Aluminium terrasoverkappingen
Kiest u voor een aluminium overkapping van 4
seizoen veranda, dan kiest u voor tuinplezier
het gehele jaar door.
Wij werken met kwalitatief hoogwaardig aluminium, waarbij wij u de
keuze bieden uit twee kleuren: (Antraciet en creme wit.)
Aluminium staat bekend als een zeer duurzaam, kleurvast en
onderhoudsarm materiaal. Ook oogt een aluminium
overkapping / veranda als een stijlvol en trendy verlengstuk van uw
woning.
Hiernaast bieden wij tal van extra opties aan zoals keuzes uit
dakmateriaal, accessoires, diverse zijwanden en opties voor
verschillende glassoorten.

Website: 4seizoenveranda.nl
Tel: 085 04 708 71
Mail: info@4seizoenveranda.nl
Kvk: 76787346
/4SeizoenVeranda
@4SeizoenVeranda

Als Vier Seizoen Veranda staan wij voor een optimale
tuinbeleving, wat terug te zien is in de producten waar we
mee werken en de montages die we plaatsen.

Geniet van elk jaargetij met uw overkapping
van 4SEIZOENVERANDA.

Basisoverkapping
Een basisoverkapping is de ideale oplossing voor
een stukje beschutting in de tuin. vWij kunnen de
overkapping leveren naar ieder gewenste afmeting.
Geheel naar wens en maatwerk dus!

Kleuren:
RAL 9010

RAL 7016

Creme wit

Antraciet (mat)

* alle andere kleuren zijn leverbaar tegen een meerprijs, vraag naar de mogelijkheden!

Afmetingen:
•
•

Breedte (cm) 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800
Diepte (cm) 200 / 300 / 400 / 500 / 600

•

Een glazendak kan maximaal tot 4m diepte gemaakt worden, een polycarbonaat dak tot maximaal 6m diepte.

•

Na 500cm breedte komt er een extra staander in het midden (afhankelijk van de diepte).

120mm x 120mm vierkante staanders.

Aluminium: NEN 755-2.

80Mµ poedercoating.

Bevestigingsmaterialen: Volgens
DIN* –
specificaties (De Duitse Nationale
standaardorganisatie).

1Regenafvoer is integreerbaar in
de staander.

Complete veranda-uitbreidingen
Geef uw overkapping een volledige uitbreiding, zodat u elk jaargetij kunt genieten van uw veranda.
De uitbreidingen kunnen toegepast worden geheel naar wens en smaak!

5
3
1
2
4

(1) Spiekozijn

(2) Zijwanden

Met een spie zorgt u ervoor dat de bovenkant van
de schutting wordt afgedicht. Gedeeltelijk is dit
voor privacy, maar ook om de zijkanten geheel
aftedichten.

Met zijwanden zorgt u voor een complete
afscherming van uw veranda.
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Specificaties

Specificaties

Keuze uit materiaal:
1. Polycarbonaat (16mm) : Opaal of Helder
2. Glas

Keuze uit materiaal:
1. Polycarbonaat (16mm) : Opaal of Helder
(incl. profielen)
2. Volledig Aluminium (met of zonder spie)
3. Glazen schuifwanden / vaste glazen kozijnen
4. Sandwichpanelen (dikte 40mm)

(3) LED – verlichting

(4) Schuifpui

Wilt u ook ’s avonds genieten van uw
terrasoverkapping?, vkies dan voor integreerbare
LED verlichting. De spotjes worden ingebouwd in de
liggers van de veranda.

Met glazenschuifwanden aan de voorzijde van uw
veranda (serre) zorgt u voor een stukje afscherming
en creëert u een dichte ruimte. Wilt u liever een
geïsoleerde ruimte, met bescherming tegen wind en
kou? vKies dan voor een schuifpui.
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Specificaties
- Max 4 LED verlichting per tussenligger
- 1 tot 3 Watt
- Keuze uit: dimbaar (met afstandsbediening) of niet
– dimbaar ( met schakelaar)*
*schakelaar dient zelf aangeschaft te worden
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Specificaties
1. Schuifpui
- Slotsysteem (van binnen)
- Kleuren : Antraciet & Crème wit
2. Glazen schuifwanden
- Aluminium onderrail
- U profielen in sets van 2
- Dubbel gelagerde wielen - 10 mm veiligheidsglas
- Verstelbare wielsets
- Keuze uit normaal of privacy glas
*4 wielen per

(5) Zonnewering
Met een zonnewering aan de
bovenzijde van uw serre zorgt u ervoor
dat warmte en lichtstralen worden
geweerd. Dit zorgt voor verkoeling in uw
serre.
De zonneweringen worden speciaal gemaakt in de volste breedte van uw serre.

Specificaties
- Max. breedte en uitval (cm): 600 x 400 cm
- Elektrisch bedienbaar met afstandsbediening
- Kleuren*: antraciet & Crème wit
- Merk motor en doek: SONFY
* alle andere kleuren zijn leverbaar
tegen een meerprijs
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