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maakt buitenwonen compleet! DOORSNEDE ULTRALINEDE ULTRALINE VERANDA

Ultraline overkapping

�  Uniek design, geen afschot in 
 uw overkapping.
�  Grote overspanning tussen de staanders 
 mogelijk.
�  3 Standaard structuurlakken.
�  15 jaar garantie. 
�  8 mm veiligheidsglas.
�  Stalen fundering ankers met grondplaat.
�  Makkelijk uit te bouwen tot wintertuin.
�  Hoge dak last constructie door extra 
 sterke profi elen. 

De Ultraline is een unieke overkapping met een 
stoer en modern uiterlijk.
De Ultraline heeft vele opties, een vlak design met 
een geïntegreerde waterafvoer, is gemaakt van
het beste aluminium en voorzien van veiligheids- 
glas op het dak. 
Met deze overkapping weet u zeker dat u het al-
lerbeste heeft om onder te genieten.  
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De Ultraline heeft door het unieke design 
de mogelijkheid om 7 meter breed en 5 meter diep
te bouwen op 2 staanders zodat u een vrij uitzicht 
heeft zonder obstakels. 
Bouw uw overkapping uit tot een wintertuin met 
onze bijpassende glasschuifwanden voor optimaal
comfort. De Ultraline voldoet aan de hoogste
kwaliteit waardoor u 15 jaar garantie krijgt op de 
lak en aluminiumconstructie. 

Ralkleuren in standaard uitvoering. 
Maatwerk en kleuren mogelijk.

’kijk ook op 
www.aluxe.eu 
en laat u 
verrassen!’

7016 9007 9010
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Ralkleuren

Kijk voor nóg meer buitenplezier op www.aluxe.eu

Technische veranderingen voorbehouden. Uitgave juni 2016.

Ultraline brengt het buitenleven bij u thuis!

ontdek
de vele opties
van Aluxe

’

Verlichting Verwarming

Schuifpuien

Fundering

Glazen schuifpuien

Onderdak zonwering

Maatwerk

DE MAXIGLOSS ONDERHOUDSSET

Aluxe veranda’s zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Voor een optimaal 
behoud van de veranda gebruikt u de Maxigloss Onderhoudsset.

� Geeft nieuwe en diepere glans aan het lakwerk
� Reinigende werking en langdurige bescherming tegen vervuiling
� Bevat UV stabilisatoren

Na de schoonmaakbeurt: Periode-Clean onverdund, zonder water, aan-

brengen op een doek. Laten inwerken en met een droge doek oppoetsen 

voor het mooiste resultaat.

Ultraline is een product van Aluxe verandadaken.
Meer informatie over dit product vindt u op onze website: 
www.aluxe.eu
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