’ genieten

van rust en
ruimte
met een verandadak
die bij u past’

Kijk ook op www.aluxe.eu en laat u verrassen!

woongenot

dat natuur ademt

2

’ heerlijk
thuiskomen

’

Verandadaken van Aluxe vergroten uw woongenot. Onze kracht zit in de sterke en mooie
vormgeving. Met een Aluxe verandadak kunt

WOODLINE

u in het voorjaar eerder van buiten genieten

De robuuste Aluxe Woodline
veranda, gemaakt van eerste
keus verlijmd Douglaslariks,
brengt u dichter bij de natuur.
De topkwaliteit van deze houten
overkapping zorgt ervoor dat ze
langdurig meegaan.

en in de zomer, ongeacht het weer, langer
buiten zitten. Ook bieden onze verandadaken in de winter bescherming voor uw tuin
of loungeset.
Uw perfecte verandadak met de kwaliteitskenmerken van Aluxe. Of u nu kiest voor de
Easyline of de meest robuuste Ultraline met
glazen schuifwanden, wij hebben het veran-

TRENDLINE

dadak van uw wensen. Aluxe biedt boven-

De Aluxe Trendline, met een
zeer gunstige prijs, is een volwaardig verandadak dat voldoet
aan de hoge eisen die u aan
een Aluxe verandadak mag
stellen.

TOPLINE
De Aluxe Topline is onze excellente veranda en top in alle
mogelijkheden. De Topline
biedt een grotere overspanning
tussen de staanders en reikt
minstens zo ver als uw
persoonlijke buitendroom.

ULTRALINE
Nieuw in de markt!
Een stoer en moderne overkapping met een strak design.
Voorzien van een geïntegreerde
waterafvoer en veiligheidsglas
op het dak. Het allerbeste
om onder te genieten.

dien vele accessoires om uw buitenverblijf te
verfraaien.

INHOUDSOPG AVE
4

Kiezen voor Aluxe

6

Woodline verandadaken

8

Trendline verandadaken

10

Topline verandadaken

12

Ultraline verandadaken

14

Goed om te weten

16

Markiezen en zonweringen

18

Glazen schuifwanden

20

Panorama schuifwand AL30

22

Schuttingen en verandawanden

24

Aluminium wanden

26

Wintertuinen

28

Carports

30

Maatwerk

31

De vele opties van Aluxe

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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Buitenleven maakt
woongenot compleet.
Leven in en om het huis maakt mensen gelukkig, want
buitenleven is gezond. Een verandadak biedt het hele jaar
door beschutting tegen warmte, zon, regen, kou en wind.
Zo kunt u het hele jaar door genieten van de natuur aan huis.
Een veranda is vaak het verlengstuk van uw woonkamer.
Met een mooie loungeset of een buitenkeuken maakt u
buiten extra gezellig. Met bijvoorbeeld vaste wanden,
schuifwanden, horizontale en verticale screens tegen wind
en zon of infraroodverwaming richt u uw buitenverblijf
geheel naar eigen wens in.
De Wintertuin veranda is een veelgevraagd concept:
een veranda met zijwanden en een voorpui met openslaande deuren of een volledig inschuifbare glazen wand.
De Wintertuin veranda is gefaseerd uit te voeren zodat de
kosten gespreid worden. Kijk op pagina 26.

buitenplezier
het hele jaar door

4

’ hoogwaardige
veranda’s
10 redenen waarom u
kiest voor Aluxe!

comfort en luxe
hoeven niet duur
te zijn’
Wij produceren onze producten in Duitsland

