
AUTOMATIC
SWIMMING POOL

COVERS
We’ve got you covered !

M A D E  I N  B E L G I U M



Kwaliteit
Om de kwaliteit te verzekeren, worden alle grondstoffen en halffabricaten 

voortdurend getest. Om die reden wordt ook elk afgewerkt product aan 

verschillende controles onderworpen voor het bij u wordt geïnstalleerd.

Garantie 
We geven 3 jaar fabrieksgarantie op het afgewerkte product. Een netwerk 

van erkende installateurs zorgt voor de planning, installatie en onderhoud. 

Hierdoor kan u zorgeloos vele jaren van uw afdekking genieten.
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AUTOMATIC
SWIMMING POOL

COVERS

Sinds 1995 produceert T&A kwalitatieve, op maat gemaakte, automatische 
zwembadafdekkingen. Door onze focus op innovatie en productontwikkeling 
streven we naar een verdere optimalisatie van onze producten. Daarmee is T&A 
uitgegroeid tot één van de toonaangevende fabrikanten in Europa. 
We maken zwembadafdekkingen van duurzame topkwaliteit die volledig 
voldoen aan uw wensen en dat met een ongeziene service. 



Betrouwbaar
Door onze jarenlange ervaring hebben we voldoende expertise in huis om voor elk project de juiste oplossing 

aan te bieden. Dit maakt ons uniek op de markt! Daarenboven beschikken we over 10.000 m² opslag- en 

productieruimte, met voldoende stock om snel en betrouwbaar te kunnen leveren.

Service
“Ik werk al sinds de beginjaren met jullie samen. Toen produceerde het bedrijf jaarlijks een 200-tal afdekkin-

gen. Ondertussen maken en verkopen jullie zowat 3500 afdekkingen per jaar die verdeeld worden in gans 

Europa en erbuiten. Toch behandelen jullie me nog steeds met dezelfde klantvriendelijkheid. Nog steeds kan 

ik jullie rechtstreeks benaderen, weten jullie wie ik ben en helpen jullie me verder. Dat is klasse”. Zo’n com-

pliment van één van onze installateurs willen we graag met u delen. Het zegt iets over onze bedrijfsfilosofie, 

over onze klantenbenadering, over wie we zijn. 

We investeren veel in trainingen voor dealers en installateurs en ondersteunen hen in vier talen .

Teneinde onze klanten een maximale service te bieden, kunnen onze afdekkingen 24/7 online geconfigu-

reerd en besteld worden en kan men tevens orders voor onderdelen en inbouwdelen eenvoudig via de web-

shop doorgeven.
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Veiligheid
Met een AquaTop afdekking verhoogt u de veiligheid van uw zwembad. Door middel van optionele sloten (manueel 

of automatisch) kan deze veiligheid geoptimaliseerd worden. Onze producten voldoen aan alle Europese en strenge 

Franse veiligheidsnormen. 

Energiebesparing
Het isolerende effect van deze afdekking maakt een duidelijk verschil.

Niet alleen wordt verdamping tegengegaan; ook warmteverlies door conductie wordt geminimaliseerd dankzij de 

uitmuntende isolatiewaarden van de geëxtrudeerde PVC en PC profielen van de AquaTop afdekking. Dit betekent 

dat het totale warmteverlies met meer dan 80% gereduceerd wordt.

Door het inzetten van solar lamellen - die door hun (deels) transparante boven- en zwarte onderzijde de warmte van 

het zonlicht optimaal vasthouden – kan u bovendien uw zwembad gratis opwarmen.

Ecologische voetafdruk
Solar lamellen verkleinen de ecologische voetafdruk van uw zwembad. Door 

uw zwembad met solar op te warmen, heeft u geen extra energiekosten om 

die paar graden extra te bereiken. De zon is nog steeds gratis. En ’s nachts 

vermijden ze dat uw zwembadwater afkoelt.

Comfort
Uw comfort staat voorop. Een AquaTop afdekking werkt 100% automatisch, 

te bedienen met drukknoppen, afstandsbediening of domotica.

Esthetiek
T&A biedt een uitgebreid gamma aan op- en inbouwmogelijkheden om het 

esthetisch karakter van uw tuin met zwembad extra in de verf te zetten.

