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Aluxe Verandadaken

Genieten, rust en ruimte, dat is toch wat we  

allemaal willen?

Verandadaken vergroten het woongenot van uw 

woning. De mooi vormgegeven veranda’s zorgen 

ervoor dat u in het voorjaar eerder van de buiten-

lucht kunt genieten, in de zomer – ongeacht het 

weer – langer buiten kunt zitten en in de winter een  

goede bescherming hebt voor uw tuin of lounge 

set. 
 

Verandadak dat bij u past
Door de uitgebreide keuzemogelijkheid is er al-

tijd een Aluxe verandadak dat bij u past. Aluxe  

levert drie verschillende uitvoeringen; Trendline,  

Premiumline en de Topline. Ieder dak heeft de kwa-

liteitskenmerken van Aluxe. Of u nu kiest voor 

een prijsgunstige Trendline, voorzien van poly- 

carbonaat, of de robuuste Topline met glas.

De trenD
een tuin is tegenwoordig meer dan alleen een 

terras met borders en omheiningen. Vandaag de 

dag spreekt men van het buitenleven in en om de 

woning. Bij deze trend heeft de veranda echt zijn 

intreden gemaakt. een veranda biedt namelijk het 

hele jaar door: beschutting tegen regen, warmte in 

de zomer en tegen kou in de winter. een veranda 

wordt veelal ingericht als een verlengstuk van de 

woonkamer. een mooie loungeset, een buitenkeu-

ken zijn enkele voorbeelden om de veranda sfeer 

en gezelligheid te geven. 

De laatste ontwikkelingen in het gebruik van een 

veranda zijn met name de verdere aankleding van 

de nieuwe verblijfsruimte. Hierbij moet men denken 

aan vaste wanden, schuifwanden, horizontale- en 

verticale screens tegen wind en zon, infrarood ver-

warming e.d. een veel gevraagd concept is dan 

ook de wintertuin, een veranda met zijwanden en 

een voorpui met openslaande deuren een schuif-

pui of een volledig inschuifbare glazenwand. Het 

wintertuin concept kan gefaseerd worden uitge-

voerd zodat de kosten gespreid worden.



Aluxe veranda voordelen

Voordelen van de kwaliteitskenmerken van 

Aluxe? De robuuste coating, die elektro-

lytisch op een voorbehandeld aluminium 

oppervlak wordt aangebracht om zo een 

hoogwaardige hechting te garanderen. Ook 

is de bevestiging van de muurophanging en 

de goot uniek. Ze zijn voorzien van een zeer  

stevig scharnierprofiel, waardoor het dak een-

voudig te monteren is. Bovendien bent u niet 

gebonden aan een standaard schuinte van het 

dak. Verschillende schuinte zijn zonder aan-

passingen te creëren.

Hoogwaardige kwaliteits veranda’s

Aluxe staat voor hoogwaardige kwaliteit. 

Wij produceren onze producten in Duitsland.  

Tevens maken wij gebruik van hoogwaardig 

europees aluminium en gekwalificeerde coa-

ting. Ieder Aluxe verandadak wordt geleverd 

met 15 jaar garantie. Aluxe biedt een uitge-

breid aanbod van accessoires; van verlich-

ting, glazen wanden en zonwering tot en met  

buitenverwarming. Door een landelijke dekking  

van een geselecteerd dealernetwerk is er altijd 

een kundig vakman bij u in de buurt. 

Comfort en service hoeft niet duur te zijn



trenDline

trendline veranda 
De Aluxe Trendline veranda is een volwaardig 

Aluxe Verandadak. Het dak is tot in detail afge-

werkt en voldoet aan de hoge eisen die u aan 

een Aluxe verandadak mag stellen. De Trendline 

is het instapmodel met een gunstige prijs. Stan-

daard is het dak leverbaar in een rustgevende 

gebroken witte of een design witte gladde coa-

ting. Als extra, maar zonder meerprijs, is nu ook 

de moderne antraciet structuurcoating leverbaar. 

u kunt kiezen uit verschillende dakplaten. Zelfs 

gelaagd glas behoort tot de mogelijkheden. De 

Trendline wordt geleverd in vaste maten, tot zelfs 

795 cm, goot uit een geheel. Tegen meerprijs 

is ook maatwerk mogelijk. Natuurlijk kunt u uw  

veranda naar eigen wens verder aankleden. 

