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Aterrasoverkappingen

VARENNA en VENICE,
een natuurlijke uitbreiding van uw huis



     

VENICE
• Afgewerkt met glas 44.2 opaal of helder 1

• Dakafwerking met schroefkappen en afdekkappen 2

• Extra versteviging in de dragers 3 en met draagbalk 4

• 3 soorten sierafwerkingen van de goot 
•  Uitbreidbaar met geïntegreerde led-verlichting
• Grote keuze aan kleuren voor de individuele touch

VARENNA
• Afgewerkt met polycarbonaatplaten van 16mm opaal of helder 1

• Dakafwerking met rubbers (afdekappen zijn optioneel)
• Uitbreidbaar met geïntegreerde led-verlichting 2

• 3 soorten sierafwerkingen van de goot 3

• Dakafmetingen naar wens schaalbaar
• Grote keuze aan kleuren voor de individuele touch
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Voorzien van polycarbonaatplaten van 16 mm dik. Polycar-
bonaat is een ultrasterk alternatief voor glas. De voordelen zijn 
enorm: uitzonderlijke slagvastheid (250 keer sterker dan glas), 
goede lichttransmissie, weerbestendigheid en transparantie. 
Onze polycarbonaat kunststof platen zijn uv-bestendig en 
dus bijzonder geschikt voor allerlei buitentoepassingen.
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Langer van uw mooie tuin en het mooie weer genieten is 
natuurlijk niet alles als u geen licht heeft. Deze LED Spots ver-
bruikt 3W en is vergelijkbaar met een 30W halogeenlamp. 
Deze LED Spots heeft een stralingshoek van 55 graden. Dit 
zorgt voor een zeer gespreid licht. Hierdoot kan u met een 
LED Spot een groot oppervlak belichten.
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Model VENICE is voorzien van 10 mm dik glas ondoorzichtig 
of helder. Het glas heeft diverse voordelen: het is geluid-
dempend, de lichtinval is ongehinderd en ongekleurd, en 
het is enorm sterk. Bovendien geeft het glas uw terrasover-
kapping die exclusieve uitstraling.

Model VENICE is afgewerkt met schroefkappen en af-
dekkappen. Dit zorgt ervoor dat uw platen op hun plaats 
blijven, zelfs in winderige weersomstandigheden. Bovendien 
ziet uw terrasoverkapping er eleganter uit met schroefkap-
pen en afdekkappen in vergelijking met de rubbers.

Alle dragers zijn extra versterkt met 5 mm dik staal voor mod-
el VENICE. Dit zorgt ervoor dat uw terrasoverkapping sterk 
en veilig is en het extra gewicht van het glas kan dragen.

Er is een mogelijkheid om een extra steunbalk onder de 
goot te monteren. Dit zal de goot helpen het extra gewicht 
van het glas te dragen, uw terrasbekleding sterker te mak-
en en het mogelijk te maken glazen schuifwanden eronder 
te installeren.

Siergoot CLASSIC Siergoot BOL Siergoot HOL
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