Een fraai staaltje

aluminium

De fraaie pluspunten van
de Designline overkapping

Innovatie op zĳn best
Door de mogelijkheid van een
grote overspanning zonder extra
middenstaander wordt uw uitzicht
niet beperkt!

De Designline is ontstaan
na een intensieve
ontwerpfase waarin uniek
design en uiterst fraaie
vormgeving centraal stond.

Bovenliggende daklast constructie
met extra sterke proﬁelen
Een vlak aanzien vanaf de onderzijde
van het dak én liggers die niet boven
de goot uitkomen
Optioneel met een naar uw keuze
per veld in te delen schuifdak systeem

De Designline heeft een bijzonder
sterke, bovenliggende constructie.
Bestand tegen een hoge sneeuwbelasting, een vlak aanzien vanaf
de onderzijde van het dak.
Dit samen met liggers die niet
boven de goot uitkomen, zijn voorbeelden van de vele voordelen
die de Designline te bieden heeft.

Geïntegreerde regengoot
10 Jaar garantie
3 Standaard structuur kleuren
8 mm veiligheidsglas
Makkelijk uit te bouwen tot wintertuin

Een fenomenaal design dat zorgt
voor een panoramische beleving
in uw eigen achtertuin.

9005 Mat structuur
DB703 Iron Glimmer structuur
9010 Mat structuur

FRAME KLEUR RAL 9010

MADE IN GERMANY

Het uitzonderlĳke proﬁel
van de Designline veranda

Van veranda tot wintertuin

Met een Aluxe glazen
schuifwand of vaste wand
maakt u van uw Designline
een afgesloten terras.
Zo kunt u op zonnige winterdagen,
beschut tegen wind en regen,
genieten van het winterse buitenleven.*

De Designline is uitgevoerd met
scharnierbare proﬁelen waardoor
de dakhelling ﬂexibel is aan te
passen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Maximale breedte x diepte (cm)
700 x 300 cm
600 x 400 cm
500 x 500 cm

* De Aluxe Designline is een ongeïsoleerd

serresysteem.

9005 Mat structuur
DB703 Iron Glimmer structuur
9010 Mat structuur

FRAME KLEUR DB703

MADE IN GERMANY

Met de vele opties van Aluxe

creëert u uw buitenleven

Voor buitenmensen

Optioneel met uniek
schuifdak systeem.
Met het openzetten van
het schuifdak systeem
kunt u genieten van
directe zon en frisse
wind.

Met een Aluxe zonwering
creëert u sfeer binnen en
buiten uw huis.
Een Aluxe zonwering biedt uitstekende bescherming tegen de zon
en zorgt hierdoor voor een aangenaam klimaat onder uw veranda.
Doordat de zonwering onder
het onderdak wordt geplaatst
is deze onderhoudsvriendelijk en
makkelijk te reinigen.

DESIGNLINE
Zonder schuifdak systeem.

FRAME KLEUR RAL 9005

Het schuifdak systeem kan in
één of meerdere vakken worden
geïnstalleerd.
Informeer bij uw dealer naar de
vele mogelijkheden.
DESIGNLINE
Met compleet schuifdak systeem
(met uitzondering van de 2 buitenste vakken).

FRAME KLEUR RAL 9010

DESIGNLINE
Gecombineerd met en zonder schuifdak systeem
(u kunt zelf het aantal vakken indelen).

Ook ‘s avonds geniet u van uw Aluxe terrasoverkapping met hoogwaardige LED verlichting. De verlichting is onopvallend geïntegreerd
in de liggers en kan comfortabel worden bediend en gedimd met de bijgeleverde afstandsbediening.

Met de talrĳke opties van Aluxe kunt u gemakkelĳk
uw veranda uitbreiden met LED verlichting,
een zonwering, een glazen schuifwand,
een vaste wand, een heater en nog veel meer.
Informeer bĳ uw dealer naar de vele mogelĳkheden.
VERLICHTING

ONDERDAK
ZONWERING

VERWARMING

GL AZEN
SCHUIFWAND

GL AZEN
SCHUIFDEUR

MADE IN GERMANY

Vraag ook naar onze Luxline brochure

TERRASOVERKAPPINGEN . SCHUIFWANDEN . ZONWERING . WANDEN

Voor- en achterzĳde
FRAME KLEUR RAL 9005

Delbrückstraße 1
47623 Kevelaer DE
Telefoon 088 -0106600
info@aluxe.eu
www.aluxe.eu

Wijzigingen onder voorbehoud.

Kĳk voor nóg meer buitenplezier op www.aluxe.eu

