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Beste Aura vrienden!

Innovatie en ontwikkeling, key words welke bij ons met dikke 
stift zijn geschreven. Het zit ons al 32 jaar in het DNA en 
vormt een vast onderdeel van onze bedrijfscultuur. Elk jaar 
weer streven wij naar verbetering van bestaande producten 
en ontwikkelen wij duurzame nieuwe producten. Producten 
welke een toevoeging zijn aan ons assortiment.

Dit jaar presenteren wij met trots onze Floor F1 (verrijdbare 
afdekking/terras) en niet in de laatste plaats onze SWING-E, 
naar het principe van de E-bike (zie ook pag. 34 en 38 van 
deze catalogus).

Wij zijn zeer trots op het duurzaam opgebouwde netwerk 
van Aura partners; ondertussen werken we samen met 188 
Systeempartners en 7 Montagepartners. Per direct vindt u 
Systeempartners met een showtuin/showroom inclusief Aura 
presentatie op onze website. Ook handig te vinden door de 
QR-code in deze catalogus in te scannen (zie pag. 47).
Langdurige partners met enorm veel kennis en ervaring, 
herkent u vanaf nu aan de ‘Auros’, onze ‘Oscar-waardering’ 
voor de beste prestaties (zie pag. 48).

Een gedrukte catalogus met bewegende beelden? Laat u 
verrassen door de diverse QR-codes welke u door de catalogus 
heen vindt. Scan en geniet van een professionele videopre-
sentatie.

Ik wens u veel leesplezier in onze nieuwe catalogus en bovenal 
alle succes met uw toekomstige Aura zwembadoverkapping.

Ihr Thomas Prušnik, Aura Geschäftsführer



Uniek en exclusief. Pure 
zwembadoverkapping, volmaakte 

schoonheid. Strak design in 
al haar doordachte eenvoud.

STRONGLINE TOONBEELD 
VAN KRACHT

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

EVOLUTION
UNIEK

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

SOFTLINE
ZACHTE VORMEN

FLOOR DE 
VEELZIJDIGE

Supervlak, beloopbaar en te gebruiken als terras.
Zeer geschikt in de beperkte ruimte.
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INSPIRATIE OPDOEN? LAAT U VERRASSEN 
DOOR ONZE VIDEO‘S VAN GEREALISEERDE 
PROJEKTEN.

Scan video

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.

AURA TOURCHECK
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E2G



EVOLUTION DE UNIEKE



3,055 tot 5,055 m (inwendige maat) 
tot 11,38 m
0,17 m	
ESG (3 mm)
SK3 tot	SK5
WK6
enkelzijdig	spoorprofiel

E2G

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

BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS
SNEEUWLAST
WINDLAST
GELEIDING

 
laagste schuifdeel
Enkel-laags veiligheidsglas
75 tot	125 kg/m²
136 km/h



 Scan video
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  VERBORGEN PROFIELEN ZORGEN voor uiterst gladde 
       oppervlakken waardoor vervuiling geen kans heeft

  ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP met draaimechanisme en   
       luchtregelaar DDF, in beide korte wanden voor handig schuiven 
       en beluchten.

  KIND- EN STORMVEILIG DOOR de (afsluitbare) snelsluitingen.    
      De zwembadafdekking is niet overloopbaar en niet onderzwembaar.

  ZWENKBARE SWING - nooit meer bukken tijdens verschuiven!. 
       Nu optioneel leverbaar met de Swing-E.
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  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 zwart emaille omlijsting.

  HOOGWAARDIG GEPOLIJSTE ZIJDELEN MOGELIJK (optie).
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S1S1PLUS S2 S3 S4 S5 S6



SOFTLINE ZACHTE VORMEN



Met de zwembadafdekking S1 plus heeft u altijd schoon en helder zwemwater. 
Voorzien van slechts aan 1 zijde de originele Aura looprail zodat uw terrass 
minimaal ontsiert.

S1PLUS

BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS
SNEEUWLAST
WINDLAST
GELEIDING

3,00 tot  4,55 m (inwendige maat)
tot 11,72 m
0,40	tot	0,57 m
PC-UV (5 mm)
SK2 tot	SK4
WK6
enkelzijdige looprail
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Polycarbonaat
50 tot	115 kg/m²
136 km/h

MINDER IS MOOIER



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

S1RONDE HOEKEN

3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)
tot 13 m 
0,53	tot	0,71	m													 														
PC-UV (5 mm)                     Polycarbonaat 
SK1 tot	SK6																									25 tot	150 kg/m²
WK6                                    136 km/h
looprail beide zijden (bij standaardhoogte en een maximale breedte van 4,55 m - binnenmaat - is een 
enkelzijdige looprail  mogelijk. Intern wordt er een versterking aangebracht door montage van een staalkabel).

BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS
SNEEUWLAST
WINDLAST
GELEIDING



enjoy open space AURA    17  

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.

PERFECTE HARMONIE

3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)
tot	13 m	
0,69 tot	0,84	m 																						
PC UV (4 mm)                      Polycarbonaat 
SK3 tot	SK7																										75 tot	200 kg/m²
WK6                                     136 km/h
looprail beide zijden

Scan video

BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS
SNEEUWLAST
WINDLAST
GELEIDING
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S3 DE KLASSIEKER

3,00 tot 5,50 m (inwendige maat)
tot 13 m 
1,04	tot	1,72	m 																						
PC UV (4 mm)                     Polycarbonaat
SK7																																							200 kg/m²
WK5 tot WK6                        117 tot 136 km/h
looprail beide zijden

De klassieker onder de zwembadoverkappingen. Gebruikersvriendelijk, uiterst ruim en tot 
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.

Scan video

BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS
SNEEUWLAST
WINDLAST
GELEIDING
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S4
Meer ruimte daar waar gewenst. Door het geintegreerde hoge deel van maar liefst 
2,10 meter ontstaat een kleedruimte welke natuurlijk ook heerlijk past om te rela-
xen. Optimaal genieten van en in je zwembadoverkapping, in weer en wind.

MET EXTRA RELAXRUIMTE

3,00 tot 4,80 m (inwendige maat)
tot	13 m	
0,9 tot 1,49 m                    hoog-deel 2,10 m
PC UV (4 mm)                     Polycarbonaat
SK7																																			 	 	200	kg/m²
WK3 tot WK6                      61 tot 136 km/h
looprail beide zijden

Scan video

BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS
SNEEUWLAST
WINDLAST
GELEIDING
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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.

4,00 tot 6,00 m (inwendige maat)
tot	13 m	
2,16 tot	2,33	m 																					
PC UV (4 mm)                       Polycarbonaat   
Dakvlak PC UV (6 mm)         dubbel polycarbonaat geisoleerd
SK2 tot	SK6																										50 tot	150 kg/m²
WK4 tot WK5                        88 tot 16 km/h
looprail beide zijden

BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS

SNEEUWLAST
WINDLAST
GELEIDING
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S6EXTRAVAGANT FUNKTIONEEL

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

3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)
tot	13 m	
1,93 tot	2,36	m 																					
PC UV (4 mm)                      Polycarbonaat
SK2 tot	SK5																										50 tot	125 kg/m²
WK4 tot WK5                        116 km/h
looprail beide zijden

 Scan video

BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS
SNEEUWLAST
WINDLAST
GELEIDING



  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 lucht-
       regelaar DDF in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchten.

  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 aan beide zijden, slechts 10 mm hoog.    
       Model S1-plus alsook S1 (afhankelijk van de hoogte) zijn leverbaar 
       met een enkelzijdige looprail.

  POLYCARBONAAT GLASDELEN met extra UV-bescherming en 
       15 jaar fabrieksgarantie (zie garantiewoorwaarden).

  AFSLUITBARE POSITIONERING van elk schuifdeel.

  VOORGEMONTEERDE SCHUIFDELEN voor een pasklare eindmontage.

  DE ZWENKBARE SWING wordt bij de S1-plus standaard 
       meegeleverd (optioneel bij S1).
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ST5ST2ST4ST4 
G



STRONGLINE DE KRACHTIGE



ST4G

Luxe in optima forma. Volledig vlak, laag maar onderzwembaar. Een aanvulling bij 
modernste architectuur. Voorzien van 2-laags veiligheidsglas met inlage.

2,50 tot 4,18 m (inwendige maat)
tot	11,23 m	
0,49	tot	0,67	m 																									
VSG (5,4 mm)                        Veiligheidsglas met inlage
SK3 tot	SK7																											75 200 kg/m²
WK6                                      136 km/h
Enkelzijdig spoor-profiel
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BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS
SNEEUWLAST
WINDLAST
GELEIDING



TRANSPARANTIE DOOR ECHT GLAS Scan video



ST4
Een lage en vlakke zwembadoverkapping welke nimmer een obstakel in tuin 
of omgeving vormt. Veiligheid rondom het zwembad is gewaarborgd, het 
onderhoud minimaal. De uiterst sterke profielen maken een overspanning 
tot maar liefst 7 meter mogelijk.

