




Ons all-in-one 
concept is uniek 

in de Benelux.
IGNACE FIEREMANS

SOTA OUTDOOR LIVING



Op vakantie in
eigen tuin.

In deze onzekere tijden komt men tot het besef dat je geen verre reis hoeft te maken 

om te genieten in een mooie omgeving. 

De tuin is een paradijs dat, eens je de achterdeur opent, letterlijk aan je voeten ligt. 

Jouw planten, gazon, bloemborders en aperitiefhoekjes zorgen voor een thuisgevoel 

waar het heerlijk vertoeven is. Met je eigen zwembad en poolhouse ga je nog een 

stapje verder en creëer je een oase van rust in eigen tuin. Maak je droom werkelijkheid 

en geniet in alle privacy van je welverdiende vakantie @ home.



Met het unieke all-in-one concept van SOTA wordt 

je tuin volledig onder handen genomen door 

professionals, experten in hun vak.

Wij coördineren voor jou alle werkzaamheden. Je 

vaste contactpersoon werkt aan de hand van jouw 

behoeften een plan op maat uit en zorgt voor een 

vlekkeloze opvolging.

De tuin van uw dromen krijgt vorm 

in samenwerking met ons team van 

adviseurs, ontwerpers en werkmannen.

Zo komen we tot het beste resultaat en 

kunnen we uw verwachtingen overtreffen.

”
De tuin is een 
paradijs dat, eens 
je de achterdeur 
opent, letterlijk 
aan je voeten ligt.





Tijdloze ontwerpen,
duurzame materialen.

SOTA Outdoor Living weet dagelijks klanten te verrassen met unieke 

ontwerpen. Een luxe poolhouse of garden office, jouw wensen en 

behoeften overgoten met de SOTA Outdoor Living identiteit.

De finesse van onze ontwerpen in combinatie met alle mogelijke luxueuze 

en duurzame materialen zoals zwarthout, raw materials enz. maken een 

‘SOTA Outdoor Living’-tuin tot een unieke ervaring.  

Kom langs in onze showroom om de ruime keuze aan 

materialen te ontdekken. 







”
Jouw tuin, een oase 
van rust waar je in alle 
privacy kan genieten met 
familie en vrienden.



Onze werkwijze
S T A P P E N P L A N

 1  In een verkennend gesprek luisteren wij naar jouw wensen en 

behoeften, zodat we een ontwerp op maat kunnen uittekenen. 

Dit ontwerp zal je al een idee geven van de look & feel van jouw 

vakantieplek @home. We maken eveneens ook een budgetraming op. 

2  Na opmeting van je tuin, werken we samen een planning uit voor de 

werkzaamheden. 

3  Een team van vakmannen, onder leiding van de projectleider, neemt jouw tuin 

onderhanden. De projectleider zorgt dat alle werken mooi op elkaar aansluiten 

en geeft jou dagelijks een update.

4  Bij de oplevering worden de uitgevoerde werken tot in detail besproken. Zodat 

zowel de klant als wij met een goed gevoel kunnen terugkijken op de realisatie 

van jullie droom.



Een zwembad 
voor het leven.

Leisure Pools is een wereldspeler in productie van vezelversterkte 

composiet zwembaden. De Full Epoxy Vinylester constructie garandeert 

je zwembad voor generaties lang.

Nuplex industries verzorgt een kleurecht en antibacterieel interieur van je 

zwembad. De Core mat® nano-isolatie zorgt voor een warm zwembad 

binnen budget.

Leisure Pools biedt tevens levenslange garantie op de structuur van het 

zwembad evenals op schade door osmose.  

L E I S U R E  P O O L S







Jacuzzi’s om in
weg te dromen.

Nood aan ontspanning na een drukke dag? Vaak last van pijnlijke 

spieren? Wil je werken aan een gezond lichaam?

Geef jezelf het comfort en de rust die je verdient. De therapeutische 

jacuzzi’s van Platinum Wellness helpen jou hierbij.

Stap binnen bij SOTA en ervaar een unieke wellness beleving. Jacuzzi’s, 

softub, zwemspa’s, infrarood sauna’s,...

J A C U Z Z I ’ S



Genieten wanneer 
het jou past.

Onze Platinum infrarood sauna’s staan garant voor heerlijk ontspannen dankzij 

onze Carbon verwarmingstechnologie.

