


Genieten, rust en ruimte ...
Verandadaken vergroten het woongenot van uw woning.

De mooi vormgegeven veranda’s zorgen ervoor dat u

in het voorjaar eerder van de buitenlucht kunt genieten,

in de zomer - ongeacht het weer - langer buiten kunt

zitten en in de winter een goede bescherming heeft 

voor uw tuin of loungeset. 

Een verandadak die bij u past
Door de uitgebreide keuzemogelijkheid is er altijd een 

Aluxe verandadak dat bij u past. Aluxe levert drie ver-

schillende uitvoeringen: de Trendline, de Premiumline 

en de Topline. 

Ieder dak heeft de kwaliteitskenmerken van Aluxe.

Of u nu kiest voor een prijsgunstige Trendline, voorzien 

van polycarbonaat, of de robuuste Topline met glas.

Een ruim assortiment
Naast verandadaken biedt Aluxe meerdere mogelijk-

heden om uw buitenverblijf te verfraaien. Denk bijvoor-

beeld aan carports, schuttingen en de vele accessoires. 

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

� Scharnierbaar profi el
� 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
� Aluminium klick/schroef profi el 
 op het dak
� Maatwerk mogelijk
� 10 jaar garantie

� Scharnierbaar profi el
� 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
� Aluminium klick/schroef profi el 
 op het dak
� Maatwerk Standaard
� Sierlijst Rond, Klassiek of vlak 
 naar keuze
� Inzet profi el tussen de ligger 
 voor extra afwerking
� 10 jaar garantie

� Scharnierbaar profi el
� 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 profi el 
 op het dak
� Maatwerk Standaard
� Inzet profi el tussen de ligger 
 voor extra afwerking
� Extra zware goot voor een bredere   
 overspanning tussen de staanders 
 tot 7000mm mogelijk

Kies de veranda die bij u past!

De verandalijnen van Aluxe zijn uit te breiden met vele opties:

TRENDLINE

Verlichting

Zijwand

Verwarming

Schuifpui

Fundering

Glazen schuifpui

Schoren

Booglatei

Gootafwerking rond

Maatwerk

Gootafwerking vlak

Zelfbouwpakket

Gootafwerking 
klassiek

Onderdak zonwering

Spiekozijn



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 intrede gemaakt. 

Een veranda biedt namelijk het hele jaar door beschut-

ting tegen regen, warmte in de zomer en tegen kou in

de winter. Een veranda wordt veelal ingericht als een ver-

lengstuk van de woonkamer. Een mooie loungeset of een 

buitenkeuken 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 ver-

blijfsruimte. Hierbij moet men denken aan vaste wanden, 

schuifwanden, horizontale- en verticale screens tegen 

wind en zon, infrarood verwarming e.d.

Een veel gevraagd concept is dan ook de wintertuin, een 

veranda met zijwanden en een voorpui met openslaande 

deuren, een schuifpui of een volledig inschuifbare gla-

zenwand. Het wintertuin concept kan gefaseerd worden 

uitgevoerd zodat de kosten gespreid worden.



5www.aluxe.eu

Aluxe veranda
Voordelen van de kwaliteitskenmerken van Aluxe? 

De robuuste coating, die elektrolytisch op een voorbe-

handeld 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 scharnier-

profi el waardoor het dak eenvoudig te monteren is.

Bovendien bent u niet gebonden aan een standaard 

schuinte van het dak. Verschillende schuinte zijn zonder 

aanpassingen te creëren.

Hoogwaardige kwaliteits veranda’s

Aluxe staat voor hoogwaardige kwaliteit. Wij produceren 

onze producten in Duitsland. Zo maken wij gebruik van 

hoogwaardig Europees aluminium en gekwalifi ceerde 

coating. Ieder Aluxe verandadak wordt geleverd met 10 

jaar garantie. 

Aluxe biedt een uitgebreid aanbod van accessoires; 

van verlichting, glazen wanden en zonwering tot en met 

buitenverwarming. Door een landelijke dekking van een 

geselecteerd dealernetwerk is er altijd een kundig vak-

man bij u in de buurt. 