Aluxe veranda’s bestelt u geheel op maat en
zijn aan te passen aan de stijl van uw woning
Alle vormen zijn mogelijk: keuze uit
bijvoorbeeld een waaier dak, binnenwaartse
hoek of om de hoek van uw woning heen
Hoogwaardige montagematerialen en
op kleur van uw veranda
Grote keus in dakbeplating zoals bijvoorbeeld
gelaagd glas of polycarbonaat
Ledverlichting in de dakbalken is mogelijk
Eigen lijn van aluminium kozijnen
in dezelfde kleur als uw veranda
Duidelijke handleiding voor zelfmontage
of montage door uw dealer
Duurzaam, economisch en milieuvriendelijk
Zeer onderhoudsvriendelijk en makkelijk
reinigbaar
10 jaar garantie

en werken met hoogwaardig Europees
aluminium en gekwalificeerde coating.
Alle Aluxe verandadaken worden standaard
geleverd met 10 jaar garantie.
Aluxe biedt een uitgebreid aanbod van accessoires: van verlichting, glazen wanden en
zonwering tot buitenverwarming. Door landelijke dekking is er altijd een kundig vakman bij u in de buurt.

Er is ook een hoogwaardige Aluxe
veranda voor u.
De robuuste coating wordt elektrolytisch op
een voorbehandeld aluminium oppervlak
aangebracht om hoogwaardige hechting te
garanderen. De bevestiging van de muurophanging en de goot, voorzien van een zeer
stevig scharnierprofiel, zijn uniek.
U bent niet gebonden aan standaardschuinte van het dak, wij creëren voor u de ideale
schuinte.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.

liefde voor

het buite

6

’ Woodline
dichter bij de natuur

’

De Aluxe Woodline is gemaakt van eerste
keus verlijmd Douglaslariks. Een robuust
geraamte (alle onderdelen zijn van gelijmd
hout gemaakt om kromtrekken tegen te
Inzet aluminium afwaterings goot.

gaan) waarvan de staanders een afmeting
hebben van 13.5x13.5cm en de liggers van
9 x 13.5cm.
De overkapping heeft een solide uitstraling.
Een groot voordeel van de Woodline veranda is het aluminium systeem dat gebruikt
wordt voor de bovenzijde en een extra
aluminium goot voorziet in de afwatering.
Hierdoor heeft u minimaal onderhout aan
uw overkapping.
Uiteraard is het mogelijk om geïntegreerde
LED spots in uw overkapping te verwerken
voor een sfeervolle veranda.
Voor het aluminium van de overkapping
kunt u kiezen uit 2 kleuren: Ral 7016 antraciet en Ral 9010 gebroken wit.

enleven

DE WOODLINE VERANDA
 Scharnierbaar profiel
 Flexibele dakhelling
 Tot 7000 mm breed
 Polycarbonaat 16 mm 5x structuur
 Glas 8 mm mogelijk
 Dakbelasting 125 kg per m2
 Alum. klick/schroef profiel op het dak
 10 jaar garantie op aluminium*
 Maatwerk mogelijk

*
Ral 7016

Antraciet grijs

Ral 9010

Gebroken wit

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en
kleuren mogelijk.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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kwaliteit en comf
hoeft niet duur te zijn
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Het uitzonderlijke profiel
van de Aluxe veranda!

’ Trendline
volledig &
volwaardig’

De Aluxe Trendline veranda is een volwaardig verandadak, tot in detail afgewerkt en
voldoet aan de hoge eisen die u aan een
verandadak mag stellen.
De Trendline heeft een zeer gunstige prijs
en is leverbaar in rustgevend gebroken wit
Maatwerk is ons vak! De Trendline is standaard

of een designwitte gladde coating. Zonder

uitgevoerd met scharnierbare profielen waardoor

meerprijs zijn ook de coatings antraciet

de dakhelling flexibel is aan te passen. Dat maakt

en brons grijs leverbaar.

uw keuze voor Aluxe wel heel gemakkelijk!

U kiest uw perfecte dakplaat, zelfs ge-

fort

laagd glas behoort tot de mogelijkheden.
De Trendline wordt geleverd in vaste maten tot zelfs 795 cm. Tegen meerprijs
leveren we graag meer maatwerk, want
uiteraard kunt u uw veranda volledig naar
eigen wens creëren.

