Beste Aura vrienden!
2021 Wordt een bijzonder jubileumjaar; we worden 30 jaar jong
en vieren dat we al weer 10 jaar geleden de -huidige– nieuwe weg
zijn ingeslagen.
10 Jaar zonder eigen verkoopdienst. In plaats daarvan hebben wij
gekozen voor regionale, professionele, zwembadbouwers. Gestart
met een 30-tal partners, beschikken we nu over een uitgebreid
en geschoold netwerk van meer dan 100 zwembadbouwers. Onze
motivatie wordt gesterkt door tevreden afnemers en partners in
Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Noord-Italie, Slovenië en de
Benelux.
Wij besteden al onze aandacht aan ontwikkeling en de fabricage van
zwembadoverkappingen en -afdekkingen in het premium-segment.
Door het juist inzetten van onze medewerkers en een computer
gestuurd productieproces, bouwen wij uw zwembadoverkapping
of -afdekking binnen 14 werkdagen.
En dit gedurende het gehele seizoen, onafhankelijk van het door
u gekozen model. Voor een nog betere planning maken onze
montagepartners in de diverse regio’s het mogelijk om aan uw
gewenste leverdatum te voldoen.
In dit jubileumjaar stellen wij u onze Aura-Webshop met Configurator
aan u voor. In slechts enkele minuten, kunt u samen met uw Aurasysteempartner de door u gewenste zwembadoverkapping –
afdekking kiezen, tekenen en berekenen. Er kan zelfs direct door
de Aura systeempartner besteld worden. U als consument maar
ook onze partners beschikken door deze ontwikkeling direct over
de juiste prijzen en tekeningen voor uw situatie en dat 24/7!
Een andere nieuwe ontwikkeling die u in deze catalogus terug vindt
is onze regelbare draaiklep voor frisse lucht in uw Aura; per direct
standaard in elk model (DDF).
Ik wens u veel leesplezier in onze catalogus en alle succes met het
kiezen van de voor u geschikte Aura.

Thomas Prušnik, - AURA Schwimmbadsysteme GmbH
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Uniek en exclusief. Pure vormen,
volmaakte schoonheid. Strak
design in al haar doordachte
eenvoud.

SOFTLINE
ZACHTE VORMEN

12

Harmonisch afgeronde, zachte profielen. Modellen die
opgaan in elke omgeving.

STRONGLINE
TOONBEELD VAN KRACHT

24

De profielen maken vrijdragende overspanningen
tot 10 meter mogelijk. Stoere degelijkheid.
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Evolution			
E2G
Softline

45

Duidelijke levertijden voor elke zwembadoverkapping.
Ontdek onze slimme App, waarmee U online zelf kunt
berekenen wanneer u uiterlijk besteld moet hebben
om op tijd geleverd te krijgen.
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EV OL U T IO N DE U N I E K E

E2

G
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AURA enjoy open space

ZWEMBADAFDEKKING MET ECHT GLAS
De E2G mag met recht een zwembadafdekking genoemd worden. Uiterst laag en vlak,
met wel het grote voordeel van de isolerende luchtlaag tussen wateroppervlak en afdekking.
Betoverende uitstraling door de verborgen profielen met de opgelegde glasdelen. Door
de uiterst lage constructie is de E2G niet ‘onderzwembaar’.

E2

G
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BREEDTE

3,055 tot 5,055 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 11,38 m

HOOGTE

0,17 m

laagste schuifdeel

GLAS

ESG (3 mm)

enkel laags veiligheidsglas

SNEEUWLAST

SK3 tot SK5

75 tot 125 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

GELEIDING

enkelzijdig spoor-profiel

AURA enjoy open space
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VERBORGEN PROFIELEN zorgen voor uiterst gladde oppervlakken
waardoor vervuiling minder kans heeft.
ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME
EN LUCHTREGELAAR DDF. met draaimechanisme in beide korte

wanden voor handig schuiven en beluchting.
KIND-EN STORMVEILIG door de (afsluitbare) snel sluitingen.
De zwembadafdekking is niet overloopbaar en niet onderzwembaar.

