QUALICOAT

DIN EN 1090

GARANTIE

Al meer dan 30 jaar deﬁnieert, bewaakt en test
QUALICOAT de kwaliteit van voorbehandeling,
coating, coatingtechnologie en het juiste gebruik
van coatingmaterialen voor het verwerken van
aluminium in de architectuur volgens strikte
normen en richtlijnen. Het QUALICOATkwaliteitszegel is van toepassing voor al onze
coatings op aluminium en zijn legeringen.
U krijgt een uniforme coatingkwaliteit en
knowhow op het hoogste niveau. Met de
juiste reiniging en onderhoud kunnen de
poedercoatings een levensduur hebben van
wel 20-25 jaar.

Onze daken zijn statisch berekend en
gecertiﬁceerd volgens de Europese DIN EN 1090.

Omdat we achter onze kwaliteit staan, geven
we u 10 jaar garantie.

De Europese DIN EN 1090 regelt het
conformiteitsbewijs, de eigen productiecontrole,
de fabrikantcertiﬁcering en de CE-markering voor
dragende stalen en aluminium onderdelen die als
bouwproducten op de markt worden gebracht.
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MADE IN GERMANY
Vraag naar onze onderhoudsproducten om nog langer van uw veranda te kunnen genieten!
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KWALITEIT UIT DUITSLAND!
Het gebruik van duurzame materialen en een hoogwaardige coating, dragen bij aan doordachte systemen die passen bij moderne architectuur, maar
ook perfect aansluiten op de meer traditionele bouwstijlen.
Regen, sneeuw, zon of wind, onze producten trotseren alle weersomstandigheden zodat u in elk seizoen van uw tuin kunt genieten.
Het is ons doel om ons assortiment continu voor u te ontwikkelen en uit te breiden.
Bij Aluxe ligt de focus niet alleen op het adembenemende design van de producten. Onze productontwikkeling is altijd gebaseerd op de laatste,
innovatieve en technische trends. Zoals de modulaire opbouw van de verschillende systemen, weggewerkte bevestigingsdelen of het unieke
scharnierproﬁel. Wij gebruiken alleen de hoogste kwaliteit bouwmaterialen. Zelfs onze op maat gemaakte kozijnen komen uit eigen productie. Creativiteit
en duurzaamheid gaan hand in hand bij Aluxe.
Al onze producten worden regelmatig getest en onderworpen aan de strengste kwaliteitscontroles.

BETROUWBAARHEID, VERANDA’S
GETEST ALS DE ZWAARSTE.
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VOOR BUITENMENSEN
De Aluxe Designline heeft een uniek design en uiterst fraaie
vormgeving. De Designline heeft een bijzonder sterke
bovenliggende constructie, waardoor deze bestand is tegen
een hoge sneeuwbelasting.
Ondanks zijn kracht is de Designline ook visueel een eyecatcher
voor uw tuin.
BOVENLIGGENDE DAKLASTCONSTRUCTIE
De Designline heeft extreem stevige liggers en reikt tot maar
liefst 5 m diep zonder staalversteviging! Door het unieke design
van de goot komen de liggers niét boven de goot uit.
Voor natuurliefhebbers kan het dak van de Designline optioneel
ook worden uitgevoerd met een gedeeltelijke schuifdaksysteem
- zo kunt u de natuur van dichtbij beleven! Lees in de catalogus
pagina's 30-31 voor meer informatie over het schuifdaksysteem.