DE TRENDLINE VERANDA
 Scharnierbaar profiel
 Flexibele dakhelling
 5 standaard Ral kleuren
 Tot 7950 mm breed
 Montage materiaal in Ral kleur
 Polycarbonaat 16 mm 5x structuur
 Glas 8 mm mogelijk
 Dakbelasting 125 kg per m2
 Alum. klick/schroef profiel op het dak
 Maatwerk mogelijk

Ral 9016 Ral 9001 Ral 7016
Glad wit

Crème wit

Antraciet grijs

Ral 9010

Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en
kleuren mogelijk.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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Het uitzonderlijke profiel
van de Aluxe veranda!

Maatwerk is ons vak! Ook de Topline is standaard uitgevoerd met scharnierbare profielen
waardoor de dakhelling flexibel is aan te passen.
Bij Aluxe denken we graag met u mee!

voor
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’ Topline
krachtig in klasse

’

De Aluxe Topline is top in mogelijkheden,
top in sterkte, top in kwaliteit en top in uitstraling.
Er ontstond een unieke constructie op de
tekentafel: onze Topline. Door Premiumline
componenten te combineren met volledig
nieuwe en versterkte goot en staanders,
creëerden wij de ultieme veranda.
Het dak, met een overspanning van 700 cm
bij 250 cm, rust op twee palen en kan aan
al uw wensen voldoen.
De Topline daagt ons uit om samen met u
de mooiste en meest unieke woonoplossingen op maat te realiseren. De Topline
maakt uw complete buitendroom waar.

DE TOPLINE VERANDA
 Scharnierbaar profiel

als u kiest

klasse

 Flexibele dakhelling
 5 standaard Ral kleuren
 Tot 7000 mm breed
 Montage materiaal in Ral kleur
 Polycarbonaat 16 mm 5x structuur
 Glas 8 mm mogelijk
 Aluminium klick/schroef profiel

op het dak
 Maatwerk Standaard
 Inzet profiel tussen de ligger

voor extra afwerking
 Extra zware goot voor een bredere

overspanning tussen de staanders
tot 7000mm mogelijk

Ral 9016 Ral 9001 Ral 7016
Glad wit

Crème wit

Antraciet grijs

Ral 9010

Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en
kleuren mogelijk.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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een buitendroom
voor grootdenkers

12

om

’ Ultraline
nieuw in de markt

’

Met de Aluxe Ultraline veranda, een uniek
model, weet u zeker dat u het allerbeste
heeft om onder te genieten.
De Ultraline heeft door het unieke design
de mogelijkheid om 7 m. breed en 5 m. diep
te bouwen op 2 staanders zodat u een vrij
uitzicht heeft zonder obstakels.
Bouw uw overkapping uit tot een wintertuin
met onze bijpassende glasschuifwanden
voor optimaal comfort.
De Ultraline voldoet aan de hoogste kwaliteit waardoor u 15 jaar garantie krijgt op
de lak en aluminiumconstructie.

DE ULTRALINE VERANDA
 Uniek design, geen afschot in

uw overkapping
 Grote overspanning tussen

de staanders mogelijk
 3 Standaard structuurlakken
 15 jaar garantie
 8 mm veiligheidsglas
 Stalen fundering ankers

met grondplaat (optie)
 Makkelijk uit te bouwen tot wintertuin
 Hoge dak last constructie door extra

sterke profielen

7016 LC 9007 ST 9010 ST

Antraciet grijs

Zilverbrons

Gebroken wit

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en
kleuren mogelijk.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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om te
’ goed
weten ’

Genieten van het
buitenleven doet u
met een veranda
van Aluxe!

VERANDA’S OP 2 STAANDERS
Kies de constructie die bij u past.
Er zijn verschillende mogelijkheden om
uw veranda op minder staanders te plaatsen.



Max. overspanning: Polycarbonaat.
 Glas: op basis van 44.2 glas.


