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Kijk ook op www.aluxe.eu en laat u verrassen!

BUITENPLEZIER

INHOUDSOPGAVE

het hele jaar door

Geniet alle dagen van het buitenleven.
Kwaliteit en duurzaamheid
Aluxe is producent en leverancier van aluminium terrasoverkappingen, vaste wanden
en schuifwanden. De moderne, state of the art productiefaciliteit van Aluxe is gevestigd in

ALUXE VERANDA’S

ZONWERING

ALUMINIUM WANDEN

Kevelaer, net over de grens in Duitsland. Hier brengt Aluxe – onder naleving van alle binnen

PANORAMA
SCHUIFWANDEN

ALUMINIUM
RABAT PLANKEN

TUINKAMERS

de in de branche vastgestelde kwaliteitsnormen - haar brede range aan hoogwaardige
producten voort, die alle voldoen aan de Europese CE normering DIN EN 1090.
Alle Aluxe verandadaken worden standaard met 10 jaar garantie geleverd.

Eindeloze mogelijkheden
Aluxe biedt een uitgebreid aanbod aan accessoires: van verlichting tot aan buitenverwarming.
Van een overkapping met glazen schuifdak, tot aan een overkapping met lamellen.
Aluxe heeft het allemaal. Door de landelijke dekking is er altijd een kundig vakman bij u in
de buurt, die u graag adviseert over alle mogelijkheden!

Trendline

Innovatief
Naast het adembenemende design, onderscheiden Aluxe producten zich door innovatieve
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Designline, optioneel
met schuifdaksysteem
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hoogwaardige coating dragen bij aan doordachte systemen die passen bij moderne

Ultraline

20

architectuur maar ook perfect aansluiten op de meer traditionele bouwstijlen.

Luxline
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constructies en slimme oplossingen. De modulaire opbouw, de verborgen bevestigingsdelen,
het unieke scharnierbare profiel alsook het gebruik van duurzame materialen en een
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Bovenliggende zonwering
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Spiekozijn en zijwanden
Ultraline zijwand en
voorwanden
Aluminium schuifpui
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Panorama schuifwand
AL22/23
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Panorama schuifwand
AL24
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Panorama schuifwand
AL30
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Schuttingen en wanden
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Schutting panelen
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Tuinkamer met glazen
schuifwanden
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Tuinkamer met 2 vaste
wanden en schuifpui
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Onderhoudsarm
Zon, regen, sneeuw of wind… Aluxe producten zijn bestand tegen alle weersomstandigheden.
Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardige, duurzame materialen die weinig onderhoud behoeven.
Zo kunt u met minimale zorg, jarenlang, dag in, dag uit, genieten van het buitenleven aan huis!
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WOONGENOT

10 redenen waarom
u kiest voor Aluxe

van veranda naar tuinkamer

In een paar eenvoudige stappen
heeft u uw eigen tuinkamer geconfigureerd.

1

Stap 1: Allereerst kiest u een veranda die bij u past. Dit kan
een overkapping met helling zijn, maar ook een kubistische,
horizontale overkapping zoals onze Ultraline.

2

Stap 2: Afhankelijk van uw persoonlijke woonsituatie, kunt u
ervoor kiezen de zijkanten met een vaste wand, een glasschuifwand of een schuifpui samen te stellen.

3

Stap 3: De voorkant van uw veranda kunt u voorzien van een
glasschuifwand, een vaste wand met openslaande deuren of
een schuifpui.

