Kiest u voor een aluminium
terrasoverkapping van Bouw
Stunt, dan kiest u voor klasse én
kwaliteit
Aluminium is duurzaam, kleurvast
en onderhoudsarm. Met een
aluminium terrasoverkapping zorgt
u voor een stijlvol verlengstuk van
uw woning. Aluminium is bovendien
zeer solide, goed bestand tegen alle
weersomstandigheden en heeft
amper onderhoud nodig. Wij werken
met zorgvuldig geselecteerd en
kwaliteit hoogwaardig aluminium
waarbij wij u de keuze bieden uit de
volgende twee kleuren: créme wit en
antraciet. Daarnaast bestaan er tal
van extra opties en accessoires,
afhankelijk van uw smaak en
voorkeuren.

Aluminium
terrasoverkapping

Bosche Dreef 1a | 4041 AZ Kesteren
+31850601119 | +31627314474
info@bouwstunt,nl

Geniet heel het jaar door van uw tuin met een
veranda! Wij bieden perfect maatwerk tegen een
zeer scherpe prijs. Zo kunt u zonder problemen in
uw tuin terecht, het gehele jaar door. Wilt u ook
genieten van het buiten zijn, ongeacht de
weersomstandigheden?

Standaard uitvoering
Waarom Sunlux terrasoverkappingen?
Sunlux is een moderne aluminium overkapping met zware
constructie. Sunlux is erg flexibel met maten en biedt haar
klanten een uitstekend service door bijna alle onderdelen
gratis op maat te maken.

Specificaties

Gootprofiel

Muurprofiel
met rubber

Staander

Zijafdek met
rubber

Muurafdek
met rubber

Topper

Bladvanger
(80mm)

Polycarbon
(16mm)

Gootprofiel
eindstuk

Muurprofiel
eindstuk

Slagpluggen

Schroeven
4.2 x 70mm

Schroeven
4.2 x 16mm

Ligger met
rubber

Boven afdek
met rubber

Afmetingen
Breedte (cm)
Diepte (cm)

300/400/500/600/700/800
200/250/300/350/400/450/500

na 5000mm breedte extra staander
alle afmetingen worden gratis op maat gemaakt

Kleuren

RAL 9001
Creme wit

RAL 7016
Antraciet (mat)

Uitbreidingen
Proeft de binnen- en buitensfeer tegelijkertijd
Geef uw terrasoverkapping een volledige uitbreiding, zodat u zowel in de winter als in de zomer optimaal kunt genieten.
De uitbreidingen kunnen toegepast worden op ieder gewenste situatie.
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(1) Spiekozijn
Met een spiekozijn worden de bovenkant van de schutting
afgedicht. Zodat u meer privacy krijgt. Daarnaast is een
spiekozijn vaak nodig voor een verdere afdichting van de
zijkanten van de overkapping.

(2) Zijwanden
Voor meer privacy kunnen de zijwanden compleet
afgedicht worden met vaste elementen, zoals met
polycarbonaat, aluminium profielen of sanwichpanelen.
Maar ook kan er een fraaie schuifbare glazenwanden
toegepast worden (zie 5.)

Specificaties en opties

Specificaties en opties

・Spiekozijn met polycarbonaat opaal of helder (16mm)

・Polycarbonaat opaal of helder (16mm) inclusief profielen

・Spiekozijn met gelamineerde glas (44.2)

・Aluminium panelen B2,5 x H15 x L350/400/500/600cm
・Sandwichpanelen met beide kanten staal (dikte 40mm)

(3) LED-verlichting
Met sfeervolle buitenverlichting geniet u ook ’s avonds
optimaal van uw terras. Onze LED-verlichting wordt al
voor u meteen ingebouwd in de liggers

(4) Glazen schuifwanden
Glazen schuifwanden is een ideale toepassing waarmee
het gevoel van binnen- en buitensfeer tegelijkertijd krijgt.

Specificaties en opties

Specificaties en opties

1-4st LED-Verlichting per tussenliggers | 3w minimale

Veiligheidsglas 100mm met profiel en railsysteem

belasting | niet dimbaar of dimbaar met afstandbediening

Beschikbare afmetingen (cm): B90xH208, B98xH208,
B103xH208, B90xH213, B98xH213, B103xH213, B90xH218,
B103xH218

(5) Verandazonwering
De verandazonwering fungeert als zonwering aan de
bovenzijde van jouw overkapping. Op deze manier wordt
lichtinval en warmte geweerd voordat het je
terrasoverkapping bereikt. Dit kan een enorme breedte
overspannen en is daarom geschikt voor bijna iedere
overkapping.

Specificaties en opties
Max breedte en uitval (cm): 600x400 | Elektrisch met
afstandbediening | Profielkleur créme wit of antraciet
Zonwering worden gratis op maat gemaakt
Populaire kleuren

Wit

Ivoor

Bruin

Antraciet

Vindt u de gewenste kleur niet? We hebben meer dan
30 kleuren. Vraag ons voor de mogelijkheden.