10

AURA enjoy open space

ZWENKBARE SWING - nooit meer bukken tijdens verschuiven!
EENVOUDIG VERSCHUIVEN door de lichtlopende wielen met een diameter
van maar liefst 100 mm.
SMAL LOOPVLAK aan beide lange zijden door de high-tech wanddelen.
EENVOUDIG REINIGEN door de koppelbare wanddelen.
PRECISIE SPOOR-PROFIEL aan slechts 1 lange zijde.
VORMVAST ECHT GLAS (ESG) met zwarte emaille stroken.
HOOGWAARDIG GEPOLIJSTE ZIJDELEN

enjoy open space AURA
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S1

AURA enjoy open space

S2

S3

S4

S5

S6

DE ZAC HTE V O R M EN V A N SOF TL IN E

AFDEKKING OP HAAR MOOIST
Met de S1 plus heeft u altijd schoon en helder zwemwater.
Voorzien van slechts aan 1 zijde de originele Aura looprail
zodat uw terras minimaal ontsiert.

S1

PLUS
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14

BREEDTE

3,00 tot 4,55 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 11,72 m

HOOGTE

0,40 tot 0,57 m

GLAS

PC-UV (5mm)

Polycarbonaat

SNEEUWLAST

SK2 tot SK4

50 tot 115 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

GELEIDING

enkelzijdige looprail

AURA
AURA enjoy
enjoy open
open space
space

S1

RONDE HOEKEN

Door de rechtstandige wanden uiterst geschikt voor zwembaden met een verhoogde
rand. Functioneel detail voor eenvoudig reinigen en maximale transparantie zijn de
ontbrekende hoekprofielen in de overgang van wand naar dak.
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BREEDTE

3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 13 m

HOOGTE

0,53 tot 0,71 m

GLAS

PC-UV (5mm)

Polycarbonaat

SNEEUWLAST

SK1 tot SK6

25 tot 150 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

GELEIDING

looprail beide zijden (bij standaardhoogte en een maximale breedte van 4,55 m - binnenmaat - is een enkelzijdige
looprail mogelijk. Intern wordt een versterking aangebracht middels montage van een staalkabel).

AURA enjoy open space

PERFECTE HARMONIE

S2

De zachte boogvormen voelen zich thuis in elke tuin. Zwemmen in gesloten toestand
is ook hier geen probleem. Door het gebruik van een minimaal aantal profielen wordt
binnen zwemmen buiten zwemmen.

BREEDTE

3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 13 m

HOOGTE

0,69 tot 0,84 m

GLAS

PC UV (4mm)

SNEEUWLAST

SK3 tot SK7

75 tot 200 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

GELEIDING

looprail beide zijden

Polycarbonaat

enjoy open space AURA
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S3

DE KLASSIEKER

De klassieker onder de zwembadoverkappingen. Gebruiksvriendelijk, uiterst ruim en vele
variatiemogelijkheden in grootte en afwerking. Doordacht tot in het kleinste detail. De hoge
boogelementen bieden ruimte en zorgen voor maximale stabiliteit bij wind en sneeuw.

BREEDTE

3,00 tot 5,50 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 13 m

HOOGTE

1,04 tot 1,72 m

GLAS

PC UV (4mm)

SNEEUWLAST

SK7

200 kg/m²

WINDLAST

WK5 tot WK6

117 tot 136 km/u

GELEIDING

looprail beide zijden
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Polycarbonaat

MET EXTRA RELAXRUIMTE

S4

Meer ruimte daar waar gewenst. Door het geïntegreerde hoge deel van maar
liefst 2,10 meter ontstaat een kleedruimte welke natuurlijk ook heerlijk past om
te relaxen. Optimaal genieten van en in je zwembadoverkapping, in weer en wind.