4

Stap 4: Dit is het leukste gedeelte van het samenstellen van
uw tuin-kamer. Leef u uit door het aanbrengen van verlichting,
een heater of een van de andere talrijke opties die Aluxe u
biedt.
Maatwerk
Maatwerk is onze standaard. Alle veranda’s kunnen op maat
gemaakt worden. De bijpassende systemen zoals een vaste
wand, schuifpui en/of glazenschuifwand worden ook op maat
geleverd.
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1. A
 luxe veranda’s bestelt u geheel
op maat en zijn aan te passen
aan de stijl van uw woning.
2. Grote verscheidenheid aan
verschillende typen horizontale
en schuine daken.
3. Hoogwaardige montage materialen
en kleurvaste coating.
4. Grote keuze in dakbeplating zoals
onder meer gelaagd glas of
polycarbonaat.
5. Ledverlichting in de liggers
is mogelijk.
6. Eigen lijn van aluminium kozijnen
in dezelfde kleur als uw veranda.
7. Duidelijke handleiding voor
zelfmontage of montage door
de vakman.
8. Duurzaam, prijsgunstig en
milieuvriendelijk.
9. Zeer onderhoudsvriendelijk en
gemakkelijk te reinigen.
10. 10
 jaar garantie.
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MADE IN GERMANY
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VERGELIJK

en kies de veranda die bij u past

veranda met schuin dak

veranda met horizontaal dak

Maatwerk is ons vak
en daarom denken wij
graag met u mee.
Iedere overkapping is uit te breiden met:
Aluminium zij- of voorwanden met glas
Een heater met of zonder geluid
Een zonwering
Verschillende typen glazen schuifwanden
Onze overkappingen zijn statisch

De Aluxe Trendline overkapping is een
hoogwaardig basis model.
Een duurzaam verandadak waar u lang
plezier van heeft. Aantrekkelijk geprijsd en
mogelijk in 3 stijlvarianten.

De Aluxe Topline is een uiterst sterke veranda
met extra stevige staanders en extra sterke
goot. De Topline biedt een grote overspanning
tussen de staanders en biedt daardoor een
vrijer uitzicht. Reikt minstens even zo ver als
uw persoonlijke buitendroom.

De Aluxe Designline is het nieuwste verandadak van Aluxe met een uniek design en uiterst
fraaie vormgeving. De Designline heeft een
bijzonder sterke, bovenliggende constructie,
waardoor deze bestand is tegen een hoge
sneeuwbelasting. Optioneel met geheel of
gedeeltelijk schuifdaksysteem.

De Aluxe Ultraline is een overkapping met
een modern en stoer uiterlijk.
Het unieke, kubistische, horizontale design
zonder zichtbare dakhelling biedt de mogelijkheid 7 m breed en 5 m diep te bouwen op twee
staanders.

De Aluxe Luxline is een horizontaal
verandadak met volautomatische kantelbare
aluminium lamellen. Met dit type overkapping
kunt u de zonvinval en luchtventilatie op
uw terras zelf instellen door de lamellen tot
135 graden om hun as te draaien.

Onderliggende daklast constructie

Onderliggende daklastconstructie

Bovenliggende daklast constructie

Kubistisch, rechthoekig design

Kubistisch, rechthoekig design

Optioneel met schuifdaksysteem

Geïntegreerde glashelling in de ligger

Geïntegreerde helling in de lamel ophanging

berekend en worden geproduceerd
conform de Europese CE normering
DIN EN 1090.
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3 stijlvarianten: klassiek, rond en vlak
Dakhelling van 5 tot 15 graden

Dakhelling van 5 tot 15 graden

Dakhelling van 5 tot 13 graden

Dakbedekking: glas of polycarbonaat

Dakbedekking: glas of polycarbonaat

Dakbedekking: glas

Dakbedekking: glas

Dakbedekking: lamellen

Maximale gootbreedte: 795 cm, voor een
grotere breedte wordt deze gekoppeld

Maximale gootbreedte: 700 cm, voor een
grotere breedte wordt deze gekoppeld

Maximale gootbreedte: 700 cm, voor een
grotere breedte wordt deze gekoppeld

Maximale gootbreedte: 700 cm, voor een
grotere breedte wordt deze gekoppeld

Maximale gootbreedte: 600 cm, voor een
grotere breedte wordt deze gekoppeld

Maximale overspanning zonder extra
midden staander: 500cm.

