fantastisch voor “banen
zwemmen” of zwemtrainingen. Revalidatie en therapeutische oefeningen, maar ook aquarobics en aquajogging. Ontdek nieuwe aquasporten in de privacy van uw
eigen zwembad.

‘‘Als vaste
leverancier
van Center Parcs
waterparken
zijn we expert in
het creëren van de
ultieme lichtbeleving
in zwembaden.‘‘
EVA LED onderwaterverlichting

Professionele kwaliteit in uw
eigen zwembad
Speciaal voor privébaden ontwikkelden
we de RX productlijn LED onderwaterverlichting. Daarmee maken we
de kwaliteit en degelijkheid van de
professionele markt nu ook beschikbaar voor u thuis.
Het RX-model is gebaseerd op onze
professionele A-serie en voldoet aan
de internationale veiligheidsnorm IEC
EN 60598-2-18. Oerdegelijk én zeer
veilig. En daarom geven we 4 jaar
standaard fabrieksgarantie.

EVA onderwaterverlichting
Onderwaterverlichting verhoogt de allure van ieder zwembad. Het
geeft sfeer aan uw zwembad, en de omliggende tuin en het terras.
Met meerkleurige LED onderwaterverlichting verandert u bovendien de ambiance eenvoudig met één druk op de knop.
EVA Optic is expert in lichtbeleving
EVA LED onderwaterverlichting werd oorspronkelijk ontwikkeld
voor openbare zwembaden en waterparken. Als vaste leverancier
van o.a. Center Parcs waterparken zijn we expert in het creëren van
de ultieme lichtbeleving in zwembaden.

EVA RX onderwaterlampen
Speciaal voor privézwembaden ontwikkelden we de EVA
RX serie. Deze serie bestaat uit onderwaterlampen voor
bestaande en nieuwe zwembaden, met vaste lichtkleur of
meerkleurig RGBW.

RX Eco mono
RX Smart RGBW

EVA RX onderwaterverlichting

Met onderwaterverlichting bepaalt u de
ambiance in en rondom uw zwembad. Kies
bijvoorbeeld voor sfeervol warmwit licht in
uw zwembad. Of wilt u de kleur en sfeer van
uw zwembad volledig naar uw hand kunnen
zetten? Kies dan RGBW lampen voor een
volledige kleurenmetamorfose onder water.
Weinig lampen, veel licht
In een privézwembad zijn vaak maar 2 of 3
RX LED lampen van 20W nodig om het hele
zwembad egaal te verlichten. Hoe we dat
voor elkaar krijgen? We gebruiken alleen de
allernieuwste en beste productcomponenten. Ook passen we slimme technologieën
toe waardoor we de productprijs laag
kunnen houden. Zónder in te leveren op
kwaliteit.

pep uzelf op in oranje licht of gebruik blauw
licht om na het zwemmen beter in slaap te
vallen. Speel met kleuren en intensiteit om
uw ideale wellness beleving thuis te creëren.
RX Eco met vaste lichtkleur
De RX Eco is een zeer krachtige en energiezuinige LED onderwaterlamp met een vaste
lichtkleur (mono colour). De Eco is verkrijgbaar in 3 vaste lichtkleuren; warm wit
(3000K), helder wit (6000K) of mediterraan
blauw. Met een verbluffend hoge lichtintensiteit bij een energieverbruik van slechts
20W per lamp. Deze lamp draagt niet voor
niets de titel “Eco”.

