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pergola, terrasoverkapping, veranda of serre
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CLIMALUX
TERRASOVERKAPPING

DE PERFECTE OPLOSSING
Het Climalux® daksysteem biedt de perfecte oplossing voor de uitbreiding van uw woning hetzij als pergola, carport of terrasoverkapping. Climalux® 

is een zelfdragend profielsysteem volledig op maat en monteert zeer snel. Climalux® is de basisversie binnen het profielengamma van Climax®. 

MAAK UW BOUWDROMEN WAAR
Door de eenvoud van het systeem blijven alle bouwmogelijkheden open. 

Climalux® is budgetvriendelijk, toppunt van eenvoud, professionaliteit en esthetiek.

s carportoverkapping - Bredene - B
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Als terrasoverkapping, pergola, serre of veranda biedt Climax® tal van combinatiemogelijkheden. Van eenvoudig tot complex! Climax® heeft de juiste 

profielen aan een gunstige prijs. Climax®  leveren we perfect op maat, inclusief alle toebehoren en montagetips. Kortom, met Climax®  wint u tijd 

en haalt u meer uit uw veranda of serre!



s Climax® verandadak - Sneek - Nl
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t terrasoverkapping met Climax® - B
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Een vernieuwend design en een moderne look zijn kenmerkend voor Climax®. Terugkerende afgeronde lijnen en zachte vormen geven een ongeziene 

klasse aan het systeem. Uw Climax® verandadak integreert zich perfect in moderne en klassieke architectuur. Climax® is uit voorraad leverbaar in 

standaardkleuren of met korte levertermijn in alle RAL kleuren. Een niet-thermisch of thermisch dak, een dak tussen twee muren, verschillende goot- en 

paaltypes, met en zonder geïntegreerde waterafvoer, met isolerende kunststofplaten of glas, afwerking met rubbers, clipsen, verschillende zijafwerkingen, 

hellingen van 5° tot meer dan 45°, schuine aansluiting met zijmuren, ... noem maar op. Climax® opent een wereld van nieuwe mogelijkheden ! 

CLIMAX
VERANDA- / SERREDAK

s renovatieproject met Climax® - Geluwe - B



MET CLIMAX® KIEST U VOOR  
esthetiek  afgeronde profielen met softline-look

kwaliteit  enkel hoogwaardige materialen

zekerheid  een betrouwbare leverancier / biedt alle technische ondersteuning 

maatwerk  perfect op maat geleverd / voorgerubberd / voorgemonteerd

duurzaamheid gelakt aluminium is onderhoudsvrij / gelakt volgens Qualicoat

garantie  10-jarige garantie

snelheid  korte leveringstermijn

kleur  standaard in wit RAL 9010, crème RAL 9001, RAL 7016, 

  andere RAL-kleuren en structuurlak op aanvraag

performantie overspanningen tot meer dan 7 meter tussen 2 palen
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CLIMAX
VERANDA- / SERREDAK

EEN NIEUWE GENERATIE 
Het Climax® daksysteem biedt de perfecte oplossing voor de uitbreiding van uw 

woning hetzij als pergola, carport of terrasoverkapping. Climax® is een zelfdragend 

profielsysteem volledig op maat en monteert zeer snel. Verkrijgbaar met polycarbo-

naat PC-platen of met glas. Aan u de keuze !

s terrasoverkapping met Climax® Panorama - Oss - Nls terrasoverkapping met Climax® - Zeeland - Nl
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TOT 7 METER OVERSPANNING
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CLIMAX® PANORAMA 
Als terrasoverkapping, veranda, pergola of serre biedt Climax® Panorama tal van mogelijkheden. Onze aluminium Climax® overkappin-

gen worden op maat aangeleverd, hebben een korte levertermijn en zijn onderhoudsvrij. Zeer regelmatig worden nieuwe profielen aan 

het Climax® gamma toegevoegd om te voldoen aan de nieuwste tendensen of verwachtingen van onze klanten. Hierin kadert eveneens 

het nieuwe gootprofiel GDG, waarbij de goot en gootdrager uit 1 deel bestaan. Het aangename gevolg hiervan is dat er bijzonder grote 

afstanden tussen twee palen bereikt worden en dat ondersteunende tussenpalen, die het zicht verstoren, vermeden worden. Dit maakt 

het nieuwe GDG profiel uniek op de markt van de overkappingen en veranda’s.

CLIMAX
VERANDA- / SERREDAK

OOG VOOR DETAIL
De profielen zijn afgerond en hebben een softline-look. Een LED lichtstrook kan in de goot 

geïntegreerd worden. Deze LED verlichting verspreidt een mooi en aangenaam licht. 

s renovatieproject met Climax® Panorama - Krefeld - D

TOT 7 METER OVERSPANNING
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t nieuwbouw veranda - Merzig - D

Climax® GD2

- Overspanningen tot 7 meter   
 - Voor 16mm/32mm verandaplaten  
  en glas 

 - Standaardkleuren:    
  RAL 9010 / 9001 & 7016 structuur

Gamma terrasoverkappingen 

Climax® 
 

- Talrijke mogelijkheden 
- Voor 16mm/32mm verandaplaten 
 en glas 
- Standaardkleuren: 
 RAL 9010 / 9001 & 7016 structuur

Koude daken 
zonder thermische 

onderbreking

Warme daken 
thermisch 

onderbroken

Climax®

 
- Talrijke mogelijkheden 
- Voor 16mm/32mm verandaplaten 
 en glas 
- Standaardkleuren:  
 RAL 9010 / 9001 & 7016 structuur

Climalux®

- Budgetvriendelijk
- Maximumdiepte : ca 4m
- Voor 16mm/32mm verandaplaten  
  en glas
- Standaardkleuren:    
  RAL 9010 / 9001 & 7016 structuur 

Climax® Panorama

- Overspanningen tot 7 meter 
- LED verlichting mogelijk in de goot
- Voor 16mm/32mm verandaplaten  
 en glas 

 - Standaardkleuren:    
  RAL 9010 / 9001 & 7016 structuur

Wij bieden u verschillende systemen aan:

s renovatieproject met Climax® Panorama - Köln - D
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ECOLED VERLICHTING 

Overdag schijnt natuurlijk daglicht via uw Polyclear® 

polycarbonaat platen in uw veranda of terasoverkapping. 

Nu kan u ook ‘s avonds genieten van de zuinige EcoLED 

verlichting. De EcoLED is door ons voorgemonteerd in 

de kanalen van de polycarbonaat platen TOP-X® 6X 16 

mm en TOP-X® 6X 32 mm. Hierdoor baadt uw veranda 

in een zee van designlicht. Met EcoLED moeten de dragers 

niet doorboord worden voor het plaatsen van spots, 

waardoor de volledige draagkracht van de draagprofielen 

behouden wordt. 

Voordelen :

 - dragers hoeven niet doorboord te worden =

   behoud van draagkracht 

 - voorgemonteerd, “plug and play”

 - snelle en efficiënte montage in bestaande situaties 

 - uiterst laag verbruik

 - lange levensduur

 - gezellige indirecte verlichting

 - CE gekeurd volgens EN 55015 

  en EN 61547

TOP-X® 6X 16 mm 

EcoLED lichtstrook

TOP-X® 6X 32 mm 

   
   

PA

TENTED 

        
 EcoLED 

      PATENTED 

ECOLED VERLICHTING IN GDG GOOT
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