Maximale overspanning zonder extra
midden staander 700 cm

Maximale overspanning zonder extra
midden staander 700 cm

Maximale overspanning zonder extra
midden staander 700 cm

Maximale overspanning zonder extra
midden staander 600 cm

Vele standaardmaten. Maatwerk is mogelijk.

Inclusief maatwerk

Inclusief maatwerk

Inclusief maatwerk

Keuze uit 9 standaard maten

Keuze uit 4 standaard kleuren, overige kleuren
tegen meerprijs

Keuze uit 4 standaard kleuren, overige kleuren
tegen meerprijs

Keuze uit 3 standaard kleuren, overige kleuren
tegen meerprijs

Keuze uit 3 standaard kleuren, overige kleuren
tegen meerprijs

Keuze uit 2 kleuren voor het frame.
Lamellen standaard RAL 9010, gebroken wit.

10 JAAR GARANTIE

10 JAAR GARANTIE

10 JAAR GARANTIE

15 JAAR GARANTIE

10 JAAR GARANTIE

PRIJSKLASSE: *

PRIJSKLASSE: **

PRIJSKLASSE: ***

PRIJSKLASSE: ***

PRIJSKLASSE: ***
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volledig en volwaardig

met polycarbonaat platen

De Aluxe Trendline overkapping is

Drie stijlvarianten:

een hoogwaardig basismodel.

Klassiek, rond en vlak zijn de

Een duurzame veranda waar u lang

stijlvarianten waaruit gekozen kan

plezier van zult hebben. Aantrekkelijk

worden. De staander en de goot krijgen

geprijsd en mogelijk in 3 stijlvarianten.

door het kiezen van een van deze stijl-

De Trendline wordt geleverd in vaste

varianten een ander uiterlijk.

maten en in maatwerk tot maar liefst
795 cm, uit één goot!
Vraag uw dealer naar de vele opties!
Flexibele dakhelling
Het scharnierbare muur- en gootprofiel
zorgen voor een flexibele dakhelling.
Dit is een van de voordelen ten opzichte
van vergelijkbare modellen van andere
aanbieders.
Dakbedekking

De Trendline is standaard uitgevoerd met scharnierbare profielen waardoor de dakhelling flexibel
is aan te passen. Dat maakt uw keuze voor Aluxe
wel heel gemakkelijk!

U kunt kiezen uit twee soorten
standaard polycarbonaat dakbedekking;
helder en melk. Tegen meerprijs is een
hittewerende variant ook mogelijk.
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Scharnierbaar profiel
Flexibele dakhelling
4 standaard RAL kleuren
Tot 795 cm breed uit een goot
Montage materiaal in RAL kleur
Polycarbonaat 16 mm 5x structuur
Aluminium klik/schroef profiel
op het dak
Inzet profiel tussen de liggers voor
extra afwerking
Maatwerk mogelijk

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit

PERSONALISEER UW VERANDA MET
DE VELE MOGELIJKHEDEN:

Een Aluxe veranda is altijd uit te breiden met
verschillende opties, ook wanneer deze al is
geplaatst. Een schuifwand, zonwering, ledverlichting, heater en/of vaste wand zijn
enkele voorbeelden van de talloze opties
waaruit gekozen kan worden.

Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.

MADE IN GERMANY
FRAME KLEUR RAL 9010
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volop mogelijkheden

met glas

De Aluxe Trendline overkapping is

Drie stijlvarianten:

een hoogwaardig basismodel.

Klassiek, rond en vlak zijn de

Een duurzame veranda waar u lang

stijlvarianten waaruit gekozen kan

plezier van zult hebben. Aantrekkelijk

worden. De staander en de goot krijgen

geprijsd en mogelijk in 3 stijlvarianten.

door het kiezen van een van deze stijl-

De Trendline wordt geleverd in vaste

varianten een ander uiterlijk.

maten en in maatwerk tot maar liefst
795 cm, uit één goot!
Vraag uw dealer naar de vele opties!
Flexibele dakhelling
Het scharnierbare muur- en gootprofiel
zorgen voor een flexibele dakhelling.
Dit is een van de voordelen ten opzichte
van vergelijkbare modellen van andere
aanbieders.
Dakbedekking

De Trendline is standaard uitgevoerd met scharnierbare profielen waardoor de dakhelling flexibel
is aan te passen. Dat maakt uw keuze voor Aluxe
wel heel gemakkelijk!