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. 
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10 redenen om te kiezen voor 
een veranda van Aluxe :

 een veranda is geheel op maat 
 te bestellen bij uw dealer. 

 Zeer onderhoudsvriendelijk en   
 makkelijk reinigbaar. 

 Hoogwaardige montagematerialen 
 op kleur van de veranda. 

 een duidelijke handleiding voor  
 eigen montage of u kunt hem laten  
 monteren door uw dealer.  

 Zeer grote keuze in dakbeplating  
 zoals gelaagd glas, polycarbonaat,  
 sandwich panelen etc. 

 Het vooraanzicht van uw veranda 
 kunt u aanpassen aan de stijl van uw  
 woning. Wij leveren standaard de  
 vlakke goot en tegen meerprijs een  
 ronde of klassieke sierlijst (Premium) . 

 Keuze uit geïntegreerde halogeen- 
 of ledverlichting in de dakbalken. 

 er zijn meerdere vormen van de  
 veranda mogelijk zoals een waaier  
 dak, een binnen waartse hoek of om  
 de hoek van uw woning heen. 

 een eigen lijn van aluminium kozijnen  
 in dezelfde kleur als de veranda. 

 15 jaar garantie op het aluminium en  
 de polycarbonaat dakplaten.



premiumline

premiumline veranda 
De Aluxe Premiumline varanda  is een volwaar-

dig Aluxe Verandadak. De Premium uitvoering, 

biedt net dat beetje extra ten opzicht van de 

Trendline. Zo is de Premiumline standaard voor-

zien van een luxe robuuste structuurcoating in 

het gebroken wit, modern strak antraciet en nu 

ook in de nieuwe grijs/ brons aluminium kleur. 

er is nog meer aandacht besteed aan de afwer-

king, zodat u minder bevestigingsmateriaal in 

het zicht heeft. er zijn veel optiemogelijkheden.  

Standaard heeft u de keus uit verschillende goot-

sierlijsten zonder meerprijs. Daarbij is maatwerk 

standaard in deze klasse.

Premiumline, de standaard voor wie net iets 

meer wil. 
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topline

topline veranda 
De Aluxe Topline is, de naam zegt het al, top 

in mogelijkheden, top in sterkte, top in kwaliteit 

en top in aanzien. Maar niet in prijs. Wat kon-

den wij nog beter maken aan de Premiumline?  

eigenlijk niets. Op de tekentafel ontstond echter 

een unieke constructie. Door onze Premiumline-

componenten te combineren met een volledig 

nieuwe versterkte goot en staanders, hebben wij 

een uiterst sterk verandadak weten de creëren. 

Het dak, met overspanning van 700 cm bij  

250 cm op twee palen, kan met gemak alle weer-

sinvloeden doorstaan.

Topline, voor wie het allerbeste kiest.
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Veranda dakplaten
De platen worden gemonteerd met behulp van 

een stevige aluminium lijst, waardoor het dak 

nog beter bestand is tegen alle weersinvloeden. 

Alle platen steunen rondom op een speciaal ont-

worpen rubber. Deze rubbers zorgen voor een 

optimale afdichting en voorkomen hinderlijke 

kraakgeluiden.

uitstraling en functionaliteit
Bij het merendeel van de veranda’s wordt het 

dak voorzien van polycarbonaat, een zeer 

sterk lichtgewicht product, wat verkrijgbaar is 

in verschillende diktes en verschillende licht- en 

warmte doorlatende eigenschappen. De keuze 

voor de juiste plaat wordt bepaald door zijn  

eigenschappen maar ook door zijn uitstraling  

en kleur. Aluxe levert vier typen polycarbonaat- 

platen:
 

Heldere platen, 16mm polycarbonaat

Deze plaat laat na glas het meeste licht door en 

wordt meestal gekozen bij veranda’s georiën-

teerd op het oosten en/of noorden waar weinig 

zonlicht is.

