HET HELE

JAAR

GENIETEN
SCHUIFWANDEN - TUINKAMERS
TERRASOVERKAPPINGEN - LAMELLENDAKEN

HET HELE JAAR GENIETEN
Een Pallazzo aluminium terrasoverkapping maakt
het mogelijk om het hele jaar optimaal te genieten
van het buitenleven. In combinatie met een Pallazzo
glazen schuifwand creëert u een all-season buitenverblijf aan uw huis. Of het nu warm, koud, nat of

droog is: u ervaart de charmes van ieder seizoen
in uw eigen tuin. Uw leefgenot wordt vergroot door
deze tweede woonkamer midden in het groen. De
Pallazzo overkappingen en schuifwanden staan
bekend om hun betrouwbaarheid en kwaliteit.

PALLAZZO

LOUNGE®

Modern design zonder zichtbare schroeven

Creëer in één handomdraai
perfecte lichtinval of schaduw

Besturing met afstandsbediening

Of optioneel bluetooth interface via uw mobiele device

Hoogwaardige LED verlichting
in RGB/kleur of wit

Grote roteerbare lamellen
van 229 mm breed. Dit zorgt
voor een strak en vlak aanzicht

PALLAZZO LOUNGE®
Pallazzo Lounge is de lamellen terrasoverkapping
met een buitengewoon design en feilloze werking.
De kantelbare lamellen zijn 135° roteerbaar waardoor
u met één druk op de knop volmaakte lichtinval,
schaduw en ventilatie creëert. De grote afmeting
van de lamellen zorgt voor een extreem hoge sterkte
en afwerking.. Ook heeft het dak daardoor een strak
en rustig aanzicht.

Deze sterkte maakt het mogelijk om een grote afmeting van 6000 x 4000 mm te realiseren. Alle
profielen en afwerkingsmaterialen zijn van aluminium
Design
Robuust
en volledig in kleur. Het frame en de lamellen zijn
Mogelijkheidinbeglazing:
bovendien
afzonderlijke kleuren
25te
of bestellen.
32 mm
Polycarbonaat
Pallazzo
Lounge kan vrijstaand of als aanbouw worden
Mogelijkheid beglazing:
gemonteerd.
Glas

32 mm

De
Pallazzo Lounge kan vrijstaand
of aan de kleuren
wand
Standaardkleuren
2 standaard
gemonteerd
worden.
Vrije overspanning op
zie pagina 12-13
twee staanders
Belasting wind/sneeuw

70- 85 kg/m2
24 volt

Design

Modern en strak

Motor

Afmeting aluminium lamel

229 x 45 mm

Verlichtingsmogelijkheden optio-

LED strips met

Standaardkleuren

7 standaard kleuren

neel RGB/kleur of wit

afstandsbediening

Frame en lamellen

In afzonderlijke kleuren

Uit te breiden met zijwanden

		

te bestellen

Uit te breiden met INVIGO PRO

Maximale afmeting

6000 x 4000 mm

CE 9010-1
Statisch rapport

Belasting wind/sneeuw
Rotatie lamellen
Qualicoat

•
•
•
•

70- 85 kg/m 2

Verzekerde garantie coating

in geopende lamelstand

Garantie motor

2 jaar

135°

Bluetooth Interface

Optie

Regensensor

Optie

•

10 jaar

Pallazzo ONE®

Pallazzo 150 SL®

Pallazzo XL®

Pallazzo XL AVENTA®

TERRASOVERKAPPINGEN
Pallazzo ONE®
Dit volledig geïsoleerde dak is uitermate geschikt als
dak voor een complete geïsoleerde veranda. Ook
kunt u dit dak eerst gebruiken als overkapping om
later uit te breiden tot volwaardige veranda.
Pallazzo 150 SL®
Deze terrasoverkapping is uitgevoerd met een
moderne goot, passend bij een hedendaagse
bouwstijl. Minimalistisch design en bijpassende
staanders kenmerken dit daktype.