BREEDTE

3,00 tot 4,80 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 13 m

HOOGTE

0,9 tot 1,49 m

hoog-deel 2,10 m

GLAS

PC UV (4mm)

Polycarbonaat

SNEEUWLAST

SK7

200 kg/m²

WINDLAST

WK3 tot WK6

61 tot 136 km/u

GELEIDING

looprail beide zijden

enjoy open space AURA
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S5

HEEL VEEL RUIMTE

Maak van uw buitenzwembad een volwaardig binnenzwembad. De hoogte en flexibiliteit
in maatvoering verzekeren zwemplezier het hele jaar door. Er zijn voldoende mogelijkheden
om een relaxruimte te realiseren.

BREEDTE

4,00 tot 6,00 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 13 m

HOOGTE

2,16 tot 2,33 m

GLAS

PC UV (4mm)

Polycarbonaat

Dak PC - UV (6 mm)

Dubbel polycarbonaat geisoleerd

SNEEUWLAST

SK2 tot SK6

50 tot 150 kg/m²

WINDLAST

WK4 tot WK5

88 tot 116 km/u

GELEIDING

looprail beide zijden
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EXTRAVAGANT FUNKTIONEEL

S6

De hoge eenzijdige rechte wand maakt het mogelijk om royaal en rechtop
langs het bad te lopen maar ook te recreëren. Een stijlvol model voor de
veeleisende zwembadbezitter.

BREEDTE

3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 13 m

HOOGTE

1,93 tot 2,36 m

GLAS

PC UV (4mm)

Polycarbonaat

SNEEUWLAST

SK2 tot SK5

50 tot 125 kg/m²

WINDLAST

WK4 tot WK5

116 km/u

GELEIDING

looprail beide zijden

enjoy open space AURA
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PROFIELEN ZONDER NAAD voor maximale stabiliteit.
VRIJ HANGENDE GLASDELEN gezet in rubbers voorkomen
spanningen en geluid op het materiaal.
ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME
EN LUCHTREGELAAR DDF. met draaimechanisme in beide

korte wanden voor handig schuiven en beluchting.
ONZICHTBARE SCHROEVEN en bevestigingsmaterialen
in RVS V4A.
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DUBBELE TANDEMWIELEN met een slijtvast kunststof loopvlak
voor eenvoudig en licht, geluidsarm verschuiven.
ALUMINIUM WIELEN met RVS kogellagers en permanente
windbeveiliging.
ORIGINELE AURA LOOPRAIL slechts 10 mm hoog en een breedte
van 196 mm. Model S1-plus alsook S1 (afhankelijk van de hoogte)
zijn ook leverbaar met een enkelzijdige looprail.
POLYCARBONAAT GLASDELEN met extra UV bescherming en
15 jaar fabrieksgarantie (zie voorwaarden).
AFSLUITBARE POSITIONERING van elk schuifdeel.
VOORGEMONTEERDE SCHUIFDELEN voor een pasklare eindmontage.
DE ZWENKBARE SWING wordt bij de S1-plus standaard meegeleverd.

ST4
24

G
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ST4

ST2

ST5

ST RON G L IN E DE KRACHTIGE

TRANSPARANTIE DOOR ECHT GLAS
Luxe in optima forma. Volledig vlak, laag maar onderzwembaar.
Een aanvulling bij modernste architectuur. Voorzien van 2-voudig
veiligheidsglas met inlage.

ST4

G
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BREEDTE

2,50 tot 4,18 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 11,23 m

HOOGTE

0,49 tot 0,67 m

GLAS

VSG (5,4 mm)

SNEEUWLAST

SK3 tot SK7

75 tot 200 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

GELEIDING

enkelzijdig spoor-profiel

AURA enjoy open space

Veiligheidsglas met inlage

ST4

KOERSVAST DE MOOISTE

Een lage en vlakke zwembadoverkapping welke nimmer een obstakel in
tuin of omgeving vormt. Veiligheid rondom het zwembad is gewaarborgd,
onderhoud minimaal. De uiterst sterke profielen maken een overspanning
tot maar liefst 7 meter mogelijk.
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BREEDTE

2,50 tot 5,84 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 14,99 m

HOOGTE

0,44 tot 0,86 m

GLAS

PC UV (5 mm)

SNEEUWLAST

SK2 tot SK7

50 tot 200 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

GELEIDING

enkelzijdig spoor-profiel

AURA enjoy open space

Polycarbonaat

UTIEME VRIJHEID

ST2

Ook met koude dagen is het genieten in deze wellness-oase. Met een breedte tot 10
meter is geen zwembad te groot. Bij mooie dagen worden de individuele schuifdelen
moeiteloos handmatig verschoven. Gebruiksgemak zonder grenzen.