Comfort en service hoeft niet duur te zijn.   

De voordelen
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 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 

(Trenline en Premium).

Mogelijkheid om led verlichting in de dakbalken te 

integreren.

Er zijn meerdere vormen van de veranda mogelijk zoals 

een waaier dak, een binnenwaartse hoek of om de hoek 

van uw woning heen.

Een eigen lijn van aluminium kozijnen in dezelfde kleur 

als de veranda.

10 jaar garantie op het aluminium en de polycarbonaat 

dakplaten.

10 redenen om te kiezen 
voor een Aluxe veranda



TRENDLINE

Maatwerk
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Trendline veranda 

De Aluxe Trendline veranda is een volwaardig Aluxe Verandadak. 
Het dak is tot in detail afgewerkt en voldoet aan de hoge eisen die u 
aan een Aluxe verandadak mag stellen. 

De Trendline is het instapmodel met een gunstige prijs. Standaard is
het dak leverbaar in een rustgevende gebroken witte of een design
witte gladde coating. 
Als extra, en zonder meerprijs, zijn nu ook de Ral 7016 (antraciet),
Ral 9010 (gebroken wit) en de Ral 9007 (brons grijs) in een structuur-
coating 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. 

TRENDLINE

TRENDLINE KLEUREN 

Ral 9016
Glad wit 

Ral 9001 
Crème wit

Ral 7016
Antraciet grijs

Ral 9010
Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons



PREMIUMLINE

Maatwerk
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Premiumline veranda 

De Aluxe Premiumline veranda  is een volwaardig Aluxe Verandadak. 
De Premium uitvoering, biedt net dat beetje extra ten opzichte van 
de Trendline. Er is nog meer aandacht besteed aan de afwerking, 
zodat u minder bevestigingsmateriaal in het zicht heeft. 

Er zijn veel optiemogelijkheden. Standaard heeft u de keus uit
verschillende gootsierlijsten zonder meerprijs. Daarbij is maatwerk 
standaard in deze klasse.

Premiumline, de standaard 
voor wie net iets meer wil.

PREMIUMLINE

PREMIUMLINE KLEUREN 

Ral 9016
Glad wit 

Ral 9001 
Crème wit

Ral 7016
Antraciet grijs

Ral 9010
Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons



TOPLINE

Maatwerk
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TOPLINE

TOPLINE KLEUREN 

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 konden wij nog beter maken aan de Premiumline?
Eigenlijk niets. Op de tekentafel ontstond echter een unieke con-
structie. Door onze Premiumlinecomponenten te combineren met 
een volledig nieuwe, versterkte goot en staanders, hebben wij een
uiterst sterk verandadak weten te creëren. Het dak, met overspan-
ning van 700 cm bij 250 cm op twee palen, kan met gemak alle 
weersinvloeden doorstaan.

Topline, voor wie het allerbeste kiest.

Ral 9016
Glad wit 

Ral 9001 
Crème wit

Ral 7016
Antraciet grijs

Ral 9010
Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons



GOED OM TE WETEN

BREEDTE  DIEPTE  DIEPTE  DIEPTE DIEPTE DIEPTE  AANTAL STAANDERS 

3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7950 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3

BREEDTE  DIEPTE  DIEPTE  DIEPTE DIEPTE DIEPTE  AANTAL STAANDERS 

3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7950 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3

BREEDTE  DIEPTE  DIEPTE  DIEPTE DIEPTE DIEPTE  AANTAL STAANDERS 

3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7950 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  4

BREEDTE  DIEPTE  DIEPTE  DIEPTE DIEPTE DIEPTE  AANTAL STAANDERS 

3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7950 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  4