Premiumline



Topline



Booglatei








500 x 250 cm
300 x 400 cm
700 x 250 cm
600 x 250 cm
600 x 300 cm
600 x 250 cm



U kiest de veranda die bij u past:
in maatvoering, dakbedekking, gootsier-



lijsten, verlichting en zelfs heaters voor
meer comfort.
Aluxe levert een breed assortiment aluminium verandasystemen voorzien van
speciaal ontworpen profielen en duurzame, milieuvriendelijke coatings.
Bovendien zijn Aluxe veranda’s eenvoudig
te onderhouden.

DAKBEDEKKING

GOOTSIERLIJSTEN

Eerder van het voorjaar genieten en langer
van de zomer?
Wij adviseren u graag in de keuze
van dakbedekking voor uw veranda:

Kies uit 3 verschillende gootsierlijsten:

Helder polycarbonaat
Opaal polycarbonaat

Vlakke Goot
(standaard)

Ultra helder
Warmtewerend opaal

Ronde Goot

Warmtewerend IR
Helder glas
Warmtewerend glas

ONDERHOUD
Aluxe veranda’s zijn zeer onderhoudsvriendelijk.
Voor een optimaal behoud van de veranda gebruikt u
de Maxigloss Onderhoudsset.

DE MAXIGLOSS ONDERHOUDSSET
 Geeft nieuwe en diepere glans aan het lakwerk
 Reinigende werking en langdurige
bescherming tegen vervuiling
 Bevat UV stabilisatoren
Na de schoonmaakbeurt:
Periode-Clean onverdund, zonder water,
aanbrengen op een doek.
Laten inwerken en met een droge doek
oppoetsen voor het mooiste resultaat.
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Klassieke Goot

MATEN TRENDLINE MET POLYCARBONAAT*
BREEDTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

STAANDERS

3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm
7000 mm
7950 mm

2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm

2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm

3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm

3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm

4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

2
2
3
3
3
3

MATEN TRENDLINE MET GLAS*
BREEDTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

STAANDERS

3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm
7000 mm
7950 mm

2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm

2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm

3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm

3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm

4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

2
3
3
3
3
4

MATEN TOPLINE MET POLYCARBONAAT*
BREEDTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

STAANDERS

3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm
7000 mm

2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm

2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm

3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm

3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm

4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

2
2
2
3
3

MATEN TOPLINE MET GLAS*
BREEDTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

STAANDERS

3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm
7000 mm

2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm

2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm

3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm

3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm

4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

2
2
2
3
3

MATEN WOODLINE MET POLYCARBONAAT*

MATEN WOODLINE MET GLAS*

BREEDTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

STAANDERS

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

STAANDERS

4000 mm
5000 mm
6000 mm
7000 mm

3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm

3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm

4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

2
3
3
3

3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm

3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm

4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

2
3
3
3

MATEN ULTRALINE MET GLAS*
BREEDTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

DIEPTE

STAANDERS

4000 mm
5000 mm
6000 mm
7000 mm

3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm

3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm

4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

4500 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm

5000 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm

2
2
2
2

Rode lijn geeft het aantal staanders aan. * Standaard uitvoering, maatwerk mogelijk.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!

15

kleurige
’ een
verrijking ’

Aluxe zonweringen
creëren sfeer
binnen en buiten
uw huis!
Onze zonweringen bieden een uitstekende
bescherming tegen de zon en zijn bestendig tegen alle weersomstandigheden.
Aluxe zonweringen zijn leverbaar in diverse maten, vormen, materialen en kleuren
en maken zomers genot compleet.

16

Markiezen geven in de zomer verkoeling in uw woning en zijn een prachtige aankleding
van uw huis. U brengt uw woonomgeving tot leven met het doek dat bij u past.
Laat u inspireren door de ruime keuze in Aluxe zonweringen.