BREEDTE

4,00 tot 8,77 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 14,99 m

HOOGTE

2,50 tot 2,93 m

GLAS

PC UV (5 mm)

Polycarbonaat

Dak PC - UV (8 mm)

Dubbel polycarbonaat geisoleerd

SNEEUWLAST

SK1 tot SK3

25 tot 75 kg/m²

WINDLAST

WK4

88 km/u

enjoy open space AURA
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STIJLVOLLE HOOGTE
Groot en transparant. Minimaal profielen. Vrijstaand of aangebouwd aan huis.
De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Een elegant design wat past in elke
omgeving.

ST5
30

BREEDTE

4,00 tot 5,77 m (inwendige maat)

LENGTE

tot 14,99 m

HOOGTE

2,24 tot 2,66 m

GLAS

PC UV (4 en 5 mm)

Polycarbonaat

SNEEUWLAST

SK2 tot SK4

50 tot 100 kg/m²

WINDLAST

WK4

88 km/u

AURA enjoy open space

enjoy open space AURA
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VOORGEMONTEERDE SCHUIFDELEN, automatisch positioneerbaar
en afsluitbaar voor een pasklare eindmontage.
ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME
EN LUCHTREGELAAR DDF. met draaimechanisme in beide korte
wanden voor handig schuiven en beluchting.
ONZICHTBARE SCHROEVEN en bevestigingsmaterialen in RVS V4A.
ECHTGLAS (VSG) of Polycarbonaat met extra UV behandeling en een
fabrieks- garantie van maar liefst 15 jaar (zie voorwaarden).
DUBBELE WINDZEKERING bij montage van looprails aan beide langszijden.
PRECISIE SPOOR-PROFIEL aan slechts 1 lange zijde.
DUBBELE TANDEMWIELEN met een slijtvast kunststof loopvlak voor
eenvoudig en licht, geluidsarm verschuiven.
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DUBBELE RUBBER AFDICHTINGEN voor een optimale isolatie.
VRIJ HANGENDE GLASDELEN gezet in rubbers voorkomen spanningen
en geluid op het materiaal.
GESLOTEN PROFIELEN voorzien van glaslatten voor een snelle
glaswissel indien nodig.
LOOPWIELEN met gehard oppervlak en onderhoudsvrije RVS kogellagers
en permanente windbeveiliging.
DE ZWENKBARE SWING wordt bij de ST4 en ST4-G standaard meegeleverd.
HOOGWAARDIGE HOEKVERBINDINGEN uiterste precisie en afwerking.

SAMENSTELLING, MATERIALEN EN ACCESSOIRES
POEDERCOATING HWF IN 4 STANDAARD KLEUREN
Aura werkt uitsluitend met poedercoating in HWF (HochWetterFest) kwaliteit. Dit
proces geeft de beste garantie op houdbaarheid in alle weersomstandigheden.
Onze poedercoating is vergelijkbaar met autolak en heeft slechts 1 keer per jaar
een grondige poetsbeurt nodig waarbij de coating hernieuwd wordt verzegeld
zodat de gewenste glans behouden blijft. Onze zwembadoverkappingen en
afdekkingen worden geleverd in 4 standaard kleuren (RAL-9006 wit-aluminium,
RAL-9007 grijs-aluminium, RAL-9010 wit en RAL-7016 antraciet. Overige RALkleuren zijn aan meerprijs leverbaar).

