Comfort line

Op uw
maat
gemaakt!

Terrasoverkappingen

Eigen productie in België •
Hoogwaardige aluminium proﬁelen 6063-T6 •
3 standaard kleuren en tegen meer prijs alle RAL kleuren •
Variabele helling 5° tot 20° •
Versterkte goot, overspanning tot 6m tussen 2 palen •
Verdoken scharnier systeem, geen schroeven zichtbaar •
Aluminium kliklijsten op het dak •
Verschillende type staanders •
Verkrijgbaar in bouwpakket •
Geschikt voor polycarbonaat & sandwichpanelen 16mm of 32mm, glas 8mm •
Snelle levering en uit voorraad leverbaar •

Comfortline

Rond

Klassiek

Recht

9m

UNIEK

Geïntegreerde
XL-goot 9m uit 1 stuk
LED-verlichting mogelijk
leverbaar
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Standaard kleuren

Min. hoek 5°
Max. hoek 20°

Variabele
helling
Ral 9005

Ral 7016st

Ral 9001

Versterkte goot

RAL-kleur naar keuze
meer prijs

Glazen
schuifwanden
2 tot 6 delig

Keuze uit helder en getint glas •
ESG gehard veiligheidsglas 10mm •
Compensatie van hoogteverschillen tot 20mm •
Verstelbare loopwielen tot 7mm •
Hoogte tussen 2000mm tot 2600mm in stappen van 25mm •
Standaard glasbreedte 900mm en 1000mm •
20 mm onderrail •
Optioneel glas meenemers mogelijk •
Verschillende soorten deurgrepen •

Getint glas

Deurgreep
ovaal

Deurgreep
rond

Deurgreep
recht

Getint glas

Tocht
borstels

RVS verstelbare
wielsets

Vervangbare
looprail

Bovenrails
2 sporen

3 sporen

4 sporen

5 sporen

6 sporen

60mm

60mm

20mm

20mm
42,2 mm

62,3 mm

82,4 mm

Onderrails

102,5 mm

120,8 mm

Carports

Enkel en dubbel

Eigen productie in België •
Hoogwaardige aluminium proﬁelen 6063-T6 •
2 standaard kleuren en tegen meer prijs alle RAL kleuren •
Variabele helling 5° tot 20° •
Versterkte goot, overspanning tot 6m tussen 2 palen •
Verdoken scharnier systeem, geen schroeven zichtbaar •
Aluminium kliklijsten op het dak •
Verschillende type staanders •
Verkrijgbaar in bouwpakket •
Geschikt voor polycarbonaat & sandwichpanelen 16mm of 32mm, glas 8mm •
Snelle levering en uit voorraad leverbaar •

Zijwanden

Zijspie & zijwand

Uw dealer