EVA RX Smart RGBW
De RX Smart is een DMX-gestuurde 20W
meerkleurige lamp voor privé zwembaZwemtraining met meekleurend licht den. De RX Smart werkt via het universele
DMX512 protocol. Een kleurenspektakel
Samen met de EVAstream krijgt EVA’s LED
geheel naar wens samengesteld. En een fanonderwaterverlichting een geheel nieuwe
tastisch hulpmiddel bij EVAstream zwemfunctie erbij. Koppel de RX Smart RGBW
trainingen. Beschikbaar met daylight white
onderwaterlampen aan de EVAstream
(6500K) of warm white (3000K) LEDs.
zwemmachine en volg de voorgeprogrammeerde zwemtrainingen. De verlichting
De ultieme home wellness beleving
kleurt mee gedurende de training en geeft
De RX LED onderwaterlampen zijn energieu als zwemmer oriëntatie en motivatie. De
zuinig, kwalitatief hoogwaardig, geschikt
lichtkleuren geven o.a. aan wanneer de
volgende oefening begint, hoe ver u binnen voor ieder type privézwembad, eenvoudig
een oefening bent gevorderd en wanneer u realiseerbaar én voor een vriendelijke prijs.
Bedien de verlichting vanuit het zwembad
een rustpauze heeft.
middels Piëzo knoppen, of gebruik een
touch screen paneel nabij het zwembad om
Wellness beleving met kleur
Meerkleurige (RGBW) onderwaterverlichting de lichtintensiteit (en lichtkleur) te regelen.
Creëer eenvoudig de ultieme home wellness
maakt ook kleurentherapie in uw eigen
zwembad mogelijk. Ontspan in groen licht, beleving!

‘‘Verander lichtkleur of scène met

Piëzo knoppen vanuit
het zwembad of via een
touch screen paneel.”

EVeye onderwatercamera

‘‘Creëer een
sfeervolle
ambiance op het
terras en in uw
tuin.’’

EVA

SFEERVERLICHTING

EVeye

ONDERWATERCAMERA

De EVeye is geen drenkelingen
detectiesysteem, maar is wél erg
handig om een extra oogje in
het zeil te houden.

De EVeye onderwatercamera geeft haarscherp beeld onder water. Dit
is realtime te zien op uw tablet of smartphone. EVeye houdt voor u een
oogje in het zeil, zodat u kunt ontspannen en genieten. Een extra element van veiligheid voor uw zwembadbeleving. Uiteraard is de EVeye
niet bedoeld om persoonlijk toezicht bij het zwembad te vervangen.
Veilig en fun
Met de EVeye heeft u bovendien een geweldige extra funfactor in het
zwembad. Bekijk realtime onderwaterbeelden en leg deze vast met de
HD-recorder met harddisc. De kinderen showen hun beste onderwatertricks. U maakt prachtige snapshots en filmpjes, en stuurt de beelden
eenvoudig naar uw tablet of smartphone. De camera is compact en
past in een standaard inbouwnis voor EVA onderwaterverlichting.

Dat unieke gevoel van vrijheid en geluk als u in uw
eigen zwembad dobbert, wat een heerlijke luxe!
Voeg daar EVA’s betoverende verlichting aan toe;
niet alleen onder maar ook boven water. Creëer
een sfeervolle ambiance op het terras en in uw tuin.
Stuur de sfeerverlichting centraal aan, perfect synchroon met uw onderwaterverlichting. De beleving
is compleet!
Sfeervol lichtspektakel
Onze RGBW downlights, spotlights en pendelarmaturen werden speciaal ontwikkeld voor de veeleisende zwembadomgeving. Alle verlichting werkt
naadloos samen. Synchroniseer alle lampen of
verdeel ze in groepen, pas de lichtintensiteit aan of
kies de allermooiste kleurnuance uit het omvangrijke palet. Eenvoudig en intuïtief te bedienen met
het DMX touchscreen paneel, en via uw eigen tablet
of smartphone.

Bediening vanuit het zwembad
MET PIËZO KNOPPEN

Ook de onderwaterverlichting bedient u met
de Piëzo knoppen. Kies voor automatische
synchronisatie van de lichtkleuren tijdens een
zwemtraining. Of pas de lichtkleur en -intensiteit aan naar uw wensen. Eenvoudig en zonder
het zwembad te verlaten, u heeft de volledige
controle!

“U hoeft het
zwembad niet uit
om een nieuwe
zwemtraining op
te starten.’’

