


De veelzijdigheid van PoolSensations 
Thematisering is één van de belangrijkste instrumenten om bezoekers als het ware onder te dompelen in een complete beleving. PoolSensations zorgt ervoor dat alle visuele en 
nonvisuele elementen in een ruimte of locatie samenvallen om die unieke beleving tot stand te brengen. U kunt er natuurlijk voor kiezen om een ruimte één thema te geven.

Smaak en verwachtingspatroon van uw bezoekers wijzigen voortdurend. Het kan daarom verstandig zijn om gebruik te maken van technische oplossingen die u in staat stellen om 
een ruimte eenvoudig een volledig nieuw thema te geven. PoolSensations heeft hiervoor alle kennis en ervaring in huis. Profi teer hiervan.

THEMATISERING

Voor PoolSensations is een ‘pool’ slechts een 
onderdeel van een totale beleving. Thematisering 
betekent meer. Onderzoek toont aan dat de totale 
aankleding van een ruimte of locatie grote invloed 
heeft op de beleving van uw bezoeker.

De specialisten van PoolSensations weten precies 
wat bedoeld wordt met termen als plezier, 
gezelligheid, spanning of sensatie. Een goede en 
juiste thematisering is de sleutel voor het succes 
van uw locatie.

Graag laten we u zien hoe dat in zijn werk gaat.

RETROFITTING

Het upgraden van uw zwembad(en) is minder 
ingrijpend dan u wellicht denkt. Wij zijn in staat om 
uw bad in een korte tijd te transformeren door het 
zwembad te voorzien van prachtige visuals op 
ramen en wanden. Door het uitwisselen van de 
onderwaterverlichting en deze al dan niet te 
koppelen aan de sfeerverlichting van de gehele 
ruimte komen de haarscherpe foto’s tot leven.

Ook rekenen wij defi nitief af met de ‘oldfashion’ 
zwembadtegeltjes rondom het zwembad. 
PoolSensations weet hoe dat moet en adviseert u 
graag. 

ONTWERP

De specialisten van PoolSensations weten wat het 
ideale ontwerp is. Uw project wordt eerst compleet 
in 3D uitgewerkt en volledig gevisualiseerd. Zo weet 
u nog voordat iets gebouwd wordt al precies wat u 
en uw bezoekers kunnen verwachten. 
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in 3D uitgewerkt en volledig gevisualiseerd. Zo weet in 3D uitgewerkt en volledig gevisualiseerd. Zo weet 





Unieke beeldbank met hoge resolutiefoto’s XXL 
PoolSensations beschikt over een exclusieve beeldbank van panoramafoto’s in extreem formaat
van ‘s-werelds mooiste locaties, speciaal voor zwembaden. PoolSensations is de enige partij in 
Europa die ‘aansluitend beeld’ kan leveren van meer dan 100 meter lengte! 

‘In principe is het niet moeilijk, maar het thematise-
ren van zwembaden en wellnesslocaties is 
specialistisch werk dat ons team volledig beheerst. 
Ieder project dat wij uitvoeren is een uniek stuk 
beleving dat maximaal aansluit bij de verwachting 
van de klant. De hedendaagse technieken maken 
nagenoeg elke vorm van thematisering mogelijk.’ 
aldus Stan de Haas, directeur en drijvende kracht 
achter PoolSensations.  

PoolSensations is ontstaan uit de samenwerking 
van vooraanstaande bedrijven uit de wellness-sec-
tor en bedrijven met jarenlange ervaring in het 
toepassen van waterdichte LED verlichting en 
domotica.  PoolSensations is de bedenker van de 
term ‘belevingsarchitectuur’ waarmee ze de 
artistieke vertaling maken van de zintuiglijke 
beleving.  

De mensen achter PoolSensations zijn stuk voor 
stuk specialisten op hun vakgebied. Door de 
bundeling van krachten is een organisatie ontstaan 
die als one-stop leverancier de volledige thematise-
ring van uw locatie kan verzorgen. 



Hoge resolutie foto opgebouwd uit meerdere rijen en honderden 
gigapixels. Na het fotograferen worden de tientallen tot 
honderden gemaakte foto’s aan elkaar geplakt. Het resultaat is 
verbluffend... 

Een panorama foto met een resolutie van enkele gigapixels vol
detail. (1 gigapixel is 1000 megapixels) 



WindowGraphics
WindowGraphics op uw bestaande ramen nemen de bezoeker mee naar een andere wereld.
Zon en licht brengen de WindowGraphics tot leven en ‘s avonds blijft het beeld gewoon zichtbaar!
Thematiseren was nog nooit zo makkelijk!

VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

• Bad lijkt zich op een andere lokatie te bevinden
• Geen last meer van laagstaande zon
• Geen afl eiding door storend uitzicht
• Binnen 2-4 dagen gerealiseerd
• Het bad hoeft niet gesloten te worden
• Maximale klantbeleving

Before:

After:

EIGENSCHAPPEN:

• Kleurecht
• Waterproof
• Bestand tegen chloordampen
• Hufterproof
• Duurzaam

Zon en licht brengen de WindowGraphics tot leven en ‘s avonds blijft het beeld gewoon zichtbaar!
Thematiseren was nog nooit zo makkelijk!
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EIGENSCHAPPEN:

• Kleurecht
• Waterproof
• Bestand tegen chloordampen
• Hufterproof
• Duurzaam

VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

• Binnen 3-5 dagen gerealiseerd
• Het bad hoeft niet gesloten te worden
• Geen bouwkundige werkzaamheden nodig
• Gefaseerde uitvoering mogelijk
• Over bestaande materialen heen werken
• Maximale klantbeleving
• Eigen uniek thema al dan niet met logo
• Tot 1,5 uur langere verblijftijd in bad
• Aantoonbaar meer bezoekers
• Lage kosten, hoge ‘wauw’ factor

WallGraphics
WallGraphics op uw bestaande tegelwanden zorgen voor een zeer realistisch 
beeld, waarbij de bezoeker zich bijvoorbeeld op een tropisch eiland waant! Door 
de speciale panorama opnames kunnen wanden van wel 60 meter of langer 
probleemloos worden voorzien van aansluitende beelden.
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VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

• Binnen 1-3 dagen gerealiseerd
• Het complex kan open blijven
• Gefaseerde uitvoering mogelijk
• Maximale klantbeleving
• Eigen uniek thema al dan niet met logo
• Lage kosten, hoge ‘wauw’ factor

WallTex
WallTex is een PVC behang voorzien van een lichte structuur en een grijze back-
ing om eventueel doorschijnen tegen te gaan. Dit kan in veel gevallen naadloos 
(afhankelijk van situatie op locatie). 
WallTex is ideaal zoals bijvoorbeeld bij de entree, gang of horecaWallTex is ideaal zoals bijvoorbeeld bij de entree, gang of horeca

EIGENSCHAPPEN:

• Kleurecht
• Zeer realistisch beeld
• Duurzaam
• Veelal naadloos
• Afwasbaar





EIGENSCHAPPEN:

• Geluiddempend
• Uitwisselbaar doek
• Kleurecht
• Waterproof
• Zeer realistisch beeld
• Duurzaam

VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

• Binnen 3-5 dagen gerealiseerd
• Het bad hoeft niet gesloten te worden
• Maximale klantbeleving
• Eigen uniek thema al dan niet met logo
• Geluidsoverlast tot een minimum beperkt
• Lesgeven zonder stemverhe£  ng mogelijk

Akoestische zwembad panelen
Akoestische zwembadpanelen rekenen defi nitief af met bijvoorbeeld de galm van schreeuwende kinderen in uw 
zwembad. De panelen zijn geluidsabsorberend en worden al dan niet voorzien van een print in het thema van het 
bad. Hierdoor is de klantbeleving maximaal en is lesgeven zonder stemverhe£  ng weer mogelijk.
zwembad. De panelen zijn geluidsabsorberend en worden al dan niet voorzien van een print in het thema van het 
bad. Hierdoor is de klantbeleving maximaal en is lesgeven zonder stemverhe£  ng weer mogelijk.

Akoestische zwembadpanelen zijn uitgevoerd in 
aluminium frames, 27 mm diep, satin zwart. Inclusief 
locksets en wallmount. 

De frames worden voorzien van een full colour hoge 
resolutieprint die ook nog eens uitwisselbaar is.





Thematisering van glijbaantorens 
Voor PoolSensations is een ‘glijbaantrap opgang’ slechts één onderdeel van een totale 
beleving. Wij transformeren een saaie betontrap in een wit betegelde toren naar bijvoor-
beeld een spectaculaire onderwaterwereld. Op iedere meter is er wel iets te zien en voor je 
het weet sta je al boven bij de ingang van de glijbaan. Hierdoor begint de ride al onderaan 
de trap in plaats van boven. Wachten was nog nooit zo leuk!

RETROFITTING

Het upgraden van uw glijbaan toren is minder 
ingrijpend dan u wellicht denkt. Wij zijn in staat om 
uw glijbaan trapopgang in een korte tijd te 
transformeren. Dat kan zowel met de ramen als met 
de tegelwanden. En het bad?.. dat blijft gewoon 
open tijdens de werkzaamheden!

PoolSensations weet hoe dat moet en adviseert u 
graag.  







INTERACTIEVITEIT

U kunt uw zwembad uitbreiden met interactieve 
producten en elementen. Hierdoor worden 
bezoekers geprikkeld om de beleving niet alleen te 
ondergaan, maar daar ook actief deel van uit te 
maken. PoolSensations beschikt over een 
uitgebreid scala aan interactieve producten die het 
unieke karakter van uw locatie kunnen ondersteu-
nen en benadrukken. Graag werken we voor u een 
plan op maat uit wat in uw geval passend is.



Wrappen van glijbanen 
Maak van uw oude glijbaan een nieuwe hippe slide waar niemand omheen kan. PoolSensations  transformeert 
de bestaande glijbaandelen naar bijvoorbeeld een oude eik of een jungle track waardoor er een nieuwe 
attractie ontstaat. Deze is dan ook niet van echt te onderscheiden! Laat u informeren naar de mogelijkheden.

VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

• Nieuwe ‘look and feel’ van het zwembad
• Binnen 1-3 dagen gerealiseerd
• Maximale klantbeleving
• Eigen uniek thema geheel in overleg
• Hoge attractiewaarde
• Langere afschrijving huidige glijbaan
• Duurzaam en natuurlijk karakter
• Defi nitief afscheid van oude ‘gifkleuren’
• Lage kosten, hoge ‘wauw’ factor

EIGENSCHAPPEN:

• Kleurecht
• Waterproof
• Bestand tegen chloordampen
• Duurzaam

Before:Before: After:
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