Een Aluxe Trendline met glazen dakbedekking is een luxe en kwalitatieve
veranda met een uitstekende prijskwaliteit verhouding. Tegen meerprijs
is melkglas ook mogelijk.
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Scharnierbaar profiel
Flexibele dakhelling
4 standaard RAL kleuren
Tot 795 cm breed uit een goot
Montage materiaal in RAL kleur
8 mm veiligheidsglas
Aluminium klik/schroef profiel
op het dak
Inzet profiel tussen de liggers voor
extra afwerking
Maatwerk mogelijk

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit

PERSONALISEER UW VERANDA MET
DE VELE MOGELIJKHEDEN:

Een Aluxe veranda is altijd uit te breiden met
verschillende opties, ook wanneer deze al is
geplaatst. Een schuifwand, zonwering, ledverlichting, heater en/of vaste wand zijn
enkele voorbeelden van de talloze opties
waaruit gekozen kan worden.

Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.

MADE IN GERMANY
FRAME KLEUR RAL 9010

11

voor als u kiest voor klasse

met polycarbonaat platen

De Aluxe Topline is een uiterst sterke
veranda met extra stevige staanders
en extra sterke goot. De Topline biedt een
grote overspanning (700 cm) tussen de
staanders en biedt daardoor een vrijer
uitzicht. De Topline wordt geleverd in vaste
maten, tot maar liefst zelfs 700 cm uit
één goot! Bij maten breder dan 700 cm,
wordt de goot gekoppeld.
Vraag uw dealer naar de vele opties!

Ook de Topline is standaard uitgevoerd met scharnierbare profielen waardoor de dakhelling flexibel
is aan te passen. Wij denken graag met u mee!

Flexibele dakhelling
Het scharnierbare muur- en gootprofiel
zorgen voor een flexibele dakhelling.
Dit is een van de voordelen ten opzichte
van vergelijkbare modellen van andere
aanbieders.
Dakbedekking
U kunt kiezen uit twee soorten standaard
polycarbonaat dakbedekking; helder
en melk. Tegen meerprijs is een
hittewerende variant ook mogelijk.

Scharnierbaar profiel
Flexibele dakhelling
4 standaard RAL kleuren
Tot 700 cm breed uit een goot
Montage materiaal in RAL kleur
Polycarbonaat 16 mm 5x structuur
Aluminium klik/schroef profiel
op het dak
Maatwerk zonder meerprijs
Inzet profiel tussen de liggers voor
extra afwerking
Extra sterke goot voor een bredere
overspanning tussen de staanders

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit

PERSONALISEER UW VERANDA MET
DE VELE MOGELIJKHEDEN:
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Een Aluxe veranda is altijd uit te breiden met
verschillende opties, ook wanneer deze al is
geplaatst. Een schuifwand, zonwering, ledverlichting, heater en/of vaste wand zijn
enkele voorbeelden van de talloze opties
waaruit gekozen kan worden.

Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.

MADE IN GERMANY
FRAME KLEUR RAL 7016
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een uitdaging op maat

met glas

De Aluxe Topline is een uiterst sterke
veranda met extra stevige staanders
en extra sterke goot. De Topline biedt een
grote overspanning (700 cm) tussen de
staanders en biedt daardoor een vrijer
uitzicht. De Topline wordt geleverd in vaste
maten, tot maar liefst zelfs 700 cm uit
één goot! Bij maten breder dan 700 cm,
wordt de goot gekoppeld.
Vraag uw dealer naar de vele opties!

Ook de Topline is standaard uitgevoerd met scharnierbare profielen waardoor de dakhelling flexibel
is aan te passen. Wij denken graag met u mee!