Aansturing van de
EVA EXPERIENCE

Hoe stelt u uw zwembad experience samen?
Kiest u voor één element, bijvoorbeeld alleen
de EVA onderwaterverlichting? Of gaat u
voor de complete beleving van EVAstream,
verlichting met aansturing vanuit het bassin
en een EVeye onderwatercamera voor extra
veiligheid?
Aansturing; van basis tot uitgebreid
Voor de aansturing van onze producten zijn
vele mogelijkheden. Een eenvoudige aan/uit
schakelaar, een basic touch screen paneel,
of volledig centrale aansturing van diverse
elementen via een DMX touch screen paneel,
i.c.m. een app voor tablet of smartphone. Of
kiest u juist voor bediening van EVAstream en
onderwaterverlichting vanuit het zwembad,

met de waterdichte Piëzo knoppen, beschikbaar in diverse configuraties. De keuze is aan
u!
Alles werkt samen
Kiest u voor een centrale aansturing? Dan
koppelen we alle elementen (m.u.v. de
camera) onderling via DMX. Met de DMX
controller stuurt u niet alleen de onderwaterverlichting aan, maar ook RGBW downlights
en spotlights. Volledig synchroon. Selecteer
precies de juiste kleurnuance uit het palet,
dim traploos en speel uw eigen op maat
gemaakte kleurscènes af. Zelfs koppeling met
de EVAstream en een uitgebreid trainingsprogramma behoren tot de mogelijkheden!

Piezo3 controller

Aansturing van de EVA Experience

De EVAstream kunt u eenvoudig vanuit het
zwembad bedienen met Piëzo knoppen. Kies
een vooringestelde zwemtraining of zwem op
een vaste snelheid. Verhoog de zwemsnelheid
of kies juist voor een rustiger tempo.

conventionele ontwerpkaders
los te laten, creëer je ruimte
voor nieuwe mogelijkheden’’

Innovatie & Productie

IN EIGEN HUIS
Alle EVA Optic producten worden in onze eigen
faciliteiten in Zwartsluis (Nederland) bedacht,
ontwikkeld en geproduceerd. Dat brengt vele
voordelen met zich mee, o.a. voor kwaliteitscontrole. We zijn kritisch op kwaliteit, het product
moet tenslotte voor jarenlang onbezorgd
gebruiksplezier zorgen.
Alles in-house; van idee tot productie
Wij ontwikkelen onze producten vanuit het
perspectief van de gebruiker en worden daarbij
niet geremd door “hoe het altijd wordt gedaan”
in de markt. We verdiepen ons voortdurend
in nieuwe technieken (en zoeken de grenzen
op van wat mogelijk is). Om deze vervolgens
in onze productiemethodes te integreren. Een
mooi voorbeeld daarvan is 3D printing, een
techniek die ons fantastische creatieve mogelijkheden biedt voor productdesign, prototyping en
zelfs productie.
High-end productiefaciliteiten
Onze focus op superieure productkwaliteit
en duurzaamheid hebben geresulteerd in een
geavanceerde productieafdeling. Volledige
controle op ieder onderdeel van het productieproces, daar streven we naar. Zo hebben we
een eigen Pick & Place afdeling, wat echt uniek
is. Hier produceren we onze LED printplaten
en elektronische componenten. In de X-Ray
machine worden deze vervolgens tot op componentniveau gecontroleerd. Voor extreme
nauwkeurigheid. Alles om de allerbeste kwaliteit producten te leveren aan onze klanten.

EVA Optic Innovatie & Productie

‘‘We kijken opzettelijk
niet naar wat er al is in
de markt. Want door de

Van inventarisatie en inspiratie tot
creatie. De hier volgende tips helpen
u om het maximale uit uw zwembad
project te halen.

Fase 1: Inventarisatie (nieuwbouw)

Plan uw zwembad project

‘‘De eerste stap
is inventarisatie.
Niet alleen van
uw wensen en
situatie, maar
ook van alle
mogelijkheden
die er zijn.’’

Fase 1: Inventarisatie

Enkele vragen die u zichzelf
KUNT STELLEN OVER...
...hoe u het zwembad wilt gebruiken:
Wie gaan het zwembad gebruiken?
Voor welke activiteiten gaat het zwembad gebruikt worden?
Welk formaat zwembad heeft u daarvoor nodig?
Wilt u het hele jaar door kunnen zwemmen?
Welke overige wensen heeft u? Terras, barbecue, buitenkeuken, whirlpool, sauna,
opbergruimte voor waterspeelgoed? Houd daar qua ruimte rekening mee!