Opale platen, 16mm polycarbonaat  

De opaalplaat is een melkwitte plaat die zon- 

werend werkt,  een ideale plaat voor plaatsen met 

veel zon. De opaalplaat geeft veel indirect licht  

en oppervlakkig vuil is nauwelijks zichtbaar.
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IQ relax opale platen,
16mm polycarbonaat  
Deze opaalplaat is qua kleur identiek aan 

de normale opaalplaat maar bezit daar-

naast een extra  coating die een deel van 

de kortgolvige warmtestraling uit de zon 

filtert, waardoor het in de zomer aange-

namer aanvoelt onder de veranda. Deze 

plaat is voor veranda’s die de hele dag in 

de zon staan een aanbeveling.

 
Solar control IR-plaat, 
16 mm polycarbonaat 
een speciaal ontwikkelde transparante 

plaat met groenige coating die net als de 

IQ relaxplaat een deel van de kortgolvige 

warmtestraling uit de zon filtert, naast de 

warmtewerende functie geeft de plaat 

een luxe uitstraling aan de veranda.

Gelaagd glas 8 mm 44.2
Dit is de standaard dakbeglazing voor 

de veranda’s, glas geeft een bijzonder 

luxe uitstraling aan de veranda, vergelijk-

baar met een serre. Voor veranda’s met 

een glasdak zijn er legio aan mogelijk-

heden om zonwering op het dak toe te 

passen, dit kan wenselijk zijn tijdens de 

warme zomermaanden.

Control-ir

GlAS

opAle



Heerlijk genieten  
van uw wintertuin

een Aluxe wintertuin is een prachtige manier om 

uw woning uit te breiden en daarmee het woon-

genot te vergroten en dit tegen een relatief lage 

prijs in verhouding tot een geïsoleerde serre. De 

wintertuinen zijn voorzien van hoogwaardige alu-

minium kozijnen in dezelfde standaard rakleuren 

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 openslaan-

de stolpdeuren. u zult zien dat met een kleine 

bijverwarming, met bijv. een infrarood heater,  

u in de winter comfortabel in de wintertuin kunt 

verblijven.

VAn VerAnDADAK nAAr Wintertuin

Wintertuin
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Aluminium wanden

De Aluxe verandadaken zijn uit te bereiden met 

aluminium wanden. Hier voor zijn verschillende 

mogelijkheden:

 Spiekozijnen 

 Zijwanden.

 Zijwanden met borstwering.

 Schuifpuien voor de voorzijde

 Stolpdeuren 

 Panoramawanden.

Alle kozijnen zijn voorzien van veiligheidsglas.  

en worden geleverd in de kleur van de veranda.

ZijWAnD



StolpDeur

SCHuifWAnD

Spie ZijWAnD



Veranda zonwering

Wij hebben bij Aluxe een extra geselecteerde 

onderliggend zonnescherm deze is in de kleur 

van de veranda te  bestellen, het zonnescherm 

loopt op een rail systeem onder uw veranda, het 

scherm is geheel elektrisch te bedienen en geeft 

u een extra comfort aan uw veranda





De trend op het gebied van 
aluminium erf afscheiding 

de trend op het gebied van erfafscheiding is het 

prefabsysteem van palen en aluminium planken 

voorzien van poedercouting, waarbij u een legio 

aan mogelijkheden heeft wat brereft de vulling 

van het systeem. 

Hierbij kunt u denken aan vol aluminium, mat of 

helder veiligheidsglas en woodpanels in antra-

ciet of houtstructuur.



 

Keuze uit diverse halogeen- en ledspots al dan niet uitgevoerd met dimmer

Alleen bij Premium line

Geïntegreerde verlichting

Halogeen leD leD-kantelbaar

Gootsierlijsten

Ronde Goot Vlakke Goot Klassieke Goot

fundering 
Voor de fundering van een veranda is, een betonpoer met 
uitloop, een makkelijke manier om de veranda solide te 
plaatsen en tegelijkertijd de oplossing om het regenwater 
vanuit de goot af te voeren naar de riolering, door simpel-
weg een verbinding te maken tussen de betonpoer en de 
bestaand hemelwaterafvoer van de woning.

terras heater

SCHoor



www.aluxe.eu

uw dealer:

www.jansegeveltechniek.nl
Janse Geveltechniek is gevestigd in Vlissingen, Oostburg en Goes!

Ga voor de openingstijden naar onze website.www.jansegeveltechniek.nl


