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Voor gecertificeerde kwaliteit in de tuin

De wensen voor een terrasoverkapping lopen sterk uiteen: vaak staat bescherming tegen weer 

en wind voorop, maar ook de wens om langer te kunnen genieten van het buitenleven, kan 

leiden tot de keuze voor een terrasoverkapping. Bovendien biedt een terrasoverkapping van 

glas een blijvende oplossing om tuinmeubels en planten beschut te laten overwinteren.

Solarlux staat al ruim 35 jaar voor ervaring in de productie van serres, tuinkamers en glazen 

vouwwanden. Een terrasoverkapping van de premium-fabrikant uit Nedersaksen biedt 

daarom niet alleen optimale bescherming tegen weersinvloeden, maar ook de zekerheid dat 

u een leverancier hebt gekozen die gecertificeerde kwaliteit en het naleven van geldende 

voorschriften hoog in het vaandel draagt.

TERRASOVERKAPPINGEN  
VAN SOLARLUX
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DE TOEPASSINGSGEBIEDEN

Terrasoverkappingen en tuinkamers bieden uiteenlopende toepassingsgebieden, 

want de “klassieke” overkapping van het terras is slechts een van de vele 

mogelijkheden. Ook als geïntegreerd daksysteem, als beschutte veranda of als 

uitbreiding van de buitenruimte in de horeca zijn de verschillende dakconstructies 

geschikt – ze worden geheel individueel passend bij het project geconstrueerd.

Horeca Langenfeld, Duitsland

Geïntegreerd daksysteem Düsseldorf, Duitsland



Vrijstaande tuinkamer 

Rhosneigr,  

Groot-Brittannië



Welke stijl er ook maar bij uw persoonlijke smaak past, terrasoverkappingen en 

tuinkamers van Solarlux hebben voor elke wens gegarandeerd de juiste dakvorm. 

Terrasoverkapping, tuinkamer, carport of entreeoverkapping: door middel van 

gedegen planning en advisering wordt de optimale vorm en afmeting bepaald 

– uiteraard altijd samen met de opdrachtgever, zijn ideeën en wensen. Design, 

statica, afwatering, zonwering en ventilatie – met al deze wezenlijke punten wordt 

rekening gehouden bij het plannen en realiseren van de perfecte dakconstructie. 

VEELZIJDIGE DAKVORMEN
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VOORBEELDEN VAN DAKVORMEN



DE VOORDELEN VAN DE TERRASOVERKAPPING 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

BESCHERMING TEGEN WEER EN WIND

Met een tuinkamer kunt u altijd genieten van 

uw terras. De flexibele glaselementen bieden 

beschutting tegen tocht, zonder dat uw zicht 

op de tuin belemmerd wordt. De avonden op 

het terras worden langer als er bescherming 

rondom is – hoe het weer zich ook gedraagt.

BESCHERMING VOOR PLANTEN  

EN MEUBILAIR

Het gesleep met tuinmeubels en 

terrasplanten behoort tot het verleden.  

Met een tuinkamer zijn planten en meubilair 

op het terras het hele jaar door goed 

beschermd.

WARMTEBUFFER

De tuinkamer biedt niet alleen beschutting, 

maar fungeert ook als warmtebuffer. Op 

warme herfst- of winterdagen kan de 

woonkamer geopend worden naar het terras 

– de opgewarmde lucht in de tuinkamer 

verwarmt dan ook deze ruimte.

WAARDEVERMEERDERING VOOR HET 

ONROEREND GOED 

Een terrasoverkapping of een tuinkamer 

zorgt aantoonbaar voor een verhoging van 

de waarde van het onroerend goed. Dankzij 

uiteenlopende dakvormen, kleuren en 

materialen passen terrasoverkappingen van 

Solarlux zich perfect aan de architectuur 

van het huis aan. Naast de functionaliteit 

is met name het hoogwaardige design een 

echt pluspunt – of het nu gaat om een 

nieuwbouwhuis of een renovatieproject.
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DIT BIEDT SOLARLUX