Fase 1: Inventarisatie
NIEUWBOUW

Op de volgende pagina’s helpen we u om uw nieuwe zwembadproject in kaart te
brengen en te plannen. We stellen vragen en geven tips zodat u goed beslagen ten ijs
komt. De eerste stap is inventarisatie. Niet alleen van uw wensen en situatie, maar ook
van alle mogelijkheden die er zijn.

...de bouw en locatie van het zwembad:
Wordt het zwembad overdekt of niet?
Hoeveel ruimte heeft u beschikbaar?
Op welk soort grond wordt het zwembad gebouwd?
Waar komen de installaties (pomp, filter, verwarming)?
Heeft u een bouwvergunning nodig?
Zijn er lokale milieubepalingen die een beperking kunnen vormen?
Komt er een terras? In de openlucht, overdekt of beide (denk bijv. aan
een lamellendak of schuifdak)
Waar komt de zon op en waar gaat deze onder?
Hoe staat de wind meestal? Heeft dit invloed op de ideale locatie?
Denk ook aan uw privacy.
En natuurlijk, welk budget heeft u beschikbaar?

Milieuvriendelijke
MOGELIJKHEDEN

Fase 1: Milieuvriendelijke mogelijkheden

1 Kies het juiste formaat zwembad. Vaak wordt gekozen
voor een groter zwembad om toch “baantjes” te kunnen
zwemmen. Maar om echt te kunnen zwemmen heeft u al
snel een flink formaat zwembad nodig. Met de EVAstream
kunt u nu ook in een klein zwembad zwemmen en voluit
trainen. Met een kleiner zwembad verbruikt u veel minder
energie en water. Beter voor het milieu én beter voor uw
portemonnee.
2 Begin bij de basis! De eenvoudigste manier om energie
te besparen is perfecte isolatie van het bassin. Met
een voldoende dikke isolatielaag voorkomt u onnodig
warmteverlies. Combineer dit met een goede kwaliteit
afdekdeken en de warmte wordt optimaal behouden. Met
een kleiner, goed geïsoleerd zwembad kunt u het zwemseizoen aanzienlijk verlengen.
3 Draai de thermostaat een stukje terug. Iedere graad
temperatuurstijging van het zwembadwater komt overeen met een toename van 15-18% energieverbruik en
gebruikskosten.

Vriendelijk

VOOR HET MILIEU
Als groot fans van de natuur doen wij er alles aan om met de EVA producten
het milieu minimaal te belasten. Zo verbruikt onze LED onderwaterverlichting
nog geen 10% van de energie van een halogeenlamp met vergelijkbare lichtopbrengst. En door de EVAstream kunt u ook in een veel kleiner zwembad echt
zwemmen. Een enorme besparing van o.a. water, verwarming, filtering en
chloor. En er zijn nog veel meer mooie milieuvriendelijke mogelijkheden die u
kunt inzetten bij de bouw van uw zwembad...

4 Gebruik zonneverwarming om uw zwembadwater
op temperatuur te houden. Er zijn vele mogelijkheden,
vergelijk en kies wat bij u past!
5 Milieuvriendelijke filters. Kies bijvoorbeeld voor een
glasfiltermedium. Dit is niet alleen duurzamer dan reguliere zandfiltersystemen, maar het beperkt ook vorming
van schadelijke desinfectie bijproducten. Er is minder
chloor nodig en er is minder verlies van spoelwater. Wilt
u echt helemaal zonder chemische stoffen, kies dan voor
een natuurlijk filteringssysteem. Een deel van het zwembad bestaat dan uit beplanting. Het zwembad is daarmee
volledig zelfreinigend zonder gebruik van chemicaliën.