KOERSVAST DE MOOISTE

2,50 tot 5,84 m (inwendige maat)
tot	14,99 m	
0,44 tot 0,86 m                       
PC UV (5 mm)                      Polycarbonaat
SK2 tot	SK7																						 	 	 	50 tot	200 kg/m²
WK6                                    136 km/h
enkelzijdig spoor-profiel
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Scan video

BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS
SNEEUWLAST
WINDLAST
GELEIDING



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.

ULTIEME VRIJHEID

4,00 tot 8,77 m (inwendige maat)
tot	14,99 m	
2,50 tot 2,93 m                      
PC UV (5 mm)                      Polycarbonaat
Dak PC - UV (8 mm)             Dubbel polycarbonaat geisoleerd
SK1 tot	SK3																										25 tot	75 kg/m²
WK4                                      88 km/h
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BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS

SNEEUWLAST
WINDLAST



ST5

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

STIJLVOLLE HOOGTE

4,00 tot 5,77 m (inwendige maat)
tot	14,99 m	
2,24	tot	2,66	m 																										
PC UV (4 en 5 mm)                 Polycarbonaat
SK2 tot	SK4																													50 tot	100 kg/m²
WK4                                      88 km/h
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BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
GLAS
SNEEUWLAST
WINDLAST
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  VOORGEMONTEERDE SCHUIFDELEN automatisch positioneerbaar en 
      afsluitbaar voor een pasklare eindmontage.

  ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP met draaimechanisme en luchtregelaar DDF 
       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 
       fabrieksgarantie van maar liefst 15 jaar (zie garantievoorwaarden).

  DUBBELE WINDZEKERING bij montage van looprails aan beide lange zijden.

  PRECISIE SPOOR-PROFIEL aan slechts 1 lange zijde.

  DUBBELE TANDEMWIELEN met een slijtvast kunststof loopvlak voor eenvoudig 
      en licht, geluidsarm verschuiven.



  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 ooit nodig.

   LOOPWIELEN met gehard oppervlak en onderhoudsvrije RVS kogellagers 
       en permanente windbeveiliging.

  DE ZWENKBARE SWING wordt bij de ST4 en ST4-G standaard geleverd.

  HOOGWAARDIGE HOEKVERBINDINGEN voor uiterste precisie en afwerking.
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F1



FLOOR DE VEELZIJDIGE



F1

De nieuwe zwembadafdekking waarmee u extra ruimte realiseert in uw tuin of op terras. Beloop-
baar, als extra rustplaats, relaxruimte of zithoek en uiterlijk naar wens af te werken met bijvoor-
beeld uw terrastegel of geschikt passend (kunststof) hardhout.

2,50 tot 4,00 m (zwembadmaat)
2,50	tot	8,50 m	(zwembadmaat)
0,19	cm 																										
Ceramische tegel of naar wens
240 kg/m²
135 km/h
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Scan video

FLOOR DE VEELZIJDIGE

BREEDTE
LENGTE
HOOGTE
AFWERKING
SNEEUWLAST
WINDLAST



  NEERLAATBARE STEUNEN ZODAT stabiliteit gewaarborgd wordt.

  NEERLAATBARE RUBBEREN AFDICHTING RONDOM om condens 
      en vervuiling tegen te gaan.

  SLECHTS 19 CM HOOG ZODAT het een natuurlijke opstap is.

  BESTURING MET AFSTANDBEDIENING voor openen/sluiten 
      (electrische uitvoering), stroomverzorging via accu‘s en zonnepaneel.

  MODULAIRE PROFIELCONSTRUCTIE met maximale stabiliteit.

  TWEE-WIEL AANDRIJVING voor maximale rechtuit-stabiliteit.
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SWINGE

Het principe van de E-bike. Duw de Swing-E in de gewenste 
richtung en ervaar het gemak waarmee u de Aura verschuift. 
Als optie leverbaar voor de Aura E2G, ST4 en ST4-G.

GEMAK DIENT 
DE MENS

  INTUITIEVE ELEKTRISCHE ONDERSTEUNING   
       voor openen en sluiten van uw Aura.

  HANDMATIG VERSCHUIVEN met lege accu’s  
       altijd mogelijk.

  IN HANDGREEP/SWING GEINTEGREERDE ACCU    
       van 86 Wh/4 Ah.