DESSIN *

CATEGORIE

UV
BESCHERMING

THERMISCH
COMFORT

Standaard

100%

90%

Meerprijs

95%

80-90%

90%

70-80%

UITRUSTING

Watervuilafstotend
Verhoogd
waterbestendig
zelfreinigend

GEWICHT

g/m2

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

* Voor meerdere dessins kunt u bij onze Aluxe-dealers terecht.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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perfectie

om uw droom
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’ glazen
schuifwanden
een zomers
verlengstuk van
uw terras’
U kunt uw Aluxe veranda uitbreiden met
onze glazen schuifwanden. Deze bieden de
mogelijkheid om de veranda winddicht af
te sluiten. In de zomer een prachtig
verlengstuk van uw terras en in de winter
creëert u uw eigen gezellige winterverblijf:
warm binnen genieten van buiten.

De glazen schuifwanden van Aluxe zijn
gemaakt van hoogwaardige materialen:
 Aluminium systeem profielen
 Gepoedercoat 10 jaar garantie
 RVS wielhuis
 RVS deurknop
 RVS afwerk kappen
 Verstelbare meeneem systeem
 10mm gehard geslepen veiligheidsglas
 Keuze uit 2 onderprofielen:

Type AL23: waterkerend profiel
met onderbroken sporen
Type AL22: Uniek drempelloos profiel
8mm hoog
 RVS slot in het glas verwerkt

met cilinder sleutel (optie)

waar te maken

 Standaard 5 kleuren

Ral 9016 Ral 9001 Ral 7016
Glad wit

Crème wit

Antraciet grijs

Ral 9010

Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en
kleuren mogelijk.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!

19

’ schuifwand
AL30

20

pracht
’ een
staaltje
aluminium

bestand tegen elk
buitenklimaat’
Maak kennis met de Aluxe AL30 schuifwand, het grotere broertje van de AL22 en
AL23, een rank aluminium profiel waarin
de glaswand wordt opgebouwd!
Het grote verschil vormt het aluminium
frame die de schuifwand waterdicht afsluit,
maar door de ranke profielen transparant
blijft en een vrij uitzicht houd.
De hoogwaardig afgewerkte profielen worden in 5 standaard kleuren geleverd, maar
zijn ook leverbaar in een grote variatie aan
RAL kleuren.
Zo sluit uw aanbouw perfect aan op uw
woning en biedt het u de ruimte voor een
terras of wintertuin.

De hoogwaardig karakteristieke eigenschappen van de schuifwand AL 30:
 5 standaard kleuren
 Tocht- en waterdicht
 8 mm Safe glas
 Afsluitbaar

Ral 9016 Ral 9001 Ral 7016
Glad wit

Crème wit

Antraciet grijs

Ral 9010

Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en
kleuren mogelijk.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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thuiskomen

in uw eigen woondroom

Aluminium met helderglas

Aluminium met opaal glas

Volledig aluminium

’ schuttingen
en verandawanden

een ontspannen
keuze’
Aluminium erfafscheidingen zijn een moderne en populaire vorm van tuinafscheiding. De Aluxe schuttingen en verandawanden hebben een strak uiterlijk, zijn zeer
sterk en solide en licht in gewicht.
Het grote voordeel is dat de schuttingen
onderhoudsvrij zijn. Bovendien zijn ze te
combineren met hardhout, polycarbonaat
of glas.
De trend op het gebied van erfafscheiding
is het prefabsysteem van palen en aluminium rabbatdelen voorzien van poedercoating. U heeft legio aan mogelijkheden
voor de invulling van dit systeem.
Bijvoorbeeld vol aluminium, mat of helder
veiligheidsglas en woodpanels in antraciet
of houtstructuur. Kortom, de schuttingen
zijn geheel naar uw wens in te vullen.

Ral 9016 Ral 9001 Ral 7016
Glad wit

Crème wit

Antraciet grijs

Ral 9010

Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.