RAL-KLEUREN IN STANDAARD UITVOERING
RAL 9010 Gebroken wit
RAL 9005 Gitzwart
DB 703 Antraciet-ijzerglans
Maatwerk en speciale kleuren mogelijk.
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FRAME KLEUR DB 703

DE EIGENSCHAPPEN
• Bovenliggende daklastconstructie met extra
sterke profielen
• Een vlak aanzien vanaf de onderzijde van het
dak én liggers die niet boven de goot
uitkomen
• Optioneel met een naar uw keuze per veld in
te delen schuifdaksysteem
• Tot 7000 mm breed uit een goot
• Gootprofiel voor optimale aanpassing aan de
dakhelling
• Geïntegreerde regengoot
• 3 standaard RAL kleuren
• 8 mm veiligheidsglas
• Makkelijk uit te bouwen tot tuinkamer
• Maatwerk zonder meerprijs
• Flexibele dakhelling van 5 tot 12 graden

FLEXIBELE DAKHELLING

Het scharnierbare muur- en gootproﬁel zorgen voor een
ﬂexibele dakhelling van 5 tot 12 graden. Dit is een van de
voordelen ten opzichte van vergelijkbare modellen van
andere aanbieders.
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FRAME KLEUR RAL 9010
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INDRUKWEKKEND IN ELKE
GEDAANTE
Liefhebbers van frisse lucht komen hier aan hun trekken. Met
ons Designline schuifdaksysteem beslist u of het weer naar u
toe komt of buiten blijft.
FLEXIBELE DAKHELLING
Het schuifdaksysteem kan in één of meerdere vakken worden
geïnstalleerd. Dit is geheel naar eigen inzicht in te delen.

DAKBEDEKKING
Een Aluxe Designline met glazen dakbedekking is een luxe en
kwalitatief hoogwaardige veranda met een uitstekende prijskwaliteit verhouding. Tegen meerprijs is melkglas ook mogelijk.
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FRAME KLEUR RAL 9005

DAKBEDEKKING
Volledig met glas.

DAKBEDEKKING

Glas gecombineerd met schuifunit
(U kunt zelf het aantal vakken indelen).

DAKBEDEKKING
Volledig schuivend
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FRAME KLEUR RAL 9010
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FRAME KLEUR RAL 9005
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TUINK AMER
DESIGNLINE MET ÉÉN VASTE ZĲWAND,
ÉÉN SPIEKOZĲN EN TWEE SCHUIFDEUREN
PLUS BOVENLIGGENDE ZONWERING
Een Aluxe Tuinkamer is een prachtige manier om uw woning uit te breiden en het
woongenot te vergroten: het hele jaar door. Met een Aluxe tuinkamer kunt u op een
prachtige manier uw woonoppervlak vergroten en het hele jaar door genieten van het
toegenomen woongenot.
Maak van uw terras een toevluchtsoord waar u kunt genieten van het veranderende
landschap. Of het nu vallende bladeren in de herfst, een glinsterend winterlandschap of
de eerste knoppen in het voorjaar. Door het panoramische uitzicht beleeft u de natuur van
dichtbij.
Al onze systemen zijn te combineren tot tuinkamers, zodat u uw tuinkamer kunt samenstellen
uit een grote verscheidenheid aan mogelijkheden. Al onze tuinkamers zijn gebouwd
met hoogwaardige spiekozijnen en glazen schuifwanden die in een RAL-kleur worden
geproduceerd.
U kunt uw nieuwe tuinkamer uitrusten met een infrarood heater of LED verlichting uit ons
assortiment. Tot slot kunt u uw tuinkamer uitrusten met een zonwering, zodat u ook bij
sterk zonlicht buiten kunt genieten van uw nieuwe leefruimte.
Met een infrarood heater met speakers maakt u uw binnen- en buitenverblijf compleet,
gezellig binnen genieten van het betoverende buiten.

WAAROM ERGENS ANDERS ZIJN ALS
HET THUIS HET BESTE VOELT...?!
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FRAME KLEUR DB 703
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Delbrückstraße 1 I D-47623 Kevelaer I www.aluxe.eu
UW

ALUMINIUM SOLUTIONS

DEALER

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Kleurafwijkingen kunnen optreden door het drukken. ALUXE is niet aansprakelijk voor
eventuele wijzigingen of onjuiste informatie of kleurafwijkingen. Ontwerp en productie: ALUXE 2022.

KĲK OOK OP: WWW.ALUXE.EU