  NAAFMOTOR MET 2 SNELHEDEN tot een 
       ondersteuning van 16Nm.
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Geleverd inclusief aandrijfunit, Swing met accu en oplader. 
De Swing-E is ook geschikt voor opbouw aan reeds geplaatste 
modellen E2G, ST4 en ST4-G.



Wij nodigen u graag uit om de Swing-E zelf te proberen. 
Breng een bezoek aan onze showtuin en overtuig uzelf 
van de voordelen.

BUITENSHOWROOM MET 
PROEFOPSTELLINGEN

Bezoek ons en laat u informeren over onze produkten. Wij 
leiden u ook graag rond door de fabriek. 43 4228 38700 of  
office@aura.co.at.	Wij	heten	u	van	harte	welkom!

In Valkenswaard (NL) werd begin 2022 het Aura Info Center geopend. 
Hier ervaart u al het moois wat Aura biedt. Vrijwel alle modellen worden 
getoond, zijn schuifbaar, voelbaar en er wordt alle tijd genomen om u van 
de juiste informatie te voorzien. Alles geheel vrijblijvend. Wel even vooraf 
een	afspraak	maken	via	e-mail	l.kersten@aura.co.nl	of	telefonisch	via	
+31 (0)6 83 97 84 28.

BEZOEK AURASWING-E PROBEREN
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AURA AIC BENELUX



40    AURA enjoy open space

ESG ECHTGLAS

Door een speciaal warmtebehandelingsproces kent ESG (enkel laags veiligheidsglas) 
in vergelijking met standaard vlak glas een verhoogde slagvastheid. Het opgespan-
nen glas is niet gevoelig voor grote temperatuursverschillen. Model: E2G.

VSG ECHTGLAS

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

PC - KUNSTSTOF GLASDELEN

PC (Polycarbonaat) is een transparante kunststof welke als grootste eigenschap
heeft meer buigzaam te zijn door elasticiteit. Hierdoor ontstaat een hoge 
slagvastheid die nagenoeg onbreekbaar is. 15 jaar fabrieksgarantie conform 
voorwaarden fabrikant.

SAMENSTELLING, MATERIALEN EN ACCESSOIRES

POEDERCOATING HWF IN 5 STANDAARD KLEUREN

Wij werken 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 5 standaard kleuren (Ral-9006 wit/aluminium, 

Ral-9007 grijs-aluminium, Ral-9010 wit, Ral-7016 antraciet en nieuw in dit jaar 

Ral-9005 diep zwart. Overige Ral-kleuren aan meerprijs leverbaar.



AURA REINIGINGS- EN ONDERHOUDSSET

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 
zwembadoverkappingen hernieuwde glans.

AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME EN LUCHTREGELAAR DDF

We hebben onze originele Aura afdichtklep verder ontwikkeld door het integ-
reren 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 er 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 zwembadover-
kappingen- en afdekkingen (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	(ook	leverbaar	aan	meerprijs	op	de	Aura	S1).
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SWING E

Met de SWING-E bieden we een elektrische ondersteuning aan voor het schuiven 
van onze glasafdekking E2G en onze glas-overkapping ST4-G. Zeker bij de grotere 
uitvoeringen verlicht het uw arbeid enorm.
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ONDERZWEMBAAR

INGANG / SCHUIFDEUR

GLASDELEN DAK
PER SCHUIFDEEL

A - 2 glasdelen

B - 4 glasdelen

C - 6 glasdelen

AFMETINGEN Lengte max.

Breedte inwendig max.