Fase 2:

Nieuwbouw of bestaande zwembaden
BEDIENING VANUIT HET ZWEMBAD

INSPIRATIE
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Fase 2: Inspiratie
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Dit voorbeeld betreft een nieuwbouw
of bestaand zwembad. De wens is een
fantastische zwembadbeleving. Gericht op
sport en beweging, maar ook wellness en
ontspanning. Mét het gemak van bediening
vanuit het bassin.

selecteer uw favoriete lichtkleur of scène.
Voor de bediening gebruikt u de Piezo3
controller met Piëzo knoppen in het bassin.
U hoeft het water niet uit om een zwemtraining te starten, of om de lichtkleur en
-intensiteit te veranderen naar uw wensen.

De EVAstream wordt als opbouwvariant
geplaatst, voor flexibel gebruik. Voor “banen zwemmen” en zwemtrainingen, of als
stroomversnelling voor de kinderen. Of kies
voor een volledig in de wand ingebouwde
EVAstream. Dit kan al in kleine zwembaden
vanaf 4,5m lengte.

Uiteraard kunnen ook extra elementen aan
de beleving worden toegevoegd. Denk
bijvoorbeeld aan een EVeye onderwatercamera. Niet alleen voor de extra veiligheid, maar ook om bijvoorbeeld uw eigen
zwemtechniek te analyseren...
1 RX Smart onderwaterlamp (RGBW)
2 EVAstream (opbouw of inbouw)

De RX Smart onderwaterlampen kleuren
automatische mee tijdens de trainingen. Of

3 Piezo3 bediening in het zwembad

Renovatie project

VERVANGING HALOGEEN DOOR R6 RGB
Dit voorbeeld betreft een bestaand zwembad met halogeenverlichting. De wens was meerkleurige onderwaterverlichting. Maar dit was technisch lastig, omdat er alleen een standaard 2-draads stroomkabel beschikbaar is, welke niet vervangen kon worden. Speciaal
voor deze situaties, wanneer vervanging van de bestaande 2-draads stroomkabel onmogelijk is, hebben we de EVA R6 RGB lamp ontwikkeld. Verschillende lichtkleuren plus enkele
kleurwisselscènes, maar zonder de uitgebreide mogelijkheden van een DMX installatie.
Met de R6 RGB onderwaterlampen en de EVAstream (opbouw versie) creëert u een
prachtige beleving van meerkleurig licht en sporten in uw bestaande zwembad, zonder
breekwerk. Uiteraard kunnen ook andere elementen aan de beleving worden toegevoegd.
1 R6 RGB onderwaterlamp (meerkleurig licht over een 2-draads stroomkabel, geen DMX)
2 EVAstream (opbouw)
3 Basic touch screen DMX controller
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Nieuwbouw
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Fase 2: Inspiratie
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Dit voorbeeld betreft een nieuwbouw zwembad. De
wens is een totaalbeleving van verlichting, sport en
ontspanning. Een volledige kleurenmetamorfose van
zwembad, terras en tuin. Simpelweg met één druk
op de knop.
Gaat u voor de complete experience? Dan wordt de
meerkleurige verlichting onder en boven water centraal aangestuurd via het universele DMX protocol.
Hierdoor werken alle elementen naadloos samen,
elkaar versterkend om dé perfecte sfeer te realiseren.

1
2

‘‘Creëer de ultieme
zwembadbeleving, haal
het maximale uit uw
zwembad’’

CREËER DE ULTIEME
ZWEMBADBELEVING

Geniet niet alleen uw eigen favoriete kleuren en
prachtige kleurwisselscènes, onder en boven
water, maar ook van de uitgebreide zwemtrainingsprogramma’s voor de (in de wand ingebouwde)
EVAstream. Combineer alle elementen om de
ultieme zwembadbeleving bij u thuis te creëren, en
geniet het hele jaar door!
1
2
3

4
5
6

RX Smart onderwaterlamp (RGBW)
EVAstream (inbouw)
Eveye onderwatercamera
Hydra spotlights RGBW
Pendra armatuur RGBW
DMX controller Advanced

‘‘Combineer alle elementen om
de ultieme zwembadbeleving
bij u thuis te creëren,
het hele jaar door!’’