MATEN TRENDLINE MET POLYCARBONAAT * 

MATEN PREMIUMLINE MET POLYCARBONAAT * 

MATEN TRENDLINE MET GLAS * 

MATEN PREMIUMLINE MET GLAS * 

Rode lijn geeft het aantal staanders aan.    * Standaard uitvoering, maatwerk mogelijk.
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BREEDTE  DIEPTE  DIEPTE  DIEPTE DIEPTE DIEPTE  AANTAL STAANDERS

3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3

BREEDTE  DIEPTE  DIEPTE  DIEPTE DIEPTE DIEPTE  AANTAL STAANDERS

3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  2
6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3
7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm  3

MATEN TOPLINE MET POLYCARBONAAT * 

MATEN TOPLINE MET GLAS * 

ONDERHOUD EN GARANTIE 
MAXIGLOSS
� Geeft nieuwe en diepere glans aan het lakwerk.
� Reinigende werking en langdurige bescherming tegen vervuiling.
� Met UV stabilisatoren.

Aan te brengen net na een schoonmaakbeurt met Periodi-Clean. 
Gebruiken zonder water. Onverdund op een doek aanbrengen.
Laten inwerken en met een droge doek 
oppoetsen.

Helder polycarbonaat

Opaal polycarbonaat

Ultra helder

Warmtewerend opaal

Warmtewerend IR

Helder glas

Warmtewerend glas

Wij bieden u verschillende mogelijkheden 
om uw veranda op minder staanders te plaatsen.
���Max. overspanning: Polycarbonaat.
� Glas: op basis van 44.2 glas.

���Trendline  �  500 x 250 cm
  �  300 x 400 cm
� Topline  �  700 x 250 cm
  �  600 x 250 cm
� Booglatei  �  600 x 300 cm
  �  600 x 250 cm

DAKBEDEKKING GOOTSIERLIJSTEN VERANDA’S OP 2 STAANDERS 

Ronde Goot

Vlakke Goot

Klassieke Goot

��

��

��



ZONWERINGEN

Een kleurrijke aanblik. 

Thuis genieten van het mooie weer, een hapje, 
een drankje. Kan het mooier? 
Met een zonwering geeft u uw huis een gezellige 
uitstraling en een kleurrijke aanblik. 
Maar ze bieden u nog meer voordelen; een uitste-
kende bescherming tegen de zon, bestendig tegen 
alle weersomstandigheden en leverbaar in diverse
maten, vormen, materialen en kleuren. 
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DESSIN* RUBRIEK CATEGORIE UV
BESCHERMING

THERMISCH
COMFORT

UITRUSTING GEWICHT RAL-KLEUR

Standaard

Meerprijs

100%

95%

90%

90%

80-90%

70-80%

Water-
vuilafstotend
Verhoogd 
waterbestendig 
zelfreinigend

g/m2 Alleen bij opgave

Uni
6020

UNI
6316

Uni
6318

290

290

290

9001

1003

1017

KLEUREN EN DESSINS

Uni
7244

Uni
7553

Uni
8201

Uni
6196

Uni
6088

Multistrepen
8609

Multistrepen
5386

290

290

290

6018

8004

6011

290

290

290

9002

7036

-

290 -
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GLAZEN SCHUIFWANDEN

Alle jaargetijden genieten 

Door creatief naar oplossingen te zoeken, bieden 
Aluxe schuifwanden u de mogelijkheid het hele
jaar van alle weersomstandigheden te genieten. 
Een zomers verlengstuk van uw terras, en in de 
wintermaanden een extra behaaglijke kamer van 
waaruit u kunt uitkijken op het koude winterweer.
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Glazen schuifwanden

De Aluxe verandadaken zijn uit te breiden met glazen schuif-
wanden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

KLEUREN 

GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ral 9016
Glad wit 

Ral 9001 
Crème wit

Ral 7016
Antraciet grijs

Ral 9010
Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Boven- en aanzicht 5-delige Panorama schuifwand

Panorama glasschuifpui AL 20
met hoge dorpel

Panorama glasschuifpui AL 21
met lage dorpel



ALUMINIUM WANDEN

Hoogwaardig materiaal 

Aluxe wanden in een klassiek of modern ontwerp 
van glas en aluminium geven u volop comfort in 
uw tuin. De wanden kunnen naar elke individuele 
wens en vormgeving, in verschillende kleuren, 
worden geleverd. 
Functioneel en sfeerbepalend ... maar bovenal,
ongestoord genieten van uw rust.

