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Beste Aura vrienden!

Uw wens is ons streven. Ook als het gaat om een duidelijke
presentatie van al het moois wat Aura biedt.
Ga er gerust even voor zitten en blader met aandacht door
onze nieuwste brochure. Ontdek het uitgebreide assortiment.
Maak kennis met de vele mogelijkheden en ervaar waarom
wij gekend zijn als innovatief marktleider.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Thomas Prušnik - Aura GmbH

INHOUD
Evolution			
E2G
Softline

Evolution
UNIEK 6

6-11
8

12-23

S1 PLUS

14

S1

16

S2

17

S3

18

S4

19

S5

20

S6

21

Uniek en exclusief. Pure vormen,

Strongline

volmaakte schoonheid. Strak design

ST4G

26

ST4

28

ST2

29

ST5

30

Overzichtsschema

34

Harmonisch afgeronde, zachte profielen.

Kwaliteit en veiligheid		

36

Modellen die opgaan in elke omgeving.

Historie 				

38

Partners

40

Productie

41

Montage

42

Showterrein fabriek

43

Transparantie in glas en SAN		

44

Opties

45

Tourcheck - levertijden

46

in al haar doordachte eenvoud.

Softline
ZACHTE VORMEN

Strongline
TOONBEELD VAN KRACHT

12

AuRA TOURCHECK

46

24

Duidelijke levertijden voor elke zwembadoverkapping.
De profielen maken vrijdragende overspanningen

De Tourcheck maakt het mogelijk door onze handige

mogelijk tot 10 meter. Stoere degelijkheid.

offline-app.
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Evolu tion

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

8

BREEDTE

3,055 tot 5,055 m

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 van slechts 50 mm breedte

AURA enjoy open space
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(1)

(2)
(5)

(1) Verborgen profielen zorgen voor uiterst gladde oppervlakken

waardoor vervuiling minder kans heeft. Beluchting en vrij openen/
(5) Eenvoudig schuiven door de licht lopende tandem wielen met een diameter van 100 mm.

sluiten door de (2) originele Aura afdichtklep met draaimechanisme
in beide korte wanden. (3) Kind- en stormveilig door de (afsluitbare)
snel sluitingen. De zwembadafdekking is niet overloopbaar en niet

(7)

Een extreem (6) smal loopvlak aan beide lange zijden door de high-tech wanddelen. (7) Snel en
(4)

eenvoudig reinigen door de koppelbare wanddelen. Het enkelzijdige (8) spoor-profiel stuurt

onderzwembaar. (4) Eenvoudig verschuiven zonder te bukken met

en verankert. Gebouwd conform ONORM ONR 191160. Maximale transparantie door gebruik van

de handige zwenkbare “SWING’.

vormvast echt-glas (ESG). Ontwikkeld in samenwerking met onze wetenschappelijke partners.

(3)
(6)

(3)

(8)
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D E Z A C HTE V ORM EN V AN SOFTLINE

S1

PLUS

12

S1

AURA enjoy open space

S2

S3

S4

S5

S6

OP HAAR MOOIST
Met de S1plus heeft u altijd schoon en helder zwemwater. Voorzien van slechts
aan 1 zijde de originele Aura looprail zodat uw terras minimaal ontsiert.

S1

PLUS

14

BREEDTE

3,50 tot 5,05 m

LENGTE

tot 11,72 m

HOOGTE

0,40 tot 0,57 m

GLAS

SAN-UVP plus (5 mm)

Styreen Acryl Nitril

SNEEUWLAST

SK2 tot SK3

50 tot 100 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

GELEIDING

enkelzijdige looprail

AURA enjoy open space
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RONDE HOEKEN

PERFECTE HARMONIE

Door de rechtstandige wanden uiterst geschikt voor zwembaden met een verhoogde

De zachte boogvormen voelen zich thuis in elke tuin. Zwemmen in gesloten toestand

rand. Functioneel detail voor eenvoudig reinigen en maximale transparantie zijn de

is ook hier geen probleem. Door het gebruik van een minimaal aantal profielen wordt

ontbrekende hoekprofielen in de overgang van wand naar dak.

binnen zwemmen buiten zwemmen.

