terrasoverkapping schuifdak van Vitello-Flex
Prijs op aanvraag. Beste kwaliteit. Eigen montage teams.
Laagste prijs van Nederland. NIEUW! Het allernieuwste op
het gebied van schuifbare overkappingen.
Dit gepatenteerde in 4 delen schuivend glazen dak
overkapping.
Wordt op maat gemaakt in elke gewenste kleur en geleverd
tegen een zeer interessante prijs.
Een ladder plaatsen tussen de liggers in geopende
toestand en u kan gemakkelijk aan dak of gevel werken bij
onderhoud.
Schoonmaken van de bovenzijde van het glas is nu dus geen
probleem meer.
Het glazen schuifdak is geschikt voor alle
weersomstandigheden.
Schuift vederlicht en geruisloos in elke gewenste opening
tot maximaal 3/4 is dit schuifdak te openen
In de zon worden de glasplaten geopend en u zit in de
open lucht.
De ideale dakhelling is 5-7cm per meter diepte.
Bestand tegen zware sneeuwbelasting, zeelucht,storm en
gepatendeert waterdicht.
De afstand tussen de balken is ongeveer 80 - 100 cm, kan
echter worden vergroot tot 120 cm.
Lengte van de balken in terrasdiepte maximaal 4,50
meter.
Met geïntegreerde dakgoot.
Standaardkleur is in wit RAL 9016 of anders RAL 9006
verkrijgbaar. Andere RAL-kleuren tegen meerprijs
leverbaar.
De beglazing bestaat uit 8 mm VSG (gelaagd
veiligheidsglas) met een dikke 0,76 mm film. De
afvoerpijp is geïntegreerd in een van de steunen.
Pilkington Activ, zelfreinigend glas is ook beschikbaar
tegen meerprijs.
In geval van regen worden de glazen schuifpanelen
gesloten. Gewicht per vierkante meter dak ongeveer 20
kg.
Voor een prijsopgave kunt u ons de gewenste breedte,
diepte, gewenste RAL-kleur, de postcode toe laten komen
en plaats de een of andere afbeelding van uw terras erbij
in de mail als dat kan. Dat is voor ons wel zo
gemakkelijk.
Met vriendelijke groeten,
www.transparantbouw.nl
info@transparantbouw.nl
transparantbouw
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showroom
van Coehoornstraat 22a
5916PH Venlo
Tel: 0773200417 of 0655904305
Levering aan particulieren en bedrijven.
www.transparantbouw.nl

Artikelnummer: sd_185

Prijs: € 0,00
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