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TERRASOVERKAPPINGEN
VOORBURGH

M

et de terrasoverkapping Voorburgh kunt u in
alle rust genieten van een heerlijke lente - of

Accessoires

nazomeravond. Als het nog geen hoog zomer is creëert

Verhoog de sfeer van de Voorburgh met

u met de Voorburgh toch al een behaaglijke plek. De

ingebouwde halogeenspotjes in de lig-

Voorburgh biedt u de nodige bescherming en verbindt

gers van de dakplaten. Naar wens kun-

uw woning met het buitenleven in uw tuin.

nen deze uitgevoerd worden met een
dimmer inclusief handzender. Zo maakt

De Voorburgh heeft een variabele montagehoek van 5

u het verblijf onder uw terrasoverkap-

tot 12 graden. Door de fraaie afwerking blijven beves-

ping ook in de avonduren bijzonder

tigingsmaterialen uit het zicht. Ook de waterafvoer, via

aangenaam.

een geïntegreerde goot in de staanders is volledig aan
het zicht ontrokken. De stabiele constructie van de
Voorburgh maakt een vrije overspanning tot 3,5 meter
mogelijk.
Voor optimaal comfort kunt u kiezen voor de Summerlight verandazonwering die geschikt is voor montage
op de Voorburgh. Zonlicht en warmte worden geabsorbeerd en gereflecteerd, terwijl een plezierige hoeveelheid licht wordt doorgelaten en er een aangename
sfeer wordt gecreëerd.
Tussen de staanders kunnen SR-screens met ritsgeleiding geplaatst worden. Zo weert u zon en wind
van het terras.

Specificaties
Beschikbare afmetingen (ongekoppeld)
- max. 700 cm breed
- max. 350 cm diep
- max. 250 cm hoog (goot)

Afwerking

Glas- of lexaanplaten

De Voorburgh is standaard verkrijg-

Voor

baar in twee verschillende lakkleuren;

u de keuze uit gelaagd glas of een

crémewit (Ral 9001) en wit (Ral 9010).

afdekking met polycarbonaat.

Daarnaast is de Veluwe voor geringe

Bij storm, hagel, wind, sneeuwval en

meerprijs ook verkrijgbaar in antraciet

ijsvorming is polycarbonaat nagenoeg

structuurlak. Dankzij de structuurlak

onbreekbaar. De belangr ijke voordel-

is het product beter krasvast, water-

en van Lexan® Thermoclear® Plus

en vuilafstotend en daardoor zeer

LT2UV spreken voor zich:

onderhoudsvriendelijk. Natuurlijk kan

• Licht gewicht

de Veluwe in elke gewenste Ral-kleur

• Hoge lichtdoorlatendheid

gemoffeld worden (meerprijs).

• Hagelwerend – veilig

uw

terrasoverkapping

Uitvoering
heeft

Voorburgh met SR-screen

• Vlamdovend
Voor de afwerking van de goot kan
gekozen worden voor een rond profiel
of stijlvol Victoriaans profiel.

• Tweezijdig UV-beschermd,
bescherming tegen weersinvloeden
• Garantie tegen verwering,

Voorburgh met serrezonwering
Summerlight

verkleuring en hagelschade
Compleet met gootprofiel!
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