Aluminium wand

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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ruimte voor

groene vi
24

ingers

’ aluminium
wanden
van hoogwaardig
materiaal’
Aluxe wanden van glas en aluminium,
in zowel een klassiek als modern ontwerp,
geven een prachtige uitstraling aan uw tuin.
De wanden zijn leverbaar in verschillende
vormen en kleuren en daarom naar uw persoonlijke wens te realiseren.
Functioneel en sfeerbepalend, maar bovenal ongestoord genieten van uw rust.
Voor de uitbreiding van uw Aluxe veranda
met aluminium wanden kiest u uit verschillende mogelijkheden:
 Spiekozijnen
 Schuifpuien voor de voorzijde
 Zijwanden
 Stolpdeuren
 Zijwanden met borstwering
 Panoramawanden (zie pagina 26)

Alle kozijnen zijn voorzien van veiligheidsglas en zijn leverbaar in de kleur van
uw veranda.

Ral 9016 Ral 9001 Ral 7016
Glad wit

Crème wit

Antraciet grijs

Ral 9010

Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en
kleuren mogelijk.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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van verandadak naar

wintertuin

u niet
’ laat
verrassen
Met een Aluxe heater wordt het buitenleven
een stuk aangenamer! De meest moderne
heaters, hangend of verplaatsbaar, laten u
extra lang genieten van de nazomer met uw
vrienden en familie. Kijk op www.aluxe.eu
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’ de wintertuin:
een extra kamer
aan huis’

Een Aluxe Wintertuin is een prachtige manier om uw woning uit te breiden en het
woongenot te vergroten: het hele jaar door.
Met een wintertuin heeft u ’s winters een
warm buitenverblijf met uitzicht op het
wonderlijke winterlandschap. U heeft een
Aluxe Wintertuin tegen een relatief lage
prijs in verhouding met een serre.
De wintertuinen zijn voorzien van hoogwaardige aluminium kozijnen in dezelfde
kleuren als de veranda’s. De voorpui bestaat uit een schuifpui met daarnaast
vaste delen, afhankelijk van de breedte van
de wintertuin. De voorpui kan tegen meerprijs worden voorzien van openslaande
stolpdeuren. Met bijvoorbeeld een infraroodheater maakt u uw binnen-buitenverblijf compleet: gezellig binnen genieten
van het betoverende buiten.

Ral 9016 Ral 9001 Ral 7016
Glad wit

Crème wit

Antraciet grijs

Ral 9010

Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en
kleuren mogelijk.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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een fraaie

binnenkom
28

omer

’ carports
een doordacht idee’
Met een Aluxe Carport haalt u design en
gemak in huis. Een hoogwaardige, speciaal
voor u op maat gemaakte terrasoverkapping beschermt uw auto tegen weersinvloeden, vuil en UV-straling.
Maar een carport is meer dan dat: het is
een aanwist voor uw huis. Een fraaie binnenkomer. Een doordacht idee.
Onze jarenlange ervaring maakt gepersonaliseerd uiterlijk van uw carport mogelijk.
Een perfect bij uw huis en oprit passende
carport is eenvoudig te realiseren, zowel
vrijstaand als aan uw huis vast.
Aluxe carports zijn onderhoudsvriendelijk
en vanzelfsprekend leverbaar in diverse
kleuren.

Ral 9016 Ral 9001 Ral 7016
Glad wit

Crème wit

Antraciet grijs

Ral 9010

Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en
kleuren mogelijk.

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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denken
’ wij
graag met u
mee ...

maatwerk
is ons vak’
Duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen: van verandadaken, zonweringen,
erfafscheidingen en carports tot complete
wintertuinen en tal van accessoires.
Aluxe heeft alles in huis om uw woondroom uit te laten komen. Samen kijken we
naar de mogelijkheden van uw huis, tuin
en de persoonlijke wensen die u heeft.
U kunt bouwen op onze samenwerking als
fundament van jarenlange ervaring.
Wij voelen ons in het zonnetje gezet als
klanten tevreden zijn. Dát is precies óns
ultieme buitengenot.
Wat is uw ultieme buitengenot?
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ALUXE TRENDLINE

ALUXE TOPLINE

Het scharnierbare verandaprofiel en de flexibele dakhelling van de Trendline verandadaken wordt
geleverd in vaste maten en standaard kleuren en zijn
zeer geschikt voor verdere afwerking van glazen
wanden op aluminium onderconstructies.
Hoogwaardige aluminium profielen waarop u naar
wens polycarbonaat platen of veiligheidsglas kunt
laten monteren in diverse uitvoeringen, zoals helder,
opaal en warmtewerend glas.