AquaTop
Automatic pool cover
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Techniek 
T&A biedt een compleet gamma rolluikmotoren aan, zowel externe elektrische als buismotoren maar ook hydraulische aandrijvingen 

voor grotere baden. Hierdoor zijn onze producten inzetbaar bij zowel privé als grote openbare zwembaden. 

Voor alle RVS onderdelen wordt hoogwaardig roestvast staal AISI 316L/316Ti ingezet. Om het technisch plaatje compleet te maken, 

is de T&A rolluiksturing perfect te integreren in het domotica systeem dat u al in huis heeft of kan ze verbonden worden met de 

intelligente zwembadsturing.

Lamellen
De lamellen zijn het belangrijkste onderdeel van een rolluik. We hebben 2 verschillende soorten lamellen: het standaardprofiel 60 

x 14 mm met 3 afgesloten luchtkamers en het bredere premiumprofiel 67.5 x 16.5 mm met 4 afgesloten luchtkamers. Het eerste is 

beschikbaar in PVC en polycarbonaat, het bredere profiel enkel in polycarbonaat. Daarnaast zijn onze lamellen veilig, isolerend, 

duurzaam en gemaakt uit hoogwaardige grondstoffen. Ze zijn verkrijgbaar in 9 verschillende kleuren zodat u altijd een lamel kan 

kiezen die aansluit bij de look & feel van uw zwembad, terras en tuin.

Tri-extrusie
Om AquaTop lamellen te produceren gebruiken we het procedé van tri-extrusie. Dit voorziet de lamellen van een UV-werende laag. 

Hierdoor zijn de polycarbonaatlamellen veel UV-bestendiger en wordt hun levensduur met maar liefst 50% verhoogd. Polycarbonaat 

lamellen zijn bovendien veel beter bestand tegen hogere en lagere temperaturen dan hun PVC variant. Dit maakt hen inzetbaar in 

verschillende landen ongeacht het klimaat.

Externe motor

Buismotor
Universele stuurkast
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Slagvastheid
Lamellen in polycarbonaat zijn veel slagvaster dan PVC-lamellen. We laten al 

onze lamellen testen in Zwitserland, waar men verplicht alle materialen voor 

buitengebruik test op slagvastheid bij hagel. AquaTop-lamellen uit polycarbonaat 

halen HW 3, wat zoveel betekent als 100% hagelbestendigheid tegen hagelbollen 

t.e.m. een diameter van 30 mm. Het bredere anti-alg-profiel haalt zelfs een 

mechanische bestendigheid HW4 oftewel hagelbollen met een diameter van 

40mm! Dit betekent niet alleen dat onze lamellen erg resistent zijn, ze zijn ook veilig 

en duurzaam.

Holle of volle lamellen?
AquaTop lamellen zijn profielen met luchtkamers die zorgen voor een groter 

drijfvermogen dan volle lamellen. Qua isolerende werking zitten ze op een 

vergelijkbaar niveau maar met een holle lamel kunt u kiezen voor solarwerking wat 

met een volle lamel uitgesloten is. Daarenboven biedt ons “premium clean profile” 

in polycarbonaat een hoge slagvastheid en dus hagelbestendigheid, gecombineerd 

met solar- en anti-algwerking. Met het “premium clean profile” koopt u de best 

beschikbare technologie op de markt! 

Afdichting
De afdichting van de lamellen gebeurt met een dop die ofwel verlijmd ofwel 

ultrasoon gelast wordt. Bij lamellen met gelaste einddoppen hebben we klikdelen 

in verschillende breedtes waardoor kleine afwijkingen in de zwembadbreedte 

kunnen worden opgevangen.

Wit Alu look

Beige Transparant

Blauw Solar

Grijs Anti Alg Alu look

Transparant Anti Alg Solar

Solar

PVC PC

Voordelen
Premium Clean Profile
> Minimale algengroei d.m.v. het blokkeren van het zonlicht 

 in de scharnierpunten

> 25% meer drijfvermogen 

> Verhoogde veiligheid

> Voor nieuwe afdekkingen en vervangdekken
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Coverwash
De rolluiksturing zet een systeem met hoge drukpomp en speciale spuitkoppen in 

werking. Elke keer het rolluik opent of sluit, reinigt dit systeem de lamellen. De afdekking 

blijft steeds proper en de kalkafzetting is minimaal. Zo hoeft u zelf nog nauwelijks aan 

onderhoud te denken. Wat een comfort!