BREEDTE

3,55 tot 5,50 m

LENGTE

tot 13 m

HOOGTE

0,53 tot 0,71 m

GLAS

SAN-UVP plus (5 mm)

Styreen Acryl Nitril

SNEEUWLAST

SK3 tot SK5

75 tot 125 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

GELEIDING

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

AURA enjoy open space

BREEDTE

3,55 tot 5,50 m

LENGTE

tot 13 m

HOOGTE

0,69 tot 0,84 m

GLAS

PC (4 mm)

SNEEUWLAST

SK3 tot SK7

75 tot 200 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

GELEIDING

looprail beide zijden

S2

Polycarbonaat

enjoy open space AURA
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S3

DE KLASSIEKER

MET EXTRA RELAX RUIMTE

De klassieker onder de zwembadoverkappingen. Gebruiksvriendelijk, uiterst

Meer ruimte daar waar gewenst. Door het geïntegreerde hoge deel van maar

ruim en vele variatiemogelijkheden in grootte en afwerking. Doordacht tot in

liefst 2,10 meter ontstaat een kleedruimte welke natuurlijk ook heerlijk past

het kleinste detail. De hoge boogelementen bieden ruimte en zorgen voor

om te relaxen. Optimaal genieten van en in je zwembadoverkapping, in weer

maximale stabiliteit bij wind en sneeuw.

en wind.

BREEDTE

3,55 tot 6,05 m

LENGTE

tot 13 m

BREEDTE

3,55 tot 5,30 m

HOOGTE

1,04 tot 1,72 m

LENGTE

tot 13 m

GLAS

SAN-UVP plus (4 mm)

Styreen Acryl Nitril

HOOGTE

0,9 tot 1,49 m

hoog-deel 2,10 m

optioneel: PC (4 mm)

Polycarbonaat

GLAS

SAN-UVP plus (4 mm)

Styreen Acryl Nitril

SNEEUWLAST

SK5 tot SK7

200 kg/m²

SNEEUWLAST

SK7

200 kg/m²

WINDLAST

WK5 tot WK6

117 tot 136 km/u

WINDLAST

WK3 tot WK6

61 tot 136 km/u

GELEIDING

looprail beide zijden

GELEIDING

looprail beide zijden
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S5

HEEL VEEL RUIMTE

EXTRAVAGANT EN FUNKTIONEEL

Maak van uw buitenzwembad een volwaardig binnenzwembad. De

De hoge eenzijdige rechte wand maakt het mogelijk om royaal en rechtop

hoogte en flexibiliteit in maatvoering verzekeren zwemplezier het

langs het bad te lopen maar ook te recreëren. Een stijlvol model voor de

hele jaar door. Er zijn voldoende mogelijkheden om een relaxruimte

veeleisende zwembadbezitter.

S6

te realiseren.

BREEDTE

4,50 tot 6,50 m

LENGTE

tot 13 m

BREEDTE

3,55 tot 5,50 m

HOOGTE

2,16 tot 2,33 m

LENGTE

tot 13 m

GLAS

SAN-UVP plus (4 mm)

Styreen Acryl Nitril

HOOGTE

1,93 tot 2,36 m

dack: PC (6 mm)

geïsoleerd dubbel Polycarbonaat

GLAS

SAN-UVP plus (4 mm)

SNEEUWLAST

SK2 tot SK6

50 tot 150 kg/m²

SNEEUWLAST

SK2 tot SK5

50 tot 125 kg/m²

WINDLAST

WK4 tot WK5

88 tot 116 km/u

WINDLAST

WK5

116 km/u

GELEIDING

looprail beide zijden

GELEIDING

looprail beide zijden
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(3)

(5) Dubbele wielen met een slijtvast kunststof loopvlak voor

(9)

eenvoudig en licht (6) geluidsarm schuiven. Aluminium
wielen voorzien van RVS kogellager.