Hoogte

GLASDELEN PC Polycarbonaat enkel

PC Polycarbonaat dubbel

ESG enkel	laags	veiligheidsglas

VSG veiligheidsglas	met	inlage

GELEIDING

Looprail beide zijden

Looprail enkelzijdig

Spoor-profiel enkelzijdig

AFSLUITBAAR 1-SLEUTEL SYSTEEM

SCHUIFDELEN ONDERLING LOS TE KOPPELEN

ZWENKBARE SWING

AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME 
EN LUCHTREGELAAR - DDF

HULPFRAME VOOR MONTAGE LOOPRAIL

POEDERCOATING HWF

MAATWERK OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG

TANDEM WIELEN

RVS VERBINDINGSMATERIALEN IN V4A

 PROFIELVERSTERKING DOOR STAALKABEL

STATISCHE BELASTING - OPGAVE MAX. WIND- EN 
SNEEUWBELASTING CONFORM ONR191160

LIFIX - KORTE EN DUIDELIJKE LEVERTIJDEN
LEVERTIJD VOLGENS AURA TOURCHECK

MODELVERGELIJK, TECHNIEK 
& SAMENSTELLING

EVOLUTION   SOFTLINE

E2G            S1PLUS        S1              S2

11,72

4,55

0,21

11,72

5,00

0,71

13,00

5,00

0,84

13,00

5,50

1,72

S3

11,38

5,055

0,17

SWING E



11,23

4,18

0,67

14,99

5,84

0,86

14,99

8,77

2,93

STRONGLINE

13,00

4,80

2,10

13,00

6,00

2,33

14,99

5,77

2,66

 STANDAARD     	OPTIE	 	 	    NIET MOGELI JK

13,00

5,00

2,36

F1

8,50

4,00

0,19

FLOOR

 S4               S5                S6               ST4G            ST4            ST2             ST5
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DUURZAAM SAMENWERKEN 
& PRODUCEREN

INNOVATIECENTER 
VOOR ONDERZOEK 
EN ONTWIKKELING

ZWEMBADOVERKAPPINGEN
MADE IN OOSTENRIJK

PASKLARE OPLOSSINGEN 
MET UITERST KORTE 

LEVERTIJDEN

TOURCHECK APP -
BEPAAL ZELF 

UW LEVERTIJD

WETENSCHAPPELIJKE 
PARTNERS

CONFORM 
KWALITEITSNORM 

ONR 191160

HANDWERK
OP DE MM
NAUWKEURIG

OP AURA KUNT 
U BOUWEN EN 
VERTROUWEN

REGIONAAL
INKOPEN

EIGEN
PRODUCTIE

BEPROEFDE 
KWALITEIT

 PRODUCTIE OP 
MAAT EN TIJD

KWALITEIT 
TER PLAATSE



VERANTWOORDING 
& MOTIVATIE

  Ontwikkelings ingenieurs Florian Ogris en Stefan 
Smerslak van Team ICE tijdens productontwikkeling Floor F1.

  De glasdelen van de E2G worden zorgvuldig gelijmd. 
Na het lijmen wordt er natuurlijk keurig gepoetst.

  Tijdens het productieproces wordt er schoon en 
netjes gewerkt, altijd.

  Polycarbonaat glasdelen worden verwarmd en daarna
 naar wens gebogen.

   Vanuit de poolbar is er een leuk overzicht over de
productie. Hier wordt menig gezellig uurtje na werktijd 
en in de pauzes doorgebracht.
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Scan Tourcheck

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.

MONTAGEPARTNER

VAKKUNDIGE MONTAGE TOT 
EN MET DE LAATSTE SCHROEF

KWALITEIT TER PLAATSE 
DOOR KUNDIGE 
AURA SYSTEEM-PARTNERS

AURA IN SHOWTUINEN / SHOWROOMS
Beleef Aura ook bij u in de buurt. Onze systeem-partners 
beschikken veelal over een leuke showtuin waar de laatste
 nieuwtjes te beleven zijn.

WEBSHOP MET CONFIGURATOR
In	de	nieuwe	Aura	webshop	vindt	u	onze	configurator,	waar	
handig en snel de Aura systeempartner in het werk of op 
kantoor een 3-D visualiatie 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.

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.



  

Lever gebied A - even touren

Lever gebied A - oneven touren

Lever gebied B - even touren

Lever gebied B - oneven touren

Scan voor Partners 
met show-opstelling

  