ECHT GLAS (ESG)
Door een speciaal warmtebehandelingsproces kent ESG (enkel laags veiligheidsglas) in vergelijking met standaard vlak glas een verhoogde slagvastheid. Het
opgespannen glas is niet gevoelig voor grote temperatuurverschillen. Model: E2G

ECHTGLAS (VSG)
VSG is een veiligheidsglas waarbij een elastische scheur-vaste folie tussen
2 glasdelen wordt verwerkt. Zodoende kan het glas niet versplinteren. Door
deze constructie ontstaat een bijkomend voordeel; VSG is geluiddempend en
supersterk. Model: ST4G

PC - KUNSTSTOF GLASDELEN
PC (polycarbonaat) is een transparante kunststof welke als grootste eigenschap
heeft zeer buigzaam te zijn door zijn elasticiteit. Hierdoor ontstaan een hoge
slagvastheid die nagenoeg onbreekbaar is. 15 jaar fabrieksgarantie conform
voorwaarden fabrikant.

LOOPRAIL ALS ZWEMBADOVERLOOP
Mocht u overwegen een overloop-zwembad te laten bouwen, dan heeft Aura de
perfecte oplossing. De overloopgoot met afdekrooster fungeert direct als looprail
voor de Aura zwembadoverkapping die u gaat plaatsen.

DRY & CLEAN ONDERHOUD EN REINIGING
We ontkomen helaas niet aan vervuilingen uit de omgeving, door planten, bomen
en overige omstanders rondom uw zwembad met overkapping. Kunststof delen
dienen dan ook met regelmaat te worden gereinigd.
ONZE TIP: Dry & Clean. In het voor- en najaar, tijdens het zomer- en winterklaar
maken van uw zwembad, uw zwembadoverkapping reinigen met Dry & Clean.
Verwijdert vuil, is uitermate geschikt voor de kunststof glasdelen en geeft uw
zwembadoverkapping hernieuwde glans.
34
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AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME
EN LUCHTREGELAAR DDF
We hebben onze originele Aura afdichtklep verder ontwikkeld door het integreren
van ontluchtingsvensters. Groot voordeel: ook met gesloten afdichtklep kunt u toch
ventileren. Hierdoor kunt u de temperatuur beter handhaven, is er minder kans
op corrosie en wordt condensaanslag beduidend minder. Ander voordeel is dat bij
gesloten afdichtklep minder vuil inwaait, ongewenste huisdieren buiten blijven en
ook insekten minder kans maken te gaan zwemmen. De luchtregelaar bedient u
eenvoudig door het verschuiven van de handgreep op de afdichtklep. Deze nieuwe
DDF kan ook als vervanger voor uw bestaande afdichtklep geleverd worden.

SWING ZWENKBAAR

Met een hand: snel en zonder veel kracht uit te oefenen, rechtop
lopende, opent en sluit u uw Aura zwembadoverkapping met de
SWING. Bij alle lage zwembadoverkappingen (E2G, S1-plus, ST4 en
ST4-G) wordt de SWING standaard meegeleverd. Altijd gemonteerd
aan de zijde van de enkelvoudige looprail of het uiterst smalle
spoor-profiel.

MODELVERGELIJK, TECHNIEK
& SAMENSTELLING

AFMETINGEN

S2

13,00

Breedte max.

5,055

4,55

5,00

5,00

0,17

0,21

0,71

0,84

A - 2 glasdelen (sky)
B - 4 glasdelen

PC polycarbonaat enkel
PC polycarbonaat dubbel
ESG enkel laags veiligheidsglas
VSG veiligheidsglas met inlage
Looprail beide zijden
Looprail enkelzijdig
Spoor-profiel enkelzijdig

AFSLUITBAAR 1 SLEUTEL-SYSTEEM
SCHUIFDELEN LOS TE KOPPELEN
ZWENKBARE SWING
AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME
EN LUCHTREGELAAR - DDF
HULPFRAME VOOR MONTAGE LOOPRAIL
POEDERCOATING HWF
PRE-ANODISATIE TEGEN FILIFORMCORROSIE
MAATWERK OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG
DUBBELE WIELEN
RVS VERBINDINGSMATERIALEN V4A
PROFIELVERSTERKING DOOR STAALKABEL
STATISCHE BELASTING - OPGAVE
Max. wind- en sneeuwbelasting conform ONR191160
LIFIX – korte en duidelijke levertijden
Levertijd volgens Aura Tourcheck

AURA enjoy open space

S1

11,72

C - 6 glasdelen
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S1PLUS

11,72

INGANG / SCHUIFDEUR

GELEIDING

E2G

11,38

ONDERZWEMBAAR

GLASDELEN

SOFTLINE

Lengte max.

