




Midden jaren ´90 ontwikkelt het bedrijf Aqua Cover® met behulp van twee ingenieurs een revolutionair systeem voor zwembad afdekkingen.  
Het succes van het bedrijf komt het innovatieve te combineren met betrouwbaarheid, veiligheid en energiewinst.

De Aqua Cover® Premium afdekkingen bestaan uit motoren, die geplaatst worden in de as van de afdekking in combinatie met externe sensoren . 
Het systeem wordt vervaardigd in inox   316 L en is voorzien van PVC en polycarbonaat lamellen met een anti-UV-behandeling.

In de jaren 2000 heeft de firma Aqua Cover® verschillende nieuwe product gamma´s toegevoegd om meer te beantwoorden aan de vraag van zijn 
cliënteel:

• Aqua Cover® Light : Het systeem Aqua Cover® Light is samengesteld uit onderdelen in Inox 316 L met een tubulaire motor en  
  elektronisch eindeloop.

• Aqua Cover® Box : De externe motor is een tubulaire motor in Inox 316 L die gemonteerd is op een vertragingskast in Aluminium. Dankzij  
  dit uniek concept verkrijgt men een perfect waterdichte motor (uniek op de markt) met elektronisch eindeloop.

• Aqua Cover® Exterior Cube : De bovengrondse afdekkingen zijn ontwikkeld door Aqua Cover® en kenmerken zich door hun modern  
  design in combinatie met de Aqua Cover® Light motoren.

De automatische afdekkingen van Aqua Cover® zijn zowel geschikt voor nieuwe constructies als voor bestaande zwembaden.

VOORSTELLING



Het gamma Aqua Cover® Premium werd in 1996 op de markt 
gebracht.

Doordat de tubulaire motor rechtstreeks in het zwembad wordt 
ondergedompeld, is er geen aparte ruimte voor de motor nodig.

Deze mechaniek onderscheidt zich van andere systemen door het 
gebruik van een motor met eindschakelaars die onafhankelijk van 
de motor werken (sensoren IP68 bevestigd op riemen).

Het systeem Aqua Cover® Light vormt de perfecte oplossing 
wanneer u op zoek bent naar een goedkoper mechanisme met 
de kwaliteit en betrouwbaarheid van Aqua Cover®, maar dan 
eenvoudiger.

Het onderscheidt zich van het Premium-systeem door de 
elektronische eindschakelaars. Het systeem Light is uitermate 
geschikt voor zwembaden in polyester, inox, beton,…

Aqua Cover® Premium Aqua Cover® Light

MOTORISATIES





Het systeem Aqua Cover® Box is een technische 
ontwikkeling van een klassieke externe motor.
Het concept van het gamma  Box is gebaseerd op 
de combinatie van een vertragingskast met een 
tubulaire motor (Light). Hierdoor kunnen wij uw 
motor beschermen mocht uw externe nis onder 
water staan.

Het systeem Aqua Cover® Exterior kan gebruikt 
worden voor een nieuw zwembad, maar is 
ook bijzonder geschikt voor de renovatie of 
vernieuwing van bestaande zwembaden. Het 
wordt op de boordstenen van het zwembad 
geplaatst. De snelle en eenvoudige installatie 
behoort tot de voordelen van dit systeem, 
waarbij het wateroppervlak van het zwembad 
slechts minimaal gebruikt wordt.

Aqua Cover® Box Aqua Cover® Exterior
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TOEPASSINGEN

Het mechanisme wordt tussen de muren 
van het zwembad geplaatst, al dan niet 
uitgerust met een rolluikbak. Het kan zowel 
lateraal als onder de boordsteen bevestigd 
worden. Dit vergemakkelijkt de montage 
voor de installateur. Het mechanisme 
wordt bovenaan afgewerkt met een plaat 
in IPE-hout of in PVC.

Het mechanisme wordt tussen de muren 
van het zwembad geplaatst, achter een 
verticale scheidingswand in polyester. Het 
paneel wordt tussen de muren bevestigd 
met behulp van 2 inox-geleiders of onder 
de boordsteen.
Het mechanisme wordt bovenaan 
afgewerkt met een plaat in IPE-hout. Dit 
systeem is bijzonder geschikt voor een 
renovatie alsook voor een nieuw zwembad.

Het mechanisme wordt in een betonnen 
nis geplaatst achter het zwemgedeelte. 
De wielgeleiders worden gebruikt om de 
lamellen onder de balk of muur door te 
geleiden.
Het mechanisme kan bovenaan op 
verschillende manieren afgewerkt worden: 
platen in IPE-hout, beton, tegels.

STANDARD
SEPARATIEMUUR IN  
POLYESTER WIELGELEIDERS





TOEPASSINGEN

Het model « plage » wordt onder een 
betonnen trap geplaatst. Dit model 
wordt erg gewaardeerd om zijn discretie, 
esthetische uitvoering en het comfort 
(rustplaats, plonsbad). Na het openen van 
het zwembad is het rolluik bijna niet meer 
te zien.

Dankzij deze oplossing kan het volledige 
wateroppervlak van het zwembad gebruikt 
worden. Platen in polyester of in volle PVC 
(20 mm dik) worden op de balken van het 
mechanisme aangebracht en vormen zo 
een beschermende bank.

Het model « rolluikbak » wordt onder  de 
betonbodem van het zwembad geplaatst. 
Boven het mechanisme wordt bij voorkeur 
een plaat in polyester of in volle PVC (20 
mm dik) aangebracht. Bij deze toepassing 
is de afdekking bijna onzichtbaar en kan 
het volledige zwembad gebruikt worden.

PLAGE BANK IN POLYESTER / PVC ROLLUIKBAK



Le système Exterior peut être utilisé pour 
une nouvelle piscine mais est idéal pour 
des rénovations ou renouvellements des 
piscines existantes.
Ce système sera en général posé sur les 
margelles de la piscine. Les avantages 
du système Hors sol sont la facilité et la 
rapidité de son placement et de ne pas 
perdre qu’un minimum de la surface d’eau 
de la piscine.

EXTERIOR



DE LAMELLEN

Wit

Blauw

Beige

Grijs

Transparante blauwe schijn solar 

Franse solar

Transparant blauwe schijn

Transparant blauwe schijn solar

Transparante doorzichtig

Transparante doorzichtig solar

Blauw

Groen

Groen solar

Zilver metallic solar 

Brons metallic solar
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DE VERGRENDELINGEN

AUTOMATISCHE
VERGRENDELING 
COVER LOCK

MANUELE  
VERGRENDELING  
PRESTIGE

VERGRENDELING 
OVERLOOP 
ZWEMBAD

VERGRENDELING 
IN INOX MET RIEMEN

VERGRENDELING  
IN INOX OM ONDER 
DE BOORDSTEEN  
TE FIXEREN MET  
RIEMEN

VERGRENDELING 
MET RIEMEN
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