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Het design voor

zonlicht

Hoogwaardig en van
alle comfort voorzien
Verrassend sfeervol
Gemotoriseerd
De Aluxe Luxline is een horizontaal
verandadak met volautomatische
kantelbare aluminium lamellen.
Met dit type overkapping kunt u de
zoninval en luchtventilatie zelf instellen
door de lamellen tot 135 graden om
hun as te draaien. De Aluxe Luxline
biedt veel mogelijkheden en past bij
uiteenlopende bouwstijlen.
Hij kan naadloos aan uw woning
worden geplaatst. De pergola is veel
meer dan een zonwering alleen, hij
vormt een stijlvolle aanwinst voor uw
huis en tuin.

Open in de voorjaarszon of dicht bij regen.
U bedient de verstelbare lamellen van de
pergola met een afstandsbediening.
De lamellen worden geopend met behulp
van een 24Vdc-motor. De elektromotor is
verwerkt in het systeem zodat deze niet
zichtbaar is van buitenaf. De motor van
hoge kwaliteit is beveiligd zodat u deze
ook veilig kunt bedienen.

Bediening
De Luxline is standaard voorzien van een
uitgebreide afstandsbediening waarmee
u het dak en de verlichting kunt bedienen.
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Een wooneiland
in uw tuin
LUX 350 en LUX 400
Kwaliteitsnormen
Het verschil tussen de LUX 400 en
LUX 350 is de lamellen sterkte waarmee
een grotere overspanningen bereikt
kan worden. De lamellen sterkte van de
LUX 350 is 35 mm, de lamellen van de
LUX 400 hebben een sterkte van 46 mm,
hiermee kunt u een overspanning van
400cm overbruggen.

De bevestiging van de lamellen zijn
voorzien van een onderhoudsvrij kliksysteem voor een eenvoudige montage.
De Luxline is voor de veiligheid voorzien
van een sneeuw en vorstsensor, de
lamellen worden automatisch geopend
indien de temperatuur beneden de
2 graden Celsius komt.

Volgens de specificaties voor Qualicoat
en DIN EN 1090.

Waterdicht
Zijn de lamellen dicht op het moment
dat het regent of sneeuwt, dan zorgt
een speciale rubber strip tussen de
lamellen ervoor dat ze onder normale
omstandigheden een waterdicht geheel
vormen. Het rubber voorkomt ook dat de
lamellen geluid maken door bijvoorbeeld
trillingen door wind.

Standaard kleuren:
RAL 7016 Antraciet
RAL 9010 Wit
Lamellenkleur:
RAL 9010 Wit
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Dwarsdoorsnede
LUXLINE Lamellendak

LAMELLENDAKEN
Perfect tot in ieder detail

3
4

*Lamellensterkte
De lamellen onderscheiden zich door
verschillende sterktes:
LUX350 = 210x35 mm.
LUX400 = 210x46 mm.
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Afsluit borstel

VRIJSTAAND

WANDBEVESTIGING

A

Maximale diepte LUX350

3500 mm

3500 mm

A

Maximale diepte LUX400

4000 mm

4000 mm

B

Maximale breedte*

6000 mm

6000 mm

C

Maximale hoogte

3000 mm

3000 mm

C

Staander afmetingen

140x140 mm

140x140 mm

D

Afmetingen van de balk

210x65 mm

210x65 mm

E

Afmetingen van de balk

210x65 mm

210x65 mm

Type drainage

Geïntegreerde goot

Geïntegreerde goot

Lamel proﬁel
35* / 46*

20

140

Lamel mechaniek

215

LUX 350 - 400

1

1
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STALEN FUNDAMENT

DWARSDOORSNEDE STAANDER

2/3

4

LED
verlichting

60

2 STAANDERS

210

4 STAANDERS

140

AFMETINGEN

* Staalversterkt

65

DWARSDOORSNEDE ZIJPROFIEL

DWARSDOORSNEDE
LAMEL

DWARSDOORSNEDE ZIJPROFIEL MET GOOT EN LAMEL

4
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Weersonafhankelĳk van
uw terras genieten

HELLINGSHOEKEN
LUXLINE

REGENWATER AFVOER
Het dak van de Luxline is voorzien van
volledig geautomatiseerde verstelbare
lamellen.
De Luxline is een ﬂexibel dak waarvan
de lamellen een hellingshoek van 0 tot
135 graden kunnen maken.
Het dak geeft bescherming tegen de
zon of laat juist de zon binnen.
Als optie is een wind en of een
regensensor mogelijk waarbij het
dak meer bescherming geeft bij
veranderende weersomstandigheden.

De Luxline is rondom voorzien van
een regenwater goot welke via een
geïntegreerd afvoersysteem door een
staander het water afvoert.

00
Het dak is gesloten en biedt
maximale bescherming
tegen zonnestraling, regen
of extreem weer.

De lamel heeft ten allen tijden een
aﬂoop van 20 mm, daardoor zal
er minimaal water op de lamellen
blijven staan.

SNEEUWSENSOR INCLUSIEF
Om veiligheidsredenen opent de
sneeuwsensor automatisch de lamellen bij
sneeuwval om doorhangen van de lamellen
en eventuele vorstschade te voorkomen.

50
Het dak is een stukje open en biedt
ventilatie. De lamellen bieden schaduw
als het zonnig is en bescherming tegen
lichte regen.

450

900

1350

Het dak is een stukje open en biedt
ventilatie. De lamellen bieden schaduw
als het zonnig is en bescherming
tegen lichte regen.

In deze hoek laat u de zon volledig
binnen, zelfs op dagen met weinig licht.

De maximale hellingshoek van de
lamellen.
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

LUXLINE Lamellendak

LUXLINE Lamellendak

ACCESSOIRES - optioneel
Het Aluxe lamellendak kan worden
uitgebreid met allerlei accessoires om
uw wooncomfort te verhogen.
Wilt u verlichting of buiten
naar muziek luisteren?
Vraag uw dealer naar alle opties.

Windsensor
De windsensor zal bij
een hoge windbelasting
de lamellen voor de
veiligheid openen.

Regensensor
Deze sensor geeft bij een
bepaalde hoeveelheid regen
een elektrisch signaal af
waardoor het lamellendak zich
automatisch sluit.

ACCESSOIRES - inclusief

Wilt u in de nazomer van uw
lamellendak genieten?
Met een Aluxe Heat & Sound infraroodverwarming kunt u uw
indoor-outdoor verblijf lekker warm en sfeervol met muziek

LED-verlichting

maken. Geniet van uw favoriete muziek of een audioboek.

Geniet van heerlijke zomeravonden onder

De bediening van de boxen kan eenvoudig via Bluetooth.

uw lamellendak van Aluxe of lees een
boek in de schemering. Dit is mogelijk
met ons LED-verlichtingssysteem.

Afstandsbediening
Met de afstandsbediening
kunt u de kantelhoek van de
lamellen veranderen.
Sneeuw- en vorstsensor
Opent de lamellen automatisch onder de
2 graden Celsius om schade aan het lamellendak
te voorkomen en om eventuele sneeuwlasten te
vermijden.

De LED-spots of LED strips zijn
geïntegreerd in de zijbalken.
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