Hoogte

GLASDELEN DAK
PER SCHUIFDEEL

EVOLUTION

STRONGLINE

S3

S4

S5

S6

ST4G

ST4

ST2

ST5

13,00

13,00

13,00

13,00

11,23

14,99

14,99

14,99

5,50

4,80

6,00

5,00

4,18

5,84

8,77

5,77

1,72

2,10

2,33

2,36

0,67

0,86

2,93

2,66

STANDARD,
STANDAARD,

OPTIONAL,
NIC H T MÖ GL I C H
OPTIE ,
NIE T MOGEL I JK

mee en werkt altijd met volle inzet. Elk team weet wat van hen
verwacht wordt, elke dag weer. Wij zijn een bijzonder bedrijf.
Iedereen weet een jaar vooraf wanneer er gewerkt wordt en
wanneer er vrij genomen kan worden. Ook weten wij een jaar
vooruit wanneer wij waar leveren. Dankzij deze wetenschap
kunnen wij flexibel en snel zijn, in werk en levering. Zelfs in het
hoogseizoen kunnen we door deze opstelling een zwembadoverkapping in 14 werkdagen fabriceren.
Van levering tot verpakking, het uitleveren en de montage, het

ACHTER ELKE AURA STAAN ONZE
MEDEWERKERS

zijn alles onze gemotiveerde werknemers en systeem-partners
die het waarmaken bij u als consument. Een Aura zou ook
gewoon Beni, Kurti of Harry genoemd kunnen worden. Onze
ingeslagen weg is onze weg naar succes; ondanks jaren waarin
het economisch minder gaat, pandemie een veel gehoord

Elke Aura zwembadoverkapping en afdekking wordt ontwik-

woord is, blijven wij een sterk team met medewerkers en

keld en op maat gemaakt in Feistritz im Rosental. Gedurende

systeem-partners welke al vele jaren met en bij ons werkzaam

ons 30-jarig bestaan werden er meer dan 12.000 Aura‘s

zijn. En dat vieren wij zodra het maar even kan. Want voor Aura

door onze medewerkers gebouwd en geplaatst. Gebouwd

geldt; een tevreden klant, daar draait het om. Zij zorgen ervoor

in handarbeid in kleine zelfstandige teams. Sinds 2010 zijn

dat wij mogen en blijven bestaan.

we een nieuwe weg ingeslagen waarbij onze medewerkers

Jonge, gemotiveerde medewerkers werken met de modernste

meer eigen verantwoording kregen en het meedenken werd

CNC-machines.

beloond. In het dagelijkse gebeuren kent elke medewerker

en machine.

zijn plek, weet zijn verantwoordelijkheden te nemen, denkt

Coach.

Wij zijn Aura.

Op de mm nauwkeurig, mens

Doen in plaats van sturen – geen Chef maar

„Work hard an have a lot of fun“ ook samen ontspannen.
Punkt-Raum” worden wensen tot opdrachten.
voor 20 jaar samen.

In onze ‘OK-

Fijn dat je er bent – met dank

In het spel wint degene met het beste gevoel en een

duidelijk doel.