Flexibele dakhelling
Het scharnierbare muur- en gootprofiel
zorgen voor een flexibele dakhelling.
Dit is een van de voordelen ten opzichte
van vergelijkbare modellen van andere
aanbieders.
Dakbedekking
Een Aluxe Topline met glazen dakbedekking is een luxe en kwalitatieve
veranda met een uitstekende prijskwaliteit verhouding. Tegen meerprijs

Scharnierbaar profiel
Flexibele dakhelling
4 standaard RAL kleuren
Tot 7000 mm breed uit een goot
Montage materiaal in RAL kleur
8 mm veiligheidsglas
Aluminium klik /schroef profiel
op het dak
Maatwerk zonder meerprijs
Inzet profiel tussen de liggers voor
extra afwerking
Extra sterke goot voor een bredere
overspanning tussen de staanders

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit

is melkglas ook mogelijk.
PERSONALISEER UW VERANDA MET
DE VELE MOGELIJKHEDEN:
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Een Aluxe veranda is altijd uit te breiden met
verschillende opties, ook wanneer deze al is
geplaatst. Een schuifwand, zonwering, ledverlichting, heater en/of vaste wand zijn
enkele voorbeelden van de talloze opties
waaruit gekozen kan worden.

Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.

MADE IN GERMANY
FRAME KLEUR RAL 9007
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van veranda tot wintertuin

met glas

De Designline, het nieuwste verandadak
van Aluxe, heeft een uniek design en uiterst
fraaie vormgeving.
De Designline heeft een bijzonder
sterke bovenliggende constructie,
waardoor deze bestand is tegen een
hoge sneeuwbelasting.
Optioneel met geheel of gedeeltelijk
schuifdaksysteem. De Designline
wordt geleverd in vaste maten,
tot maar liefst zelfs 700 cm uit één goot!
Bij maten breder dan 700 cm, wordt
de goot gekoppeld. Vraag uw dealer
naar de vele opties!
Bovenliggende daklastconstructie
De Designline heeft extreem stevige
liggers en reikt tot maar liefst 5 m diep
zonder staalversteviging! Door het
unieke design van de goot komen
de liggers niét boven de goot uit.

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

Bovenliggende daklastconstructie
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 schuifdaksysteem
Flexibele dakhelling
Scharnierbaar profiel
Geïntegreerde regengoot
10 Jaar garantie
3 standaard RAL kleuren
8 mm veiligheidsglas
Makkelijk uit te bouwen tot wintertuin
Maatwerk zonder meerprijs

RAL 9005 Gitzwart
DB 703 Antraciet-ijzerglans
RAL 9010 Gebroken wit

PERSONALISEER UW VERANDA MET
DE VELE MOGELIJKHEDEN:
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Een Aluxe veranda is altijd uit te breiden met
verschillende opties, ook wanneer deze al is
geplaatst. Een schuifwand, zonwering, ledverlichting, heater en/of vaste wand zijn
enkele voorbeelden van de talloze opties
waaruit gekozen kan worden.

Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk mogelijk.

MADE IN GERMANY
FRAME KLEUR DB 703
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voor buitenmensen

Optioneel met schuifdaksysteem
Het schuifdaksysteem kan in één of
meerdere vakken worden geïnstalleerd.
Dit is geheel naar eigen inzicht in te delen.
Flexibele dakhelling
Het scharnierbare muur- en gootprofiel
zorgen voor een flexibele dakhelling.
Dit is een van de voordelen ten opzichte
DESIGNLINE
Volledig met glas.

van vergelijkbare modellen van andere
aanbieders.
Dakbedekking
Een Aluxe Designline met glazen dakbedekking is een luxe en kwalitatief
hoogwaardige veranda met een uitstekende
prijs-kwaliteit verhouding.
Tegen meerprijs is melk glas ook mogelijk.

DESIGNLINE
Volledig schuivend (met uitzondering van
de 2 buitenste vakken).

