
Beglazing:

Profielsysteem:

2500 3000 3500 4000

3060 € 2.065,00 € 2.265,00 € 2.599,00 € 2.939,00

4060 € 2.515,00 € 2,779,00 € 3.219,00 € 3.636,00

5060 € 3.164,00 € 3.478,00 € 3.999,00 € 4.523,00

6060 € 3.616,00 € 3.989,00 € 4.625,00 € 5.195,00

7060 € 4.069,00 € 4.495,00 € 5.228,00 € 5.877,00

€ 0,00

10%

€ 52,00

€ 145,00

€ 70,00

€ 120,00

€ 206,25

€ 112,75

€ 205,00

€ 245,00

€ 750,00

Omschrijving:

Veranda Glasdiscount Premium is een compleet aluminium pakket voor een luxe en kwalitatieve overkapping en 

bestaat uit: 2-3 staanders, 1x gootprofiel met sierlijst (halfrond of victoriaans), afwerkprofiel en eindschot, 1x 

muurprofiel met afwerk-profiel en afsluitrubber en afdekplaat, 4-8 liggers met een aluminium afdekprofiel (kliksysteem) 

en beglazingsrubbers, RVS bevestigingsmateriaal, kit, etc. De overkapping wordt compleet en geassembleerd 

aangeleverd met handleiding. Maximale afstand tussen de staanders is 4000 mm. De maximale gootoversteek buiten de 

staander is 1000 mm. Het aluminium profielsysteem wordt gepoedercoat in een drietal standaard kleuren: RAL 9001 

crèmewit, RAL9010 gebroken wit en RAL 7016 antraciet structuurlak.

Voor de beglazing gebruiken wij gelaagd enkel glas 55.2

Breedte

  Diepte    maten in mm     Prijzen inclusief BTW

met 3 staanders geleverd diepte 4000 mm is std. 

met verstevigingskokermet 2 staanders geleverd

Victoriaanse sierlijst gootprofiel i.p.v. halfronde sierlijst

Uw dealer/overkappingspecialist:

Terrasverwarmer, Somfy, 2000W Philips HeLeN IR lamp, dimbaar in 4 standen met RTS

Opties:

Verlichtingset Halogeen - 2x halogeenspot MR11 35W met armatuur Brusht aluminium

Verlichtingset Halogeen - 4x halogeenspot MR11 35W met armatuur Brusht aluminium

Verlichtingset LED - 3x LED-spot 2,5W met armatuur Brusht aluminium - driver 

Aanvullingset LED - 3x LED-spot 2,5W met armatuur Brusht aluminium - verdeelblok

Dimmer (230W) met afstandsbediening

Somfy Lighting Modulis RTS - dimmer met Telis 1 RTS Pure afstandsbediening

Maatwerk, hiervoor hanteert u de prijs van de bovenliggende maat +5%

Betonpoer met stelvoet alu veranda

Extra staander, lengte: 2500 mm

Veranda model Glasdiscount Premium - 2UV - Muuraanbouw

Gelaagd glas 55.2 enkel                    (HR++ 6-15-55.2 tegen meerprijs leverbaar)
Aluminium profielsysteem Veranda Premium, gepoedercoat in een RAL-kleur