INNOVATIEVE PRODUCTONTWIKKELING
GARANDEERT CONSTANT HOGE
KWALITEIT
Al ruim 30 jaar staat de merknaam Aura synoniem voor kwaliteit.
Van advies, via productie tot aan montage wordt slechts het best

ZWEMBADOVERKAPPINGEN
MADE IN OOSTENRIJK
PASKLARE OPLOSSINGEN MET
UITERST KORTE LEVERTIJDEN
TOURCHECK APP - KIES
UW LEVERTIJD

mogelijke nagestreefd. Door optimale inzet en kwaliteitsbesef van
al onze medewerkers garanderen wij de beste service en de beste

WETENSCHAPPELIJKE PARTNERS

producten die uw verwachtingen zullen overtreffen.
CONFORM KWALITEITS
KEURMERK ONR 191160
STARTSEIN VOOR ONDERZOEK
EN ONTWIKKELING

enjoy open space AURA
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Flensburg

Kiel

Stralsund

Neumünster
Cuxhafen

Den Helden

WAAR WIJ LEVEREN
EN WANNEER

Brugge

Eindhoven

Brüssel

Aachen

Potsdamm

Schönefeld
Magdeburg
Lutherstadt
Wittenberg
Cottbus
Halle

Detmold

Dortmund

Düsseldorf

Berlin

Wolfsburg

Braunschweig

Bilefeld
Hamm

Essen

Maastrich

Celle

Hannover

Enschede

NIEDERLANDE
Rotterdam
Middelburg
Nijmegen

Neubrandenburg

Lüneburg

Lingen

Almedo

Lelystad

Leiden

Paderborn

Wuppertal

Göttingen

Leipzig

DEUTSCHLAND

Köln

Dresden

Marburg

Bonn

Fulda

Frankfurt
am Main

Görlitz

Chemnitz

Jena

Suhr

Koblenz

Greifswald

Schwerin

Bremen

Emmen

Zwolle

Haarlem

Oldenburg

Groningen

Alkmaar

Lübeck

Hamburg

Emden

Leeuwarden

Rostock

Zwickau

Wiesbaden
Bamberg
Darmstadt
Würzburg
Mannheim

Bayreuth

Nürnberg

Saarbrücken
Karlsruhe

Strasbourg

Gebied A, levering in even toeren

Heilbronn

Stuttgart

Reutlingen

Gebied A, levering in oneven toeren
Gebied B, levering in even toeren

Regensburg

Aalen

Ingolstadt

Ulm

Augsburg

Freiburg im
Breisgau Villingen-Schwenningen
Konstanz

Gebied B, levering in oneven toeren
Basel

Zürich

Bern

SCHWEIZ

Landshut

Passau

Linz

München

Kempten

Salzburg

Bregenz
St. Gallen

ÖSTERREICH

Innsbruck

LIECHTENSTEIN

Lausanne

Lienz

Geneve

Bozen

Trento
Vincenza

Graz

Verona

besteltijd door te geven en toch op tijd geleverd te krijgen.
Nu als handige App on-line!
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Maribor

Udine
Trevisio

Venezia

Eisentadt

Klagenfurt am
Wörthersee

Lugano

De Tourcheck maakt het mogelijk om uw laatst mogelijke

St. Pölten

Ljubljana

Zagreb

VAKKUNDIGE MONTAGE
TOT EN MET DE LAATSTE SCHROEF
Zodra uw zwembadoverkapping gereed is, gaat deze doordacht verpakt
op transport in overleg met onze systeem/montagepartner. Zij staan
namens ons garant voor de juiste montage en het mooiste eindresultaat.

MONAGEPARTNER

enjoy open space AURA
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SCHAUPARKS

AURA BUITENSHOWROOM MET
PROEFOPSTELLINGEN
Onze showtuin is direct naast de fabriek gelegen, U bent hier te allen
tijde van harte welkom. In de buurt van Klagenfurt? Kom gerust langs in
het mooie Feistritz im Rosental, wij maken graag tijd voor u. U vindt hier
een compleet overzicht van onze modellen en kunt advies inwinnen
voor uw specifieke situatie. Ook ziet u hoe wij onze producten langdurig
testen waardoor wij aan constante verbeteringen kunnen werken.
Ook bent u van harte welkom in de Aura showroom Benelux, gelegen
aan Donk 26 te Oud Turnhout (B).
Laat u vergezellen van uw zwembadbouwer zodat direct een beste keuze
voor uw situatie gemaakt kan worden.
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Kundige Ingenieurs controleren onder anderen het doorbuigen.
Test van de maximale belasting tot 250 kg.m2 (volgens norm
ONR 191160)
Afwijkingen meten bij het open- en dicht schuiven zowel met
als zonder spoor-profiel.
Testen van rolweerstand met diverse hardheid in wieloppervlak.
Langdurig testen op corrosie bestendigheid door toedienen
van diverse chemicalien en poetsmiddelen