DESIGNLINE
Glas gecombineerd met schuifunit
(U kunt zelf het aantal vakken indelen).
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FRAME KLEUR RAL 9005
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FRAME KLEUR RAL 9010

het zonnetje in huis

met glas

De Aluxe Ultraline is een overkapping
met een modern en stoer uiterlijk.
Het unieke, kubistische horizontale
design zonder zichtbare dakhelling
biedt de mogelijkheid 7 m breed en 5 m
diep te bouwen op twee staanders.
Door deze grote overspanning heeft u

DE ULTRALINE VERANDA

een vrij uitzicht, zónder obstakels!
De Ultraline voldoet aan de hoogste
kwaliteitseisen en wordt geleverd met
maar liefst 15 jaar garantie op de lak
en aluminiumconstructie!
Horizontaal design
De Aluxe Ultraline heeft een kubistisch,
rechthoekig design met geïntegreerde

DOORSNEDE ULTRALINE

glashelling in de ligger.
Dakbedekking
Een Aluxe Ultraline met glazen dakbedekking is een luxe en kwalitatief
hoogwaardige veranda met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.
Tegen meerprijs is melk glas ook mogelijk.
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Kubistisch, rechthoekig design zonder
dakhelling
Geïntegreerde glashelling in de ligger
Extra sterke goot, liggers en staanders
voor een brede en diepe overspanning
Tot 7000 mm breed uit een goot op 2
staanders
Montage materiaal in Ral kleur
8 mm veiligheidsglas
Maatwerk standaard
Makkelijk uit te bouwen tot wintertuin
Geïntegreerde regengoot
3 standaard RAL kleuren
15 jaar garantie

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit

PERSONALISEER UW VERANDA MET
DE VELE MOGELIJKHEDEN:

Een Aluxe veranda is altijd uit te breiden met
verschillende opties, ook wanneer deze al is
geplaatst. Een schuifwand, zonwering, ledverlichting, heater en/of vaste wand zijn
enkele voorbeelden van de talloze opties
waaruit gekozen kan worden.

Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.

MADE IN GERMANY
FRAME KLEUR RAL 7016
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verrassend sfeervol

Lamellendak

De Aluxe Luxline is een horizontaal
verandadak met volautomatische
kantelbare aluminium lamellen.
Met dit type overkapping kunt u de
zonvinval en luchtventilatie zelf instellen
door de lamellen tot 135 graden om hun
as te draaien. De Aluxe Luxline biedt
eindeloos 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.

AFMETINGEN

4 STAANDERS

2 STAANDERS

VRIJSTAAND
		

BEVESTIGD
AAN DE WAND

Maximale diepte

4000 mm

4000 mm

Maximale breedte

6000 mm

6000 mm

Maximale hoogte

3000 mm

3000 mm

De LUX 400 heeft een sterkere lamel
die een vrije overspanning van 4000 mm
kan overbruggen.
Standaard kleuren:
RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9010 Gebroken wit
Lamellen kleur:
RAL 9010 Gebroken wit
Ralkleuren in standaard uitvoering.

MADE IN GERMANY

22
FRAME KLEUR RAL 9010
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verrassend sfeervol

Lamellendak
ACCESSOIRES - optioneel

Personaliseer
uw veranda
met de vele
mogelijkheden

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.

Een Aluxe veranda is altijd uit te
breiden met verschillende opties,
ook wanneer deze al is geplaatst.
Een schuifwand, zonwering,
ledverlichting, heater en/of vaste
wand zijn enkele voorbeelden

ACCESSOIRES - inclusief

van de talloze opties waaruit gekozen
kan worden.

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 vermeiden.

MADE IN GERMANY

24
FRAME KLEUR RAL 9010
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onderliggend & bovenliggend

onderliggend & bovenliggend

Onze Aluxe zonweringen bieden een
uitstekende bescherming tegen de zon
en zijn bestendig tegen alle weersomstandigheden.
De zonweringen zijn leverbaar in
diverse maten, vormen, materialen
en kleuren en maken zomers genot
compleet.
Zonweringen geven in de zomer
verkoeling in uw woning en zijn een
prachtige aankleding van uw huis.
U brengt uw woonomgeving tot leven
met het doek dat bij u past.
Laat u inspireren door de ruime keuze
in Aluxe zonweringen.

