VERANDA

Aludra

Exclusieve buitenruimte
Verbluf je klanten met onze kubistische trendsetter. De normaliter schuine vorm van het dak
is verleden tijd en maakt plaats voor een veranda
dak omgeven door strakke verticale en horizontale lijnen.
De Aludra, onze kubusvormige veranda, is betoverend elegant. De eenvoud van het design
in combinatie met het dak op afschot, geeft je
klanten dat ultieme gevoel van vrijheid en
luxe.
Onze overkapping is zowel aangebouwd als vrijstaand te verkrijgen en kan in breedte en
diepte worden aangepast.

EENVOUDIG STRAK DESIGN
ULTIEM LUXUEUS GEVOEL
De Aludra is verkrijgbaar met een vrije overspanning tot 6 meter breed, zonder tussenstaander. De maximale uitval is 4 meter.
De vrijstaande Aludra is leverbaar t/m
6 meter breed.

DAK
De dakliggers zijn geïntegreerd in de constructie, waardoor deze geen hellingshoek hebben en
van buitenaf niet zichtbaar zijn. Dit zorgt voor het
strakke kubistische aanzicht.
Het glas wordt in een helling tussen de
liggers gemonteerd. Naast het meest
gekozen helder gelaagd glas
44.2, is op aanvraag ook grijs
float en melk opaal glas
verkrijgbaar. De dakafmetingen zijn geheel naar wens
schaalbaar.

Achterdijk 18
5705 CB Helmond
0492 - 476739
www.bellavista-veranda.nl

UITVOERINGEN

GLAZEN SCHUIFWAND
De Aludra is uitbreidbaar met onze
volledig schuifbare glaswanden.
Hierdoor verleng je eenvoudig het
buitenseizoen. De klant heeft daarbij de
keuze tussen helder of getint glas.
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Onze ledverlichting in de dakliggers creëren een
warme en aangename sfeer. De ledspots zijn
dimbaar met afstandsbediening en op aanvraag
uit te rusten met Somfy.
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VERLICHTING

De onderstaande structuur
kleuren hebben wij standaard
op voorraad. Naast deze vier trend
kleuren zijn nagenoeg alle RAL-kleuren
leverbaar. Er is dus altijd een kleur die voldoet aan de wensen van je klant.

