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Terrasoverkapping | Sneeuwzone 1 | RAL 9016 | Glasplaat helder | Lijst
klassiek | Breedte 4,06 m | Diepte 2,50 m

Artikelnr.: 911GK964025
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Productinfo

Terrasoverkapping

Deze mooie terasoverkapping bestaat uit aluminium met een 80 µm coating in de kleur RAL 9016 - verkeerswit. Als
dakbedekking worden glasplaten met een dikte van 8 mm in de kleur helder met een lichtdoorlaat van 100%
gebruikt. De sierlijst is klassiek.

Let op: De lengte / diepte is van toepassing voor de kanaalplaten. Er komen noch 17 cm extra voor de goot erbij.

Maatwerk: We bieden alleen de lengtes en dieptes die hier beschikbaar zijn, aangezien het opbouw pakketten zijn.
Wij bieden geen op maat gemaakte terrasoverkappingen aan.

Producttoepassingen

Deze terrasoverkapping wordt als muuraanboouw en voor sneeuwzone 1 (0,65 (kN/m²)) gebruikt.

Bijzonderheid

De geïntegreerde goot is niet zichtbaar vanaf de buitenkant en wordt deze afgedekt door de sierlijst. Het water kan
via een van de staanders naar beneden lopen.

Garantie

Op de terrasoverkapping hebt u 10 jaar garantie op lak en poedercoating en 2 jaar op de rest van de constructie
conform de voorwaarden van de producent.

Inhoud

Constructie van de terasoverkapping
Glasplaten
Bevestigingsmateriaal
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Terrasoverkapping

Plaatbreedte 980 mm

Dikte 8,00 mm

Structuur Glad

Garantie Constructie: 10 jaar lak en poedercoating, rest 2 jaar.
Lichtplaten: 2 jaar

Garantie 10 jaar

Hellingshoek min. 8° (13,96 cm/m)

Legrichting Links-rechts / Rechts-links mogelijk

Bevestiging Inclusief

Eigenschap Gelaagd glas 44.2

Lichtdoorlaat 100 %

Totale breedte 4,06 m

UV-Bestendig Ja

UV-Bescherming Ja

Kleur constructie Verkeerswit (RAL 9016)

Materiaal constructie Aluminium

Sierlijst Klassiek

Sneeuwzone 1 (0,65 kN/m²)

Staanders afmetingen 11 x 11 x 250 cm

Diepte 2,50 m

Staanders aantal 2

Merk Sunrooms

Dakbedekking Glas
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Montage

De terrasoverkapping is heel makkelijk te monteren.

Terrasoverkappingen vanaf 7,06 m

Terrasoverkappingen met een breedte van 7,06 m of breeder worden geleverd met twee dakgoten, twee
muuraansluitprofielen en twee sierlijsten. Deze worden op de middelste staander aan elkaar gekoppeld en met
Bufix en Buseal tape afgedicht.

Let op: Bij de gekoppelde terrasoverkapping (vanaf een breedte van 7,06 m) moeten de dakgoten,
muuraansluitprofielen en sierlijsten om 60 mm worden ingekort zodat het passend is voor de kanaalplaten van de
terrasoverkapping.

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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