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit
RAL 9005 Gitzwart
DB 703 Antraciet-ijzerglans
Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.
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AFBEELDING VALRAAM

spiekozijn en zijwand met glas

Aluxe wanden hebben een prachtige

spiekozijnen/zijwanden

AANZICHT SYSTEEM SPIEKOZIJN

uitstraling en zorgen ervoor dat de
lichtinval in uw veranda optimaal blijft.
Een functionele oplossing die ervoor
zorgt dat u in een sfeervolle omgeving
ongestoord kunt genieten van uw
welverdiende rust.
Voor de uitbreiding van uw Aluxe
veranda met aluminium wanden

ZIJWAND MODEL TYPE 1

kunt u uit verschillende mogelijkheden
kiezen:
Schuifpuien aan de zijwand
Stolpdeuren aan de zijwand
Zijwanden met borstwering
Alle wanden zijn voorzien van veiligheidsglas en leverbaar in de kleur
van uw veranda.
ZIJWAND MODEL TYPE 2

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit
RAL 9005 Gitzwart
DB 703 Antraciet-ijzerglans
Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.
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zij- en voorwanden met glas

zijwanden

Aluxe wanden hebben een prachtige
uitstraling en zorgen ervoor dat de
lichtinval in uw veranda optimaal blijft.
Een functionele oplossing die ervoor
zorgt dat u in een sfeervolle omgeving
ongestoord kunt genieten van uw
welverdiende rust.
Voor de uitbreiding van uw Aluxe
veranda met aluminium wanden
kunt u uit verschillende mogelijkheden
kiezen:
Schuifpuien aan de voor- of zijwand
Stolpdeuren aan de voor- of zijwand
Zijwanden met borstwering
Voorwand met valraam, enkele deur
of dubbele deur
Alle wanden zijn voorzien van veiligheidsglas en leverbaar in de kleur
van uw veranda.

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit
RAL 9005 Gitzwart
DB 703 Antraciet-ijzerglans
Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.
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schuifpui

schuifpui

Wilt u royaler wonen met grote ramen
die veel licht binnen laten?
Betrek uw tuin dan bij uw woning
met de vele aluminium schuifwanden
en kozijnen die Aluxe u te bieden heeft.

AANZICHT 2 DELIGE PUI

Functioneel en sfeerbepalend, maar
bovenal; ongestoord genieten van uw rust!

AANZICHT 4 DELIGE PUI

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit
RAL 9005 Gitzwart
DB 703 Antraciet-ijzerglans
Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk mogelijk.
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glazen schuifwanden

glazen schuifwanden
glazen
schuifwanden
AL22
ONDERRAILSYSTEEM AL22

ONDERRAILSYSTEEM AL24

U kunt ervoor kiezen uw Aluxe veranda
uit te breiden met glazen schuifwanden.
Hiermee wordt u de mogelijkheid geboden
om uw veranda winddicht af te sluiten.
De glazen schuifwanden van Aluxe bieden
u het comfort van een prachtig verlengstuk
van uw terras en een extra kamer aan huis.
Er zijn 3 verschillende systemen
AL22: Onderrail van maar liefst 8 mm hoog!
De wieltjes vallen in de sporen.
AL23: Onderrail van 26 mm hoog.

AL23

De sporen worden separaat bevestigd
in de onderrail, ieder paneel gaat niet
verder open dan gewenst.

