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Profielen voor veranda op houten draagstructuur

.

PERGOLUX® STANDAARDREEKSEN
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systeem met 

aluminium profielen en 

standaard grijze 

coëxrubbers 

thermisch onderbroken 

systeem met witte 

gecoëxtrudeerde PVC-clips

thermisch onderbroken 

systeem met aluminium clips 

in gelakte uitvoering 

(wit RAL 9010 en 

bruin RAL 8019)

systeem met 

gelakte aluminium profielen 

(wit RAL 9010 en bruin RAL 

8019) en witte coëxrubber

CA = plaatbreedte + 20 mm

CA - 33 mm CA

16/25/32 mm

16/25/32 mm

CA CA

16/25/32 mm

16/25/32 mm
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thermisch onderbroken 

systeem voor glas met alumi-

nium schroefbare clips voor alle 

diktes tussen 8 en 34 mm

(wit RAL 9010, crème RAL 

9001, bruin RAL 8019 en 

andere RAL naar keuze) CA CA

56 mm

3 mm

56 mm

56 mm

56 mm

5 mm

56 mm

8 - 34 mm

30 mm

3 mm

3 mm

3 mm

Raadpleeg de Pergolux® bouwtips en ons berekeningsprogramma Pergofast®
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RUIME MOGELIJKHEDEN
Het Pergolux® gamma laat door haar vele mogelijkheden toe uw creativiteit de vrije loop te laten. Voor 
elke wens biedt Pergolux® een uitgewerkte oplossing. Elke reeks heeft haar eigen pluspunten.  

ZEER ESTHETISCH
De gelakte clipsprofielen hebben een afgeronde lijn. Deze “aerodynamische look” resulteert in een op 
en top trendy stijl. Alle afdekrubbers zijn afgewerkt met een gekleurde coëxlaag en voorzien van een 
anti-rekdraad. Color-Therm Glass is verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren.

THERMISCH ONDERBROKEN
De Therm-, Color-Therm- en Color-Therm Glass- reeks zijn ideaal voor veranda’s die volledig         
dichtgemaakt worden. Deze profielenreeksen zijn 100% thermisch onderbroken.

ZEER VOORDELIG EN EENVOUDIG TE PLAATSEN
Pergolux® staat voor een hoge kwaliteit en betrouwbare degelijkheid tegen een voordelige prijs ! 
De ruime keuze standaardlengtes zorgt voor een economische eindprijs. Pergolux® is eenvoudig te 
plaatsen met een minimum aan gereedschap. Vooral het unieke clips-systeem van de Therm-, Color-
Therm- en Color-Therm Glass- reeks leent hiertoe een opmerkelijke bijdrage.

ECOLED VERLICHTING
Overdag schijnt natuurlijk daglicht via uw Polyclear® polycarbonaat platen in uw veranda of terras-
overkapping. 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® 16 mm en Top-X® 32 mm. 
Hierdoor baadt uw veranda in een zee van designlicht. Met EcoLED moeten de dragers niet doorboord 
worden zoals bij het plaatsen van spots, waardoor de volledige draagkracht van de draagprofielen 
behouden wordt. 
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TOP-X® 16 mm 

TOP-X® 32 mm 

Pergolux® terrasoverkapping / veranda - Stadskanaal - NL