Toplock 
Safety first! Een AquaTop rolluik kan u uitrusten met een Toplock. Met dit systeem klikt 

het rolluik zich automatisch vast wanneer het volledig gesloten wordt. 

TopLock is een betrouwbaar systeem. De rolluiksturing schakelt een compressor die 

het slot opent. Wanneer de druk wegvalt, sluit het slot zich met een veer. 

Alu look lamellen 
Onze polycarbonaat lamellen zijn beschikbaar in transparant, solar en aluminium 

look. Bij deze laatste geniet u nog steeds van de solarwerking en is condensvorming 

bovendien minder zichtbaar. 

Ultrasoon lasproces 
T&A schakelt stapsgewijs over naar ultrasoon gelaste einddoppen. Naast een verhoogde 

kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid zorgen gelaste einddoppen ook voor een 

perfecte afwerking en een moderne look.

Innovaties



EcoTop solar
Heeft u al een zwembad en wil u snel en eenvoudig een opzetrolluik? Kies 

dan voor de EcoTop solar. Makkelijk te installeren en met het ingebouwde 

zonnepaneel en batterij kan u het autonoom laten werken. 

EcoTop
Ons instapmodel. Voor een zachte prijs toch een isolerende afdekking, 

eenvoudig te plaatsen en makkelijk automatisch te bedienen via aan 

geïntegreerde sleutelschakelaar.
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Top Mount covers

TopMoov solar
Is een verplaatsbare variant van de EcoTop. Door het rolluik op een rail te plaatsen, 

kan u het handig wegschuiven tot achter het zwembad. De hoogwaardige afwerking 

maakt dat u het ook als een comfortabele zitbank kan gebruiken. 

Wilt u het zwembad dichtleggen, rijdt u het oprolmechanisme tot boven het water en 

rolt u het rolluik af. 
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Top Comfort
Eenvoudig oprolmechanisme achter het zwembad. De consoles 

in roestvast staal afgewerkt met hout geven het geheel een 

modern en strak design.

Top Premium
Een eenvoudige rolluikbak waarin de lamellen opgerold zitten. 

Een mooie afkasting in hout maakt dat het een afgewerkt 

geheel is en als zitbank kan dienen. 
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Classic Line
Wanneer u kiest voor een ingebouwd rolluik, is deze inbouwvariant de 

meest “klassieke” versie. Netjes ingebouwd achteraan het zwembad 

in een daarvoor gebouwde rolluiknis. U kan zelf de afwerking kiezen: 

hout, composiet of steen. Standaard wordt een roestvaststalen 

of aluminium balk voorzien. Ook voor zwembaden met een hoge 

waterstand hebben we met deze versie een oplossing dankzij de 

speciaal aangepaste beugels met geleidingswieltjes. 

Integrated covers
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Elegant Line
Wilt u een strak zwembad? Kies dan voor een weggewerkt rolluik in de achterzijde van uw zwembad in een nis 

onder water. Dankzij een voorzetwand in combinatie met een schuin afgewerkte nis, kan zich onderaan geen 

vuil ophopen. U kan zelf kiezen hoe u de tussenwand wil afwerken: met liner, mozaïek, natuursteentegels of 

vinylester in de gewenste kleur.
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Reno Line
Het rolluik zit verborgen in een kast op de bodem van het zwembad. Hierdoor kan u de 

volledige zwemafstand bewaren omdat u over de kast heen kan zwemmen. Een uitermate 

geschikte oplossing bij renovaties! De afwerking kan u kiezen; de kast kan bekleed worden 

met folie, mozaïek of tegels of T&A levert ze u in vinylester in de gewenste kleur.
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Beach Line
Steeds meer mensen kiezen voor het wegwerken van het rolluik onder de eerste trede 

van de trap die dan tevens gebruikt kan worden als relaxzone. Ook hier is een afwerking 

in verschillende materialen en kleuren mogelijk. 



Exclusive Line
FIXED PANEL
Het oprolmechanisme zit in een rolluiknis in de bodem 

van het zwembad. Bij de standaardversie voorzien we 

een vast afdekpaneel. Onderaan het zwembad is er dan 

een permanente gleuf van ongeveer 3cm waardoor de 

afdekking op- en afgerold wordt.
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AUTOMATIC PANEL
Door de nis volledig af te dichten met een automatische klep is dit 

rolluik bijna onzichtbaar en heeft het een strakke look. We installeren 

dan een zogenaamd master-slave systeem waarbij een eerste motor 

de klep opent en een tweede motor het rolluik in beweging zet. 