ONDERRAILSYSTEEM AL23

AL24: Onderrail van 15 mm hoog.
Aluminium rail uit een stuk, waardoor
deze extreem sterk is.
De wieltjes staan op de sporen.
Uiteraard zijn er vele opties om

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit
RAL 9005 Gitzwart
DB 703 Antraciet-ijzerglans

het geheel te verfraaien.
Afsluitbaar met een RVS slot
Extra winddicht met de borstelprofielen

AL24

Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.
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glazen schuifwanden

glazen schuifwanden

Schuifwand AL30
Maak kennis met de Aluxe AL30
schuifwand, het grotere broertje van
de AL22, AL23 en AL24.
Een rank aluminium profiel waarin
de glaswand wordt geplaatst.
Een onderscheidend voordeel is dat
door de ranke profielen het aluminium
frame de schuifwand wind- en
waterwerend afsluit zonder dat daarbij
het vrije uitzicht verloren gaat.
De hoogwaardig karakteristieke
eigenschappen van de schuifwand
AL 30:
Wind- en waterwerend systeem
6 mm veiligheidsglas
Optioneel Afsluitbaar
RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit
RAL 9005 Gitzwart
DB 703 Antraciet-ijzerglans
Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.
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schuttingen en wanden

schuttingpanelen

Aluminium wanden hebben een strak
uiterlijk, zijn solide, licht in gewicht
en onderhoudsvriendelijk.
Ze zijn ideaal voor het creëren van
visueel aantrekkelijke
zij- en of achterkanten en aldus de

DOORSNEDE

AANZICHT SYSTEEM

uitstraling en sfeer te vergroten…
Kortom, de aluminium wanden zijn
geheel naar uw wens samen te stellen.
Aluminium schuttingen zijn een moderne
en duurzame oplossing voor erfafscheiding.
Het betreft hier een prefabsysteem van
palen en aluminium rabbatdelen.

RAL 7016 Antraciet grijs
RAL 9007 Zilverbrons
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9016 Glad wit
RAL 9005 Gitzwart
DB 703 Antraciet-ijzerglans
Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.
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Tuinkamer met glazen schuifwanden

Tuinkamer

een extra kamer aan huis

Een Aluxe Tuinkamer is een prachtige
manier om uw woning uit te breiden
en het woongenot te vergroten:
het hele jaar door.
Met een Aluxe tuinkamer kunt u op een
prachtige manier uw woonoppervlak
vergroten en het hele jaar door genieten
van het toegenomen woongenot.
In verhouding tot een serre heeft u een
Aluxe Tuinkamer tegen een relatief
lage prijs.
U kunt kiezen voor een tuinkamer met
een glazen of polycarbonaat dakbedekking.
Tegen meerprijs kunt u kiezen voor
bijvoorbeeld melkglas of hittewerende
polycarbonaat platen.

40
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Tuinkamer met 2 vaste wanden en schuifpui

Tuinkamer

een extra kamer aan huis

De voorkant van de tuinkamer bestaat
uit een schuifpui met aan beide zijkanten
een glazen vaste wand.
De schuifpui kan tegen meerprijs worden
voorzien van openslaande stolpdeuren.
U kunt kiezen voor een tuinkamer met een
glazen of polycarbonaat dakbedekking.
Tegen meerprijs kunt u kiezen voor
bijvoorbeeld melkglas of hittewerende
polycarbonaat platen.«

In de winter nog steeds
van buiten genieten?
Met een infrarood heater met geluid
maakt u uw binnen- en buitenverblijf
compleet, gezellig binnen genieten
van het betoverende buiten.
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Vraag ook naar onze Designline brochure

TERRASOVERKAPPINGEN . SCHUIFWANDEN . ZONWERING . WANDEN

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

VERLICHTING

VERWARMING

FUNDERING

SCHOREN

GOOTAFWERKING
ROND

GOOTAFWERKING
VLAK

GOOTAFWERKING
KLASSIEK

BOVEN- EN ONDERLIGGENDE ZONWERING

SPIEKOZIJNEN

ZIJWANDEN

SCHUIFDEUREN

GLAZEN SCHUIFPUIEN

MAATWERK

ZELFBOUWPAKKET

Wijzigingen onder voorbehoud.

Ontdek
de vele
opties
van Aluxe