 ·  Deskundige advisering en planning

 ·  Gratis visualisatie (evt. kan de 

weergave in Virtual Reality worden 

beleefd)

 ·  Veelzijdigheid in vorm, materiaal en 

kleur garandeert een harmonieuze 

aansluiting op de huisarchitectuur

 ·  Ranke profielaanzichten, maximale 

transparantie

 · Siliconevrije montage

 ·  Technisch doordachte constructie 

wat betreft afwatering, dichtheid, 

statica en onderbouw

 ·  Naleving van alle geldende normen 

en voorschriften
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VAN ALLE KANTEN 
PERFECT beschut

VAN TERRASOVERKAPPING NAAR TUINKAMER





VAN TERRASOVERKAPPING NAAR TUINKAMER   37

VRIJ ZICHT OP HET GROEN 

Een terrasoverkapping zorgt voor goede bescherming op regenachtige 

dagen. Aangevuld met verticale, verschuifbare glaselementen wordt een 

terrasoverkapping een tuinkamer die rondom beschutting biedt tegen weer en 

wind. Vrijwel alle Solarlux terrasoverkappingen kunnen probleemloos worden 

uitgebreid tot een comfortabele tuinkamer – uiteraard ook achteraf nog. Het 

voordeel: een Solarlux tuinkamer is rondom transparant, neemt geen daglicht 

weg en kan desgewenst compleet worden geopend. Bij mooi weer blijft het 

buitengevoel behouden, bij wisselvallig weer zorgt de transparante, verticale 

beglazing voor beschutting tegen wind en regen. 

Schuifsystemen, schuif-draaisystemen & glazen vouwwanden

HET COMPLETE PORTFOLIO VAN 

VERTICALE ELEMENTEN VINDT 

U OP SOLARLUX.COM



VOOR EEN PERFECT  
LEVEN IN DE TUIN

Niet alleen optimale zonwering, aangename warmte bij lagere temperaturen, 

ventilatie op hete dagen, verlichting of speciale beglazing maken de tuinkamer tot 

de perfecte behaaglijke plek. Daar hoort uiteraard ook de eenvoudige bediening 

van al deze verschillende componenten met één druk op de knop bij. Net zo 

comfortabel en handig: alles komt uit één hand, direct van Solarlux.

Veelzijdige accessoires direct van Solarlux
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AFSTANDSBEDIENING

Met de innovatieve Solarlux bediening kan 

niet alleen de hoogwaardige luifel draadloos  

worden bediend, maar ook de verlichting 

in- en uitgeschakeld of gedimd worden. 

Door middel van een eenvoudige uitbreiding 

kunnen tot wel acht verschillende producten 

(zoals een heater) met de bediening 

worden bestuurd. Bovendien is er een app 

beschikbaar, waarmee alle componenten ook 

via een smartphone kunnen worden bediend. 

VERLICHTING

Geniet van zwoele zomernachten op uw 

terras. Geïntegreerde ledspots creëren in de 

schemering een gezellige sfeer en zorgen 

voor aangename verlichting onder uw 

terrasoverkapping.

VENTILATIE

Een permanente dakventilatie wordt 

gerealiseerd door twee glasplaten die 

warmtestuwing voorkomen en dit zorgt ook 

op hete zomerdagen voor een aangename 

luchtverversing onder de terrasoverkapping 

of in de tuinkamer. Optioneel zijn 

ook elektrisch bedienbare dakramen, 

hefschuiframen of dakschuiframen 

verkrijgbaar.

WARMTESTRALER

De design warmtestraker is ideaal voor 

het tijdelijk verwarmen van een tuinkamer. 

Daarvoor wordt hij kort voor gebruik van 

de tuinkamer ingeschakeld om na korte tijd 

aangename warmte te leveren – op de juiste 

plek en precies op het gewenste moment.



WILT U DE HELE  
BROCHURE DIRECT PER E-MAIL 

ONTVANGEN?

KLIK HIER 
& BESTEL

https://solarlux.com/nl/inspiratie/brochures/terrasoverkapping/order.html



