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TERRASOVERKAPPINGEN . SCHUIFWANDEN . ZONWERING . WANDEN



P E R S O N A L I S E E R  U W  V E R A N D A  M E T 
D E  V E L E  M O G E L I J K H E D E N : 

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

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 

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 

glashelling in de ligger.

Dakbedekking

Een Aluxe Ultraline met glazen dak-

bedekking is een luxe en kwalitatief 

hoogwaardige veranda met een uit-

stekende 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

DOORSNEDE ULTRALINE

DE ULTRALINE VERANDA

RAL 7016 Antraciet grijs  
RAL 9007 Zilverbrons 
RAL 9010 Gebroken wit 

Ralkleuren in standaard uitvoering. 
Maatwerk en kleuren mogelijk.

MADE IN GERMANY