Spiekozijn Zijwand
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Aluminium wanden

De Aluxe verandadaken zijn uit te breiden met aluminium wanden.
 Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:
� Spiekozijnen  � Schuifpuien voor de voorzijde
� Zijwanden  � Stolpdeuren
� Zijwanden met borstwering  � Panoramawanden

Alle kozijnen zijn voorzien van veiligheidsglas en worden geleverd 
in de kleur van de veranda.

KLEUREN 

ALUMINIUM WANDEN

Stolpdeuren

Zijwanden

Spiekozijnen

Ral 9016
Glad wit 

Ral 9001 
Crème wit

Ral 7016
Antraciet grijs

Ral 9010
Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Aanzicht 2-delige schuifwand

Stolpdeuren

Aanzicht 4-delige schuifwand



SCHUTTINGEN EN VERANDAWANDEN

Uw eigen plekje 

Een vaak moderne en duurzame vorm van tuin-
afscheiding wordt steeds meer toegepast. 
De Aluxe schuttingen en verandawanden hebben 
een mooi strak uiterlijk, zijn zeer sterk en solide, 
licht in gewicht en hebben een lange levensduur.
Het grote voordeel van deze schuttingen is dat ze 
onderhoudsvrij zijn en prachtig te combineren met 
hardhout, polycarbonaat of glas. De schuttingen 
zijn geheel naar uw wensen in te vullen. 
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KLEUREN 

Ral 9016
Glad wit 

Ral 9001 
Crème wit

Ral 7016
Antraciet grijs

Ral 9010
Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Aluminium 
erfafscheidingen 

De trend op het gebied van erfafscheiding is het prefabsysteem van
palen en aluminium rabbatdelen voorzien van poedercoating, 
waarbij u een legio aan mogelijkheden heeft voor wat betreft de 
vulling van het systeem. Hierbij kunt u denken aan vol aluminium, 
mat of helder veiligheidsglas en woodpanels in antraciet of hout-
structuur. 

SCHUTTINGEN EN VERANDAWANDEN

Schuttingspaneel met glas Schuttingspaneel met polycarbonaat

Schuttingspaneel met Trespa paneel



GENIETEN VAN UW TUINKAMER

Van verandadak naar tuinkamer
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GENIETEN VAN UW TUINKAMER

De ideale tuinkamer 

Een Aluxe wintertuin is een prachtige manier om uw woning uit te 
breiden en daarmee het woongenot te vergroten tegen een relatief 
lage prijs in verhouding tot een geïsoleerde serre. 

De wintertuinen zijn voorzien van hoogwaardige aluminium kozijnen 
in dezelfde standaard ralkleuren 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. 

U zult zien dat met een kleine bijverwarming, met bijv. een infrarood-
heater, u in de winter comfortabel in de wintertuin kunt verblijven.

KLEUREN 

Ral 9016
Glad wit 

Ral 9001 
Crème wit

Ral 7016
Antraciet grijs

Ral 9010
Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons



Prettig thuiskomen 

Met een Aluxe carport haalt u een designvol en 
kwalitatief hoogwaardige, speciaal voor u op maat
gemaakte terrasoverkapping in huis. 
Vrijstaand, kopaanbouw, zijaanbouw, bij ons bent 
u aan het juiste adres. Geen carport is hetzelfde. 
Met onze jarenlange ervaring verzorgen wij op 
maat en niet standaard bouwopdrachten. 
Hierdoor krijgt uw carport een bijzonder en vooral 
gepersonaliseerd uiterlijk.
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Carports 

Bij het creëren van extra buitenruimte is een Aluxe carport een door-
dacht idee. Zo beschermt u niet alleen uw auto tegen weersinvloe-
den, vuil en UV-straling, maar vormt het geheel een fraaie aanwinst 
voor uw huis en oprit.
Een Aluxe carport is eenvoudig te realiseren, zowel vrijstaand als 
aan uw huis vast, fl exibel en onderhoudsvriendelijk en in vele ral-
kleuren leverbaar zodat het altijd bij uw huis past.

