Vertikale beglazing SL 25 volglas

Vertikale beglazing SL 25R omkaderd

Geen vertikaal profiel dus volledig transparant

Smalle profielen zorgen voor maximale doorkijk

Slagregendicht, continue ventilerend systeem

Slagregendicht systeem

Serres

Vouwwanden

Winkelentrees

Balkonbeglazingen

Van terrasoverkapping
naar SOLARLUX Terraskamer
14 Redenen om te kiezen voor SDL Aura terrasoverkapping
ı Elegante vormgeving door softline profielen
ı Zeer transparant door smalle profielen
ı Grote draagkracht door versterking in de liggers,
ı dakgoten en staanders
ı Grotendeels geprefabriceerd dus snelle montage
ı en lage montagekosten
ı Geïntegreerde (spot) verlichting
ı Demontabele kabelgoot voor eventuele bedrading
ı Zonwering kan aan de binnen- of buitenzijde worden bevestigd
ı Geïntegreerde afwatering
ı Groot aantal functionele asseccoires
ı Dakhelling naar keuze van 5 tot 25 graden
ı Variabele glasdikte: naar keuze uit 8, 10 of 12 mm dik
ı Eenvoudig uit te breiden naar terraskamer met vertikale beglazing
ı Duurzaamheid, combinatie van hout en aluminium
ı Draagkracht, 30% meer stabiliteit door multiplextechniek ı
ı in houten deel van de liggers
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Kwalitatief hoogwaardig hout

Hout/aluminium terrasoverkapping SDL Aura

Verbinding tussen liggers en de dwarsdragers
ı Gecontroleerde ontwatering door hoogteverschil
ı tussen de liggers en de dwarsdragers
ı Maximale waterdichtheid

Passende wandaansluiting
ı Geringe aansluithoogte
ı Schoon en dicht

Verbinding tussen liggers
ı Verbinding tussen liggers
ı Degelijke verbinding en keurige afwerking

Uniek materiaal
ı 30% meer stabiliteit dan traditionele ı
ı liggers door multiplextechniek
Staanders en dakoverstek
ı Dakoverstek en afstand tussen de staanders
ı is variabel, naar keuze vast te stellen
ı Ragfijne profielen van goot, liggers en staanders
ı geven terrasoverkapping slank uiterlijk

Logo’s Certificaten
®

QUALITÄT
wintergartenexperte

Für Vertrauen im Wintergartenbau

Technische wijzigingen voorbehouden

Verstelbare staanders
ı Hoogte van de staanders
ı op de bouwplaats aan te passen
ı In hoogte verstelbaar (optioneel)