(7)

Permanente windbeveiliging. Profielen (7) voorzien van
poedercoating HWF in maar liefst 3 standaard kleuren

(Ral 9006, 9010 en 7016). (8) Originele Aura looprail,
slechts 10 mm hoog. Model S1plus alsook S1 (afhankelijk van

(4)

de hoogte) ook leverbaar met enkelzijdige looprail. SAN glas(1) Profielen zonder naad voor maximale stabiliteit. De

panelen met extra UV bescherming en maar liefst 10 jaar

(2) vrij hangende glasdelen gezet in rubbers voorkomen

fabrieksgarantie. (9) Afsluitbare positionering van elk

spanningen en geluid op het materiaal. Beluchting en vrij

schuifdeel. Alle gebruikte bevestiging/verbindingsmaterialen

openen/sluiten door de (3) originele Aura afdichtklep met

zijn uitgevoerd in RVS V4A en worden onzichtbaar gemonteerd.

draaimechanisme in beide korte wanden. Optioneel leverbaar

Maat en pasklare eindmontage door de schuifdelen op

met hulpframe zodat de looprail in het terras verzonken wordt.

fabriek te monteren. Gebouwd conform ONORM ONR 191160

(4) Onzichtbare schroeven en bevestigingsmaterialen in

met betrekking tot wind- en sneeuwlasten. De zwenkbare

RVS V4A.

(10) Swing wordt bij de S1plus standaard meegeleverd.

(5)

(2)

(6)

(1)
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(8)

(10)

DE KRACHTIGE STRONGLINE

ST4
24

G
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ST4

ST2

ST5

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

ST4

G
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BREEDTE

3 tot 5 m

LENGTE

tot 11,23 m

HOOGTE

0,49 tot 0,67 m

GLAS

VSG (5,4 mm)

SNEEUWLAST

SK3 tot SK6

75 bis 150 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

GELEIDING

enkelzijdig spoor-profiel van slechts 50 mm breed

AURA enjoy open space

Veiligheidsglas met inlage

ST4

KOERSVAST DE MOOISTE

GEVOEL VAN VRIJHEID

Een lage en vlakke zwembadoverkapping welke nimmer een obstakel in

Ook met koude dagen is het genieten in deze wellnessoase. Met een breedte

tuin of omgeving vormt. Veiligheid rondom het zwembad is gewaarborgd,

tot 10 meter is geen zwembad te groot. Bij mooie dagen worden de individuele

onderhoud minimaal. De uiterst sterke profielen maken een overspanning

schuifdelen moeiteloos handmatig verschoven. Gebruiksgemak zonder grenzen.

ST2

tot maar liefst 7 meter mogelijk.

BREEDTE

4,50 tot 10 m

BREEDTE

3 tot 7 m

LENGTE

tot 14,99 m

LENGTE

tot 14,99 m

HOOGTE

2,50 tot 2,93 m

HOOGTE

0,44 tot 0,86 m

GLAS

SAN-UVP plus (4 mm)

Styrol-Acryl-Nitrit

GLAS

SAN-UVP plus (5 mm)

Styreen Acryl Nitril

optioneel: VSG

Veiligheidsglas met inlage

SNEEUWLAST

SK2 tot SK7

50 tot 200 kg/m²

SNEEUWLAST

SK1 tot SK3

25 tot 75 kg/m²

WINDLAST

WK6

136 km/u

WINDLAST

WK4

88 km/u

GELEIDING

enkelzijdig spoor-profiel van slechts 50 mm breed

GELEIDING

looprail beide zijden (bij een maximale breedte van 6,50 m
is een enkelzijdige looprail mogelijk).
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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

4,5 tot 7 m

LENGTE

tot 14,99 m

HOOGTE

2,24 tot 2,66 m

GLAS

SAN-UVP plus (4 mm)

Styreen Acryl Nitril

optioneel: VSG

Veiligheidsglas met inlage

SNEEUWLAST

SK2 tot SK4

50 tot 100 kg/m²

WINDLAST

WK4

88 km/u

GELEIDING

looprail beide zijden (op aanvraag is een enkelzijdige looprail mogelijk).

