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Terrasoverkapping
Een aanwinst voor uw woning. Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
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Model 210 cm

Model 310 cm

Optionele zijwand

(Uitval x Lengte)
2100 x 3275 mm

3100 x 3275 mm

2100 x 4345 mm

3100 x 4345 mm

2100 x 5415 mm

3100 x 5415 mm

2100 x 6000 mm

3100 x 6000 mm

Afwijkende maten op aanvraag.

LED-verlichting
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Verbinding buitenzijde

Verbinding binnenzijde

Altijd mooie zomeravonden!
Wie door het jaar heen langer van het buitenleven
wilt genieten denkt aan een terrasoverkapping.
De zomeravonden worden dan zeer behaaglijk
en uw kostbare tuinmeubelen en kussens staan
lekker droog. Kortom een plezierige aanvulling
op uw woongenot.
De Van Boven terrasoverkapping is in verschillende
standaardmaten verkrijgbaar. Deze terrasoverkapping
bestaat uit aluminium profielen, standaard gemoffeld
in de kleuren wit (RAL 9010) of antraciet (RAL 7016), in
combinatie met polycarbonaat kanaalplaten. Voor de
doe-het-zelver is de montage eenvoudig te realiseren.
Dieptematen
U heeft de keuze uit 2 dieptematen: 210 of 310 cm. Bij
210 cm wordt een 10 mm kanaalplaat toegepast en bij
310 cm een 16 mm kanaalplaat.
LED-verlichting
De terrasoverkappingen kunnen voorzien worden
van energiezuinige LED-verlichting. Deze worden

aangestuurd door een universele LED adapter, waarop
maximaal 5 LED-lampen aangesloten kunnen worden.
Massief acrylaat of polycarbonaat platen
De terrasoverkappingen worden standaard uitgevoerd in
polycarbonaat kanaalplaten in de kleur helder of opaal.
Afhankelijk van de overspanning wordt de dikte bepaald,
normaliter bij een overspanning van 2100 mm wordt
de dikte van 10 mm toegepast en bij een overspanning
van 3100 mm wordt een dikte van 16 mm toegepast.
Daarnaast kunnen de Van Boven terrasoverkappingen
uitgevoerd worden met acrylaat of polycarbonaat
massieve beplating in de kleur helder of opaal.
Zijwanden
De terrasoverkappingen zijn eenvoudig uit te breiden
met zijwanden. Deze bieden extra bescherming tegen
wind, zo worden het altijd mooie zomeravonden. Voor
technische ondersteuning en prijsbepaling neemt u
contact op met Van Boven Projectbouw.

Breedte

Lengte

liggers

2250 mm

Montagehoogte

Hoek
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Item

Perfectie
Daglicht Perfectie in daglicht
Van BoveninKunststoffen:

Tekst
Lichtkoepels

Perfectie tot in details

Golfplaten

Daglichtconstructies

Kwaliteit in maatwerk

Vorm in daglicht

Hoogwaardige kunststoffen scheppen onbeperkte mogelijkheden.

Schelluinsestraat 52-56
Postbus 101
4200 AC Gorinchem
Nederland
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T +31 (0)183 63 34 77
F +31 (0)183 63 39 84
info@van-boven.com
www.van-boven.com

BOSreclame.nl, oktober 2014

In de hedendaagse architectuur speelt daglicht een belangrijke rol. De natuurlijke kleurstellingen van daglicht gebruikt men
om sfeer en uitstraling aan een gebouw te geven. Van Boven geldt als pionier op het gebied van kunststof bouwproducten
en heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste producenten van kunststof daglicht producten. Voor vrijwel iedere
toepassing wordt een lichtdoorlatend kunststof product geleverd. Van een enkelwandige polyester golfplaat tot en met
een daglichtconstructie met meerwandige polycarbonaatplaten.