2 meter

4 meter

6 meter

8 meter

Fase 3: Creatie

Fase 3:

CREATIE
Nog enkele praktische tips:
Plaats de onderwaterlampen bij voorkeur aan de terraszijde van het zwembad.
Vanaf het terras kijkt u dan niet in de
lampen.
Let op, de keuze voor de zwembadbekleding (tegels, polyester, etc.) heeft
invloed op de beleving van de kleur van
onderwaterverlichting. Donkere tegels
absorberen het licht grotendeels.
Er zijn accessoires beschikbaar voor
inbouw en opbouwmontage van onderwaterlampen en EVAstream. Ook in luxe
design kunststof in antraciet en wit. Er
zijn tevens afdekschijven voor vervanging
van alle soorten onderwaterverlichting.
Accessoires voor de onderwaterverlichting uit de A-serie, RX-serie en de EVeye
zijn onderling uitwisselbaar.

Fase 4

Kleurentherapie
THUIS

Als uw zwembad eenmaal gebouwd is wilt u natuurlijk het maximale uit
uw beleving halen. Daarom geven we u een paar laatste tips voor uw
gezondheid, lichaamsbeweging en welzijn:

1
3
5
7
9

Zwemmen is één van de weinige
sporten die direct na de activiteit
een energieboost geven.

Zwemmen verbetert uw slaappatroon. U valt sneller in slaap
én u slaapt beter door.

Het is een low-impact sport. Niet
belastend voor gewrichten, pezen
en spieren. Geen blessures.

Zwemmen verlaagt de stressniveau’s van uw lichaam en zorgt
er daarnaast voor dat u beter met
stress kunt omgaan.

Verbeterde circulatie, bloeddrukverlagend en vaatversterkend.

2
4
6
8
10
11

Met een intensive zwemtraining
verbrandt u 500-750 kcal per uur.

Zwemmen is een echte full-body
workout. De weerstand van het water
maakt zwemmen een krachttraining
voor het hele lichaam.

Zwemmen versterkt uw longcapaciteit
en wordt vaak aangeraden voor
astmapatiënten.

Zwemmen vermindert pijn bij ziektes
als MS en reuma, en verbetert de
mobiliteit.

Zwemmen verbetert uw humeur
door de aanmaak van het gelukshormoon serotonine.

Zwemmen is geschikt voor iedereen;
jong en oud, beginners en topatleten,
en iedereen er tussenin.

Kleurentherapie wordt gebruikt om lichaam geest in balans te brengen. Probeer het
nu zelf in uw eigen zwembad met EVA’s meerkleurige onderwaterverlichting:
Rood
Stimulerend en vitaliserend
Goed voor hart en longen, verbetert circulatie, anti-depressief
Oranje
Opbeurend, geeft energie en verwarmt
Versterkt het immuunsysteem en verbetert de spijsvertering
Geel
Activerend en verblijdend
Versterkt het immuunsysteem en verbetert mentale prestaties
Groen
Helend en rustgevend
Tegen stress en spanningshoofdpijn, bij griep en virussen
Turquoise
Verhelderend en harmoniserend
Kalmerend voor de huid en organen, stressverlichtend
Lichtblauw
Verkoelend en rustgevend
Ontstekingsremmend en antiseptisch, bloeddrukverlagend
Diepblauw
Verkoelend en rustgevend
Ontstekingsremmend en antiseptisch, bloeddrukverlagend
Paars
Reinigend en opbeurend
Versterkt zenuwstelsel en brein, bij vermoeidheid
Roze
Verjongend en verwarmend
Versterkt positieve emoties en compassie, reinigend voor de huid

Fase 4: Experience

EXPERIENCE

Wat is de beleving die u zoekt?
Met de producten van EVA Optic haalt u het
maximale uit uw zwembad. Wij helpen u
graag met het samenstellen van uw ideale
zwembadexperience!

EVA Optic B.V.
De Velde 1
8064PH Zwartsluis
Nederland
+31 (0)38 33 75 067
sales@evaoptic.com

www.evaoptic.nl