AURA enjoy open space
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Profielen (7) voorzien van poedercoating HWF in maar liefst 3 standaard kleuren (Ral 9006, 9010
en 7016). De (8) vrij hangende glasdelen gezet in rubbers voorkomen spanningen en geluid op het
materiaal. (9) Gesloten profiel voorzien van glaslatten voor een snelle glaswissel. Originele Aura®
looprail , slechts 10 mm hoog. Afhankelijk van model ook als eenzijdig mogelijk. Optioneel leverbaar

(10)

met hulpframe zodat de looprail in het terras verzonken wordt. Gebouwd conform ONORM ONR 191160
met betrekking tot wind- en sneeuwlasten. (5)(3) Onderhoudsvrije RVS wielen of aluminium wielen met
slijtvast rubber loopvlak. De zwenkbare (10) Swing wordt bij de ST4 en de ST4G standaard meegeleverd.

(2)

(7)

(1)

(9)

(10)

(8)
(3)

(6)

(5)
(1) Afsluitbare positionering van elk schuifdeel, voorgemonteerd voor pasklare eindmontage.
(2) Originele Aura® afdichtklep met draaimechanisme in beide korte wanden. Alle gebruikte

bevestiging/verbindingsmaterialen zijn uitgevoerd in RVS V4A en worden onzichtbaar gemonteerd. Echt
veiligheidsglas of SAN glaspanelen met extra UV bescherming en maar liefst 10 jaar fabrieksgarantie.
(3) Permanente dubbele windzekering bij gebruik met originele Aura looprail. Het enkelzijdige
(4) spoorprofiel stuurt en verankert. (5) Dubbele wielen. (6) Dubbele rubber afdichting.

(4)
32
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EVOLUTION SOFTLINE

E2G

AFMETINGEN

S1PLUS

STRONGLINE

S1

S2

S3

S4

S5

S6

ST2

ST4G

ST4

Lengte max.

11,38

11,72

11,72

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

14,99

11,23

14,99

14,99

Breedte max.

5,055

5,05

5,50

5,50

6,05

5,30

6,50

5,50

10,00

5,00

7,00

7,00

0,17

0,21

0,71

0,84

1,72

2,10

2,33

2,36

2,93

0,67

0,86

2,66

Hoogte
ONDERZWEMBAAR
INGANG / SCHUIFDEUR
GLASDELEN DAK
per schuifdeel

A - 2 glasdelen (sky)
B - 4 glasdelen
C - 6 glasdelen

GLASDELEN

SAN Styreen Acryl Nitril
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 LOS TE KOPPELEN
ZWENKBARE SWING
AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME
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 ONORM ONR191160
LIFIX – korte en duidelijke levertijden
Levertijd volgens Aura Tourcheck

34
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ST5

STANDAARD,

optioN E E L ,

niet mogeli j k

Al ruim 25 jaar staat de merknaam Aura synoniem voor kwaliteit.Van advies, via

Als marktleider investeren we veel in research en ontwikkeling. Een continu

productie tot aan montage wordt slechts het best mogelijke nagestreefd. Door

proces waarbij we beschikken over best gekwalificeerde medewerkers en

optimale inzet en kwaliteitsbesef van al onze medewerkers garanderen wij de

geen enkele concessie doen aan functie of materiaalkeuze.

beste service en de beste producten die uw verwachtingen zullen overtreffen.

INNOVATIEVE PRODUCTONTWIKKELING
GARANDEERT CONSTANT HOGE KWALITEIT

ZWEMBADOVERKAPPINGEN ‘MADE’ IN OOSTENRIJK

WETENSCHAPPELIJKE PARTNERS

Ontwikkeling en fabricage van elk Aura product gebeurt uitsluitend in onze

Bij de ontwikkeling van onze producten werken we

fabriek in Feistritz in het Karintische Rosental. Wij werken uitsluitend met

nauw samen met wetenschappelijke partners.

de best mogelijke regionale partners en producten waardoor wij een
kwaliteitsproduct van Oostenrijkse bodem kunnen blijven garanderen.