KLEUREN 

Ral 9016
Glad wit 

Ral 9001 
Crème wit

Ral 7016
Antraciet grijs

Ral 9010
Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons

Aanzicht systeem Doorsnede plaatbevestiging



HYBRIDE LINE

De enige veranda met geïntegreerde 
transparante zonnepanelen. 

Zonnepanelen van Aluxe zijn enorm lichtgevoelig, 
transparant en bieden veel voordeel. 
Zo maakt het weinig verschil of u ze horizontaal of 
verticaal plaatst. Door de hogere lichtgevoeligheid 
wordt er over de dag meer energie opgeslagen. 
De productie begint vroeger in de ochtend en
gaat ’s avond langer door. Ook bij lichtveranderin-
gen, zoals mist of schemering, blijft de productie 
gegarandeerd beter!

Optimaal rendement 
Ook bij een hogere temperatuur behouden de
Aluxe zonnepanelen een constantere productie, 
zodat de opbrengst gegarandeerd blijft en u opti-
maal rendement haalt uit uw investering. 
Aluxe zonnepanelen blijven ook bij bevuiling, door 
bijvoorbeeld een blad, optimaal werken. Het overi-
ge opvangend lichtoppervlak blijft volledig werken, 
dit in tegenstelling tot veel andere zonnepanelen.

Aluxe zonnepanelen betekent voordeel 
voor u én het milieu! 

Mastervolt omvormer
De nieuwste omvormers van Mastervolt zijn uitgerust met 
draadloze WiFi-monitoring: IntelliWeb, uit te lezen via elke 
laptop, tablet of smartphone. In één oogopslag kan men de 
energie-opbrengst en de fi nanciële effecten afl ezen.
Zo wordt meteen duidelijk of het systeem naar behoren 
functioneert. Altijd up-to-date, want de gegevens worden 
real-time bijgewerkt.
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Een betrouwbare bron. 

Met Aluxe zonnepanelen investeert u in kwalitatieve en effi ciënte 
zonnepanelen die u door een hoog rendement snel terugverdient. 
Naast dat u energie uit zonlicht spaart, zijn de zonnepanelen ook nog 
eens milieuvriendelijker door minder verbruik aan energie bij de pro-
ductie ervan. Met Aluxe zonnepanelen investeert u in een product 
dat goed is voor u en voor uw omgeving!

Prachtige strakke uitstraling met Aluxe zonnepanelen!
Ook het oppervlak van Aluxe zonnepanelen is gladder en blijft 
daardoor schoner. De hellingshoek van onze zonnepanelen zijn fl exi-
bel te monteren, zodat u ze op veel verschillende types daken kunt 
plaatsen.

� De veranda die u terugverdient met de zon.
� De eerste 10 jaar een vermogensgarantie van 90%.
� Tot 25 jaar een vermogensgarantie  van 80%.
� Prachtige strakke uitstraling en afwerking.
� Enorm lichtgevoelige zonnepanelen met hoge effi ciëntie. 

Paneel 3061
Specifi caties:
3000 x 610 mm
Nominal Power (Pm)
140W

AANTAL 
PANELEN

61 CM 
BREED

6
8
9
10
12

BREEDTE 
GOOT EN 

MUURPLAAT 
(MM)

3835
5093
5722
6351
7609

DIEPTE

3000
3000
3000
3000
3000

TOTAAL
AANTAL 

WP

840
1120
1260
1400
1680

INVERTER

700 WEB
1000 WEB
1500 WEB
1500 WEB
1500 WEB

ALUXE HYBRIDE VERANDADAKEN 2014 

Paneel 3061
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