Positionspunkt

Belüftung
Positionen

Bodenverankerung
Positionen
Verschieberichtung
öffnen, schließen

Parkposition

Temperaturmesspunkt

enjoy open space AURA
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KWALITEIT TER PLAATSE DOOR
KUNDIGE AURA SYSTEEM-PARTNER

CONFIGURATOR
Binnenkort in onze Aura Webshop de Configurator, waar handig
en snel de Aura Systeempartner in het werk of op kantoor een
3-D visualisatie met calculatie kan doen.
Met een simpele druk op de knop worden voor alle gangbare
Aura modellen de maatvoeringen berekend, worden details als
afmetingen, aantal schuifdelen, montagevoorschriften, breedte
loopvlak en veel meer getoond.
Is de Aura volledig naar wens van uw klant gekozen en samengesteld, dan kan direct de bestelling naar fabriek worden gestuurd,
inclusief de door u gewenste levertijd. Dat noemen wij zekerheid
in planning.
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TOURCHECK
De tourcheck is Aura‘s online gereedschap voor planning en
levertijden. U geeft aan wanneer u graag geleverd krijgt, de
tourcheck toont u wanneer u uw bestelling volledig en compleet
aangeleverd moet hebben om de gewenste datum te realiseren.

Om u de meest mogelijke zekerheid te bieden bij zowel advies,
aanschaf, plaatsing als after-sales van onze producten, werken
wij uitsluitend samen met gekwalificeerde zwembadbouwers
(Aura Systeem-partners). Zij volgen met regelmaat cursussen
welke door ons worden aangeboden zodat elk detail van een

SYSTEMPARTNER

Aura zwembadoverkapping en afdekking, zowel qua product
als proces, gekend is. Ook ondersteunen wij onze partners
daar waar gewenst; vanaf een eerste contact tot en met de
eindmontage. Een Aura Systeem-partner herkent u aan ons

SHOWROOM

keurmerk.

enjoy open space AURA
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1991-1997

2004-2008

2010-2017

2004 introductie G-line, de

2019-2020

2021

2019 introductie ST4-G,

Afdichtklep met draaime-

eerste zwembadoverkap-

2010 start project Pro-Fit:

doorontwikkeling van

chanisme en luchtregelaar

de ST4 in gelaagd

DDF. Nu ook frisse lucht

veiligheidsglas (VSG).

met de klep dicht.

ping zonder profielen.

duidelijke en korte lever-

1991 Oprichting Aura.

Volledige transparantie.

tijden.

1994 ontwikkeling uiterst

2004 introductie van de

vlakke en beloopbare

Softline, met het

2016 introductie E2G, be

2020 geheel nieuwe show-

inrichting van onze showtuin.

looprail.

revolutionaire profielsys-

gin van een nieuw tijdperk

tuin met proefopstelling in

Meer mogelijkheden tot

teem wat tot standaard

in kwaliteit en design, start

Feistritz en een indoor

testen en ontwikkelen van

in de markt wordt.

project ‘ Walk on Water’.

showroom in de Benelux.

onze producten.

Volledig nieuw design en

1997 introductie OMEGA
(ST3), de eerste zwembad-

2008 introductie Evolution,

2020 presentatie van onze

overkapping die rondom

betoverende uitstraling door

Configurator. De tool voor

het bad lopen mogelijk

de verborgen profielen met

2017 waardering van onze

een snelle visualisatie en

maakt.

de opgelegde glasdelen.

overheid.

berekening van uw project.
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