Lüneburg

Lübeck

Kiel

Schwerin

Neumünster

Flensburg

Cuxhafen

Bremen

Leeuwarden

Lingen

Hamm
Paderborn

nEmme

Emden

Wolfsburg

SCHWEIZ

Dortmund

DEUTSCHLAND

Eindhoven

Wuppertal

Brugge

Brüssel
Marburg

Fulda

Darmstadt

hMaastric

Braunschweig

Aachen

EnschedeLeiden
Lelystad

Essen
rfDüsseldo

Nijmegen
Rotterdam

Middelburg

Haarlem

Den Helden Groningen

Zwolle

Bilefeld
Detmold

Göttingen

Alkmaar

Almedo

Würzburg

Celle

Oldenburg

Hamburg

Hannover

Frankfurt
am Main

Koblenz

Bonn

Zürich

Wiesbaden

Mannheim

Saarbrücken

Ulm

Karlsruhe

Lugano

Bregenz

Kempten

LIECHTENSTEIN

Konstanz

St. Gallen

Köln

Stuttgart
Strasbourg

Heilbronn

Reutlingen

Aalen

Freiburg im
Breisgau

Basel

Bern

Lausanne

Geneve

Berlin

Dresden

Nürnberg

Potsdamm

Lutherstadt
 Wittenberg

Halle

Leipzig

ChemnitzJena

Zwickau

Suhr

Bamberg Bayreuth

Cottbus

Neubrandenburg

Greifswald

Stralsund

Magdeburg

Rostock

Schönefeld

Görlitz

Salzburg

Graz

Eisentadt

Maribor

St. Pölten

Ljubljana

Lienz

Udine

Trevisio

Villingen-Schwenningen

ÖSTERREICH

München

Regensburg

Passau
Landshut

Ingolstadt

Augsburg

Innsbruck

Venezia

Vincenza

Verona

Trento

Bozen

Zagreb

Klagenfurt am
Wörthersee

Linz

DOORDACHT 
NETWERK

SYSTEMPARTNER

Scan video

VIND NU OOK ON-LINE EEN 
AURA PARTNER MET SHOWROOM
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SAMEN DENKEN, 
SAMEN STERK

 Uitreiking van de eerste Auros. Een waardering a la 
Oscar voor onze meest trouwe systeempartners. v.l.n.r 
Prokurist Michael Doujak, Geschäftsführer Lutz Engel, 
Verkaufsleiter Prokurist René Näher, Geschäfts-
führer Thomas Prusnik.

  Wij presenteren met trots de nieuwe SWING-E

  Een groepsfoto met partners, samen op de nieuwe 
Floor F1 afdekking. 240 kg/m2 is geen enkel probleem.



ALLE AANDACHT

  Eindelijk zijn info-dagen weer mogelijk, o zo belangrijk 
om kennis en ervaringen te delen.

  Onze gastvrouwen Barbara Antonitsch, Larissa 
Zens en Tamara Hribernik van het Powerteam.

  Aura Systempartner bezoeken de fabricage in Feistritz.

  Onze eigen ontwikkelde verpakkingsmachine. Elke Aura 
gaat er door en komt zodoende veilig bij u aan.

HET PERSOONLIJKE CONTACT 
BINNEN ONS NETWERK ZORGT 
VOOR DE NODIGE MOTIVATIE 
EN SAMENWERKING.

„



2016-2020

2004 Introductie G-line, de 
eerste zwembadoverkapping 
zonder	profielen.	Volledige	
transparantie.

2004 introductie Softline, met 
het	revolutionaire	profielsys-
teem wat tot standaard in de 
markt wordt.

2008 Introductie Evolution, 
betoverende uitstraling door 
de verborgen profielen met 
de opgelegde glasdelen.

2010 Project Pro-Fit: Zekerheid 
in planning en levertijden.

2020 Opknapbeurt van onze 
ontvangstruimte, fris en helder 
zoals onze overkappingen.

2016 Ontwikkeling	van	onze	
E2G; een mijlpaal in het project
F&E,	thema	‚	walk	on	water‘.

2017 De zoveelste waardering 
voor onze processen middels 
een oorkonde.

2022 Opening van het Aura 
Info Center in Valkenswaard 
(NL). Belevingscenter voor de 
Benelux met al het moois wat 
Aura biedt.

2019 introductie van de ST4-G. 
Doorontwikkeling van de ST4, 
nu met veiligheidsglas.

2022 Aura Floor de nieuwe 
zwembadafdekking die extra 
ruimte biedt. Veilig, royaal en 
inzetbaar als terras.

Wij introduceren de Auros 
Award om onze loyale partners 
te belonen en onze waardering 
uit te spreken.

1991 Oprichting Aura

2004-20101991-1997 2020-2023

1994 Ontwikkeling uiterst 
vlakke en beloopbare 
looprail

1997 introductie OMEGA 
(ST3), de eerste zwembad-
overkapping die rondom het 
zwembad lopen mogelijk 
maakt.

2020 Afdichtklep met draai-
mechanisme en luchtregelaar 
DDF, ook ventileren in gesloten 
toestand.

Na jaren van ontwkkeling is 
ie er dan: de Aura SWING-E, 
handig en praktisch voor de 
grotere glasoverkappingen.

2020 Presentatie van de Aura 
configurator op de webshop. 
Offerten en visualisering nu 
binnen minuten.
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2020 Herinrichting buitenshow-
room met proefopstelling.





Uw Aura Syteempartner


