
         Comfort line



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 •
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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 •
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ZijwandenCarports
Enkel en dubbel Zijspie & zijwandEigen 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 •



Uw dealer