Het Topline verandadak ontstond als unieke constructie op de tekentafel. Door componenten te combineren met volledig nieuwe en versterkte goot en
staanders, creëerden wij de ultieme veranda.
Het dak, met een overspanning van 700 cm bij 250
cm, rust op twee palen en kan aan al uw wensen voldoen. De Topline daagt ons uit om samen met u de
mooiste en meest unieke woonoplossingen op maat
te realiseren. De Topline maakt uw complete buitendroom waar.

ERFAFSCHEIDINGEN

ALUXE CARPORTS

Voor onze nieuwe onderhoudsvriendelijke aluminium
schutting met moderne uitstraling kijkt u op pagina
22 en 23.

De carports van Aluxe beschermen uw auto optimaal tegen alle weersinvloeden, UV-straling en vuil
en geven uw oprit een opvallende uitstraling.
Mooi als u startklaar wilt vertrekken of prettig wilt
thuiskomen. Kijk op pagina 28 en 29 en informeer
naar de vele mogelijkheden. Wij helpen u graag verder.

Aanzicht systeem

Doorsnede plaatbevestiging

Aanzicht 5-delige Panorama schuifwand

ALUXE WOODLINE

ALUXE ULTRALINE

PANORAMA SCHUIFWANDEN AL 22-23

De robuuste Aluxe Woodline is gemaakt van eerste
keus verlijmd Douglaslariks. Een geraamte (alle onderdelen zijn van gelijmd hout gemaakt om kromtrekken tegen te gaan) waarvan de staanders een
afmeting hebben van 15 x 15 cm en de liggers van
9 x 12.5 cm. Een groot voordeel van de Woodline veranda is het aluminium systeem dat gebruikt wordt
voor de bovenzijde en een extra aluminium goot voorziet in de afwatering van de overkapping. De uitstraling van de Woodline veranda brengt u
dichter bij de natuur.

Met het unieke design van de Aluxe Ultraline veranda
heeft u de mogelijkheid om 7 m. breed en 5 m. diep
te bouwen op 2 staanders met een vrij uitzicht zonder
obstakels. Een overkapping die u de mogelijkheid
biedt een wintertuin te bouwen met bijpassende glasschuifwanden voor optimaal comfort.
Met de Aluxe Ultraline veranda weet u zeker dat u het
allerbeste heeft om onder te genieten. De Ultraline
voldoet aan de hoogste kwaliteit waardoor u 15 jaar
garantie krijgt op de lak en
aluminiumconstructie.

De glazen schuifwanden van Aluxe bieden u het comfort van een extra kamer
aan huis. Uiteraard zijn er vele opties om het geheel te verfraaien.

Zijwand

ALUMINIUM WANDEN

Aanzicht 2-delige schuifwand

SCHUIFWAND AL 30

Spiekozijn

Het nieuwste snufje onder de schuifwandprofielen, een pracht staaltje
aluminium. Kijk verder op pagina 20.

Wilt u royaler wonen met grotere ramen die veel
licht binnenlaten? Betrek uw tuin dan bij uw woning
met de vele aluminium glaswanden die Aluxe te
bieden heeft.

Aanzicht 4-delige schuifwand

Stolpdeuren

Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!
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ALUXE BRENGT HET BUITENLEVEN BIJ U THUIS!
ontdek
de vele
opties van
Aluxe

Verlichting

Verwarming

Fundering

Schoren

Gootafwerking rond

Gootafwerking vlak

Gootafwerking klassiek

Onderdak zonwering

Spiekozijnen

Zijwanden

Schuifpuien

Glazen schuifpuien

Maatwerk

Zelfbouwpakket

Technische veranderingen voorbehouden. Uitgave februari 2017.

Kijk voor nóg meer buitenplezier op www.aluxe.eu en laat u verrassen!