PASKLARE OPLOSSINGEN MET
UITERST KORTE LEVERTIJDEN

ONTWIKKELING VAN ONR 191160 NORM

Aura LI-FIX staat voor duidelijke en korte levertijden. Welk model u ook kiest,

Aura producten voldoen aan de O-norm ONR191160 voor telescopische

de productietijd bedraagt 14 werkdagen. Met LI-FIX helpen wij onze partners

zwembadoverkappingen. Zij beantwoorden aan alle strenge eisen conform

in hun planning en kunnen we u als toekomstig Aura bezitter een exacte

gestelde voorschriften van SK2 (50 kg/m2) tot SK7 (200 kg/m2).

levertijd beloven.

TOURCHECK – DE SLIMME OFFLINE-APP

STARTSEIN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

De Tourcheck maakt het mogelijk om uw laatst mogelijke besteltijd door

Om aan de top te blijven in innovatie, werd in 2018 het Aura Innovatie Center

te geven en toch op tijd geleverd te krijgen. Probeer het zelf; u vindt de

(ICE) opgericht. Al onze medewerkers denken hierin mee en hebben hun stem

Tourcheck achter in deze brochure.

hierin. Met als resultaat niet enkel nieuwe ideeën en verbeterprocessen, maar
door de betrokkenheid van al onze medewerkers ook een gegarandeerde
toekomst.
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AURA GESCHIEDENIS

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

2016 introductie E2G, begin van een
nieuw tijdperk in kwaliteit en design,
start project ‘ Walk on Water’.

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

1991 oprichting Aura.

2016 Aura viert haar 25 jarige
bestaan.

1997 introductie OMEGA (ST3),
de eerste zwembadoverkapping
die rondom het bad lopen
mogelijk maakt.

1994 ontwikkeling uiterst vlakke,
beloopbare, looprail.

2010 start project Pro-Fit:
duidelijke en korte levertijden.

2004 introductie van de Softline,
met het revolutionaire profielsysteem wat tot standaard in de
markt wordt.

38
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2019 introductie ST4G, doorontwikkeling van de ST4 in gelaagd
veiligheidsglas (VSG)

2017 waardering van onze overheid.

ONZE SYSTEEMPARTNERS ADVISEREN U TER PLAATSE

KWALITEIT UIT OOSTENRIJK

Om u de meest mogelijke zekerheid te bieden bij zowel advies, aanschaf,

Al onze producten, van het kleinste onderdeel tot aan de voor gemonteerde

plaatsing als after-sales van onze producten, werken wij uitsluitend samen

zwembadoverkapping, worden ontwikkeld en gefabriceerd in onze fabriek in

met gekwalificeerde zwembadbouwers (Aura-Systeempartner).

Feistritz im Rosental (Klagenfurt/Karintie).Geselecteerde teams van medewerkers
met elk hun taak en verantwoordelijkheden zorgen voor een perfecte en snelle

Zij volgen met regelmaat cursussen welke door ons worden aangeboden

doorloop tijdens het productieproces.

zodat elk detail van een Aura zwembadoverkapping, zowel qua product als
proces, gekend is. Ook ondersteunen wij onze partners daar waar gewenst;

Wij verwerken uitsluitend beste kwaliteit materialen met aandacht voor elk

vanaf een eerste contact tot aan de eindmontage. De Aura-Systeempartner

detail. Zodoende kunnen wij u vele jaren lang plezier garanderen van uw Aura.

herkent u aan:

SYSTEMPARTNER

38
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VAKKUNDIGE MONTAGE TOT
DE LAATSTE SCHROEF

SHOWTERREIN IN
FEISTRITZ IM ROSENTAL

Wij garanderen kortst mogelijke levertijden. Onze handige Offline-App
(Aura Tourcheck, zie ook pagina 46) maakt het mogelijk om vooraf uw
levertijd te bepalen.
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.