AquaGuard
Automatic safety cover
Dit is een afdekking die bestaat uit een met polyester versterkt PVC zeil dat over het water 
schuift via rails. In enkele seconden is uw zwembad dicht. Deze afdekking kan zowel bij 
nieuwe als bestaande zwembaden worden geplaatst. Op het vlak van zowel veiligheid als 
properheid is dit een topproduct en uniek in zijn soort. 

Veilig
AquaGuard is één van de meest veilige automatische 

afdekkingen op de markt. Door de opwaartse kracht van 

het water kunnen hier met gemak kinderen, volwassenen 

of huisdieren overheen lopen. Een meegeleverde 

evacuatiepomp voert het regenwater af dat op het zeil 

blijft liggen. Deze afdekking vergrendelt zichzelf, u moet 

geen extra handelingen uitvoeren. 

Conform de Franse norm NF P 90-308.
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Zwaartekracht

Drijfvermogen

Object
Massa van het object

Vloeistof
Dichtheid van de vloeistof
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Proper
Een AquaGard sluit in enkele seconden uw zwembad hermetisch af. Eenmaal gesloten, kan er geen vuil 

meer bij uw zwembadwater. Alles valt op het zeil dat u simpelweg kan afborstelen. Het zeil houdt niet 

enkel vuil maar ook het licht tegen waardoor algengroei geen kans krijgt. 

Energie
Het zeil minimaliseert het warmteverlies van uw zwembadwater door verdamping. Overdag warmt het 

zwembad heel lichtjes op door de warmte van de zonnestraling die aan het water wordt afgegeven via de 

afdekking maar dit is geenszins te vergelijken met de opwarmingscapaciteit van solar lamellen. 

Materialen
Een AquaGuard zeil is een hoogwaardige polyesterversterkte PVC folie van 580g/m² en is uitgerust met 

een UV werende laklaag. Beschikbaar in 7 verschillende kleuren kan u altijd kan kiezen voor een afwerking 

die aansluit bij de stijl van uw zwembad en terras. 

De aluminium rails zijn geanodiseerd met 25 micrometer, wat ze corrosiebestendig maakt. Een 

hydraulische pompgroep drijft de motor aan. Betrouwbaar, duurzaam en veilig. 

Werking
Polyester touwen met een kern van KEVLAR© geleiden het zeil door 

aluminium rails. Bij het openen van het zwembad rolt 

het zeil op een as achter het zwembad. 



Opbouw
De rails liggen op de boordstenen naast het zwembad. 

Door de afgeronde vorm kan u zich niet bezeren. 

Verzonken
Door de rails gelijk met het terras en de 

boordsteen te plaatsen, vallen ze niet op. 

Onderbouw
De rails zijn net onder de boordsteen geplaatst waar-

door ze weggewerkt zijn. Deze inbouwwijze zorgt 

voor een strakke afwerking. 

Railsystemen

Zeilkleuren
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Skimmerbad met ondergebouwde rails. 

Vooraan zit een balk in geanodiseerd 

aluminium waaraan het zeil bevestigd wordt

Lichtblauw Donkerblauw Olijfgroen Groen Beige Lichtgrijs Donkergrijs



Dankzij deze isolerende werking houdt u de spa heerlijk op temperatuur met 

een minimaal energieverbruik. De SpaFlex sluit uw spa hermetisch af, gaat zo 

verdamping tegen en houdt uw spa proper en veilig.

Een hydraulische motor zorgt voor de aandrijving en geleidt de afdekking naar 

een kleine schacht achter de spa. Deze kan u afwerken met materialen die u 

zelf kiest: steen, hout, tegels… Het oprolmechanisme kan ook als opbouwversie 

worden geplaatst en kan optioneel worden afgewerkt met een houten zitbank. Een 

evacuatiepomp pompt het overtollige regenwater van de afdekking weg. 
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SpaFlex
Automatic spa 
& swimspa cover
Een SpaFlex is een automatische afdekking voor een 
swimspa of een spa. Deze afdekking is opgebouwd uit 
twee lagen polyesterversterkt PVC zeil met daartussen 
polyethyleenschuim voor een extra isolerende werking. 
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Klaus-Michael Kuehnelaan 9 | B-2440 Geel
T + 32 14 23 74 95 | info@aquatop.be
www.t-and-a.be
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