Wist je dat pijn reageert op warmte? Dit wil zeggen dat verschillende 

pijnaandoeningen specifiek met IR-warmtetherapie kunnen worden behandeld.

Uit onderzoek blijkt trouwens dat men tijdens een sessie van 30min. ruim 

600 calorieën verbrandt. Bovendien zorgt infrarood voor vele andere 

gezondheidsvoordelen zoals natuurlijk ontgifting, verhoging van het 

metabolisme, stofwisseling, verbeterde hartfuncties en lagere bloeddruk.

I N F R A R O O D S A U N A ’ S







Natuur en tuin met 
elkaar verweven.

In onze tuinontwerpen is de signatuur van tuin- en landschapsarchitect 

Michael Soetemans duidelijk herkenbaar. Elk ontwerp is uniek en we 

trachten tuinarchitectuur en natuur steeds met elkaar te verweven. Ook 

de voorliefde voor architecturale elementen valt meteen op. Af en toe 

vallen onze tuinontwerpen zelfs in de prijzen…

Behalve tuinaanleg is ook de aankleding van terras en tuin belangrijk. 

Hiervoor hebben we stijlvolle potten, decoratie, vuurtafels, enz… . Deze 

tuindecoratie wordt zorgvuldig gekozen in functie van de stijl van jouw 

huis en tuin.

T U I N A R C H I T E C T U U R  S O E T E M A N S



Stijlvol 
ontspannen.

Alles wat je nodig hebt om te ontspannen in de tuin kan je bij ons terug vinden. 

Landelijk, modern, minimalistisch, compact… In onze collectie vind je alles van 

ligstoelen tot designmeubelen en alles daar tussenin. Wij zorgen ervoor dat 

je optimaal kan genieten van uw exterieur. Onze meubelen zijn de perfecte 

meerwaarde voor je tuin, patio of terras.

Ons eigen huismerk, PB-Casual maakt het mogelijk op maakt gemaakte 

tuinmeubelen te ontwerpen en te maken. Voor al wie houdt van tuinmeubelen 

in gerestaureerde teak ben je bij dit merk aan het juiste adres. We bieden zowel 

landelijke als moderne collecties aan.

B U I T E N M E U B I L A I R







Al je zintuigen 
geprikkeld.

Relaxed genieten op de tonen van het Oscar Peterson Trio of eerder een poolparty 

met de pompende bassen van Dimitri Vegas & Like Mike? Stel je even voor: een 

avond samen met vrienden aan het poolhouse … Een glaasje wijn in de hand en 

heerlijk zacht klinkende muziek op de achtergrond. Veel meer moet het vaak niet 

zijn. 

Of op zondagmiddag samen met je vrienden naar het voetbal of de Formule 1 

kijken op groot scherm? Wij zorgen ervoor. En dit uiteraard met de hoogste graad 

van gebruikscomfort. Wij verzorgen de techniek en jij het plezier!

B E E L D  &  G E L U I D







Onze
partners

WELLNESS
RDB CONSTRUCT

the art of renovation



Bezoek onze 
showrooms

Interesse om samen met SOTA Outdoor Living uw tuindromen te verwezelijken?  Of wil 

je graag meer info? Laat je inspireren en ontdek alle mogelijkheden in onze showroom. 

Tijdens een verkennend gesprek luisteren wij graag naar jouw wensen en behoeften.

Ook op afspraak: Ben je niet in de mogelijkheid je vrij te maken tijdens onze 

openingsuren?  Geen probleem, wij maken graag tijd voor je vrij op het tijdstip van 

jouw voorkeur.  Maak jouw afspraak via +32 485 48 40 40 of via info@sotaoutdoor.be

SHOWROOM HASSELT  Gouverneur Verwilghensingel 34 B-3500 Hasselt

SHOWROOM SINT-GILLIS-WAAS  Kluizenmeersen 12 B-9170 Sint-Gillis-Waas

SHOWROOM AARSCHOT  Nieuwlandlaan 57 B-3200 Aarschot



Industrielaan 4D
B-2950 Kapellen
T:   +32 485 48 40 40

www.sotaoutdoor.be 
info@sotaoutdoor.be
instagram / linkedin: sotaoutdoor