Wij nodigen u graag uit, mocht u in de regio zijn, om ons showterrein te
bezoeken. Het showterrein ligt direct naast onze fabriek. U bent van harte
welkom om hier onze modellen te bewonderen en te vergelijken, om kennis
te maken met de kwaliteit die wij als standaard hanteren.
Wenst u persoonlijke uitleg of begeleiding maak dan vooraf een afspraak
zodat wij ruime tijd voor u kunnen vrij maken.

42
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GLASDELEN

AURA OPTIES

Echt glas of kunststof? Wat het best geschikt is, hangt van meerdere factoren af. We houden rekening met windbelasting
(en sneeuwbelasting), temperatuurschommelingen, slagvastheid maar ook met extreme radiussen waaronder sommige
profielen worden gebogen. Afhankelijk van wensen en mogelijkheden bieden we volgende opties aan:

SWING
ZWENKBAAR
Echtglas (ESG)

Met een hand: snel en zonder veel kracht uit te oefenen, rechtop
lopende, opent en sluit u uw Aura zwembadoverkapping met de

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

SWING. Bij alle lage zwembadoverkappingen (E2G, S1lus, ST4 en
ST4G) wordt de SWING standaard meegeleverd. Altijd gemonteerd
aan de zijde van de enkelvoudige looprail of het uiterst smalle
spoor-profiel.

LOOPRAIL ALS
ZWEMBADOVERLOOP

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

SAN - kunststof glasdelen

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.

SAN (styreen acryl nitril) is een transparante kunststof en het meest gebruikt bij
Aura. Volledig heldere transparantie, hoge bestendigheid tegen temperatuurschommelingen en een zeer hoge eigen stijfheid, uiterst chemicaliën resistent
en slechts gering water opnemend zijn de sterke punten. Het natuurlijke
verouderingsproces wordt vertraagd door de dubbel toegepaste UV-stabilisering.
Modellen: S1plus, S1, S3, S4, S5, S6, ST2, ST4 en ST5

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.

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. Model: S2
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Kunststofdelen 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.

enjoy open space AURA
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DUIDELIJKE LEVERTIJDEN, ALTIJD VOLGENS AFSPRAAK

De Tourcheck is een in eigen beheer ontwikkelde Offline-App die aangeeft
wanneer u uw opdracht laatst mogelijk dient door te geven zodat u toch
op tijd en naar wens uw zwembadoverkapping geleverd krijgt. Wij leveren
in principe door geheel midden/noord Europa, waarbij wij 2 leverzones
hanteren (A en B). Deze leverzones worden verdeeld over de even en
oneven kalenderweken. In deze brochure vindt u in het schema op pagina
34/35 onze zogeheten LIFIX waarbij elk model Aura een kleurcode krijgt
toegewezen (rood, geel of groen). U vindt deze kleurcodes ook terug op
de Tourcheck. De kleur geeft de uiterste besteldatum aan om op tijd en
wens geleverd te krijgen.

U HEEFT
GEEN TOURCHECK?
De Tourcheck is gratis af te halen bij uw
Aura Systeempartner of bestel hem snel via
office@aura.co.at

Voor verdere informatie betreffende onze Tourcheck
verwijzen wij u graag naar onze website (www.aura.co.at)
of stuurt u een e-mail met uw vraag naar office@aura.co.at
(bellen mag ook: +43 4228 38700).
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Uw Aura Systeempartner

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Feistritz im Rosental
Telefon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

Alle in deze brochure getoonde foto’s zijn symbool foto’s. Drukfouten en andere onvolkomenheden zoals technische wijzigingen, modelwissels
of kleine afwijkingen in specificaties zijn voorbehouden. Foto’s: Jost & Bayer, Peter Just, Holzerdesign, Fotolia. © Aura 1991 - 2019