Pallazzo XL ®
De oplossing voor situaties welke een grotere vrije
overspanning van de goot vragen. Hiermee kunt
u tot 6 meter vrij overspannen, bij een diepte van
4 meter met glas. Pallazzo XL® is uitvoerbaar met
een moderne of klassieke goot.
Pallazzo XL AVENTA®
Pallazzo XL AVENTA is de meest innovatieve terrasoverkapping op de markt. De terrasoverkapping
heeft een geïntegreerde schuifwand waardoor er
geen (opbouw) bovenrail zichtbaar is.

IN DETAIL
Verdekte afwatering
In de staanders wordt de hemelwaterafvoer
gemonteerd. Deze is dus volledig onzichtbaar. De
afdekkap aan de voorzijde van de staanders is
afneembaar, waardoor u altijd bij de afvoer kunt.
Afwerking
De bevestigingsmaterialen zijn volledig weggewerkt
in de constructie. Hierdoor ziet u geen schroeven.
De bevestigingsmethode biedt een variabele montage
en is daardoor geschikt voor iedere situatie.
Geïntegreerde verlichting
LED verlichting kan worden geïntegreerd in de
dakliggers. De bedrading hiervoor is weggewerkt
in de constructie en zonder aanpassingen kunnen
spots worden gemonteerd.

Versterking
Voor grotere daken is er versterking geïntegreerd
zonder dat hiermee de goot wordt verhoogd. Hierdoor
blijft het aanzicht slank en behoudt u een maximaal
zicht op uw tuin. Met dezelfde goot kunt u grotere
overspanningen creëren. Naargelang de diepte
worden ook de liggers voorzien van verstevigingskokers.
Constructie
De staander ondersteunt het zwaartepunt van de
goot optimaal. Dit betekent dat de paal of staander
gelijk staat met de achterzijde van de goot. Hierdoor
draagt de kracht van de gootbelasting af op de
palen, dit voorkomt dat de goot gaat kantelen.

PALLAZZO
XL AVENTA®

De schuifwand is geïntegreerd, daardoor is er geen
opbouw bovenrail zichtbaarr

Door de geïntegreerde bovenrail is het dak eenvoudig uit te
breiden met de INVIGO PRO

Beschikbaar in twéé designs; een afgeronde goot voor een
traditionele uitstraling of een rechte voor een strakke en
moderne uitstraling

Door de inwendig gootversterking is er sprake van een
minimale doorhanging

MODELTYPEN
1.
2.
3.
4.

Standaard dakvorm
Recht dak met muurzijde terugspringend
Recht dak met ongelijke vlakken
Twee keer recht dak met dubbele ligger

5. Recht dak met doorstekened goot en ligger
op overlengte
6. Verlengd goot- of muurprofiel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pallazzo ONE®

max. diepte
4800 mm

max. diepte
3800 mm

max. vrijdragende overspanning
4050 mm

max. vrijdragende overspanning
3700 mm

Pallazzo 150 SL®

max. diepte
3800 mm

max. vrijdragende overspanning
4450 mm

max. diepte
4800 mm

max. vrijdragende overspanning
4900 mm

max. diepte
3800 mm

max. vrijdragende overspanning
4450 mm

max. vrijdragende overspanning
4450 mm

max. diepte
4800 mm

max. vrijdragende overspanning
4900 mm

max. vrijdragende overspanning
4900 mm

De aangegeven diepte is de maximale diepte tot binnenzijde goot
De aangegeven maximale vrijdragende overspanning is op twee staanders

Polycarbonaat

Glas

Pallazzo XL® & Pallazzo XL AVENTA®

max. diepte
4800 mm

max. diepte
3800 mm

max. vrijdragende overspanning
Pallazzo XL® 6000 mm
Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

max. vrijdragende overspanning
Pallazzo XL® 6000 mm
Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

max. diepte
3800 mm

max. vrijdragende overspanning
Pallazzo XL ® 6000 mm
Pallazzo XL AVENTA ® 5300 mm

max. vrijdragende overspanning
Pallazzo XL ® 6000 mm
Pallazzo XL AVENTA ® 5300 mm

max. diepte
4800 mm

max. vrijdragende overspanning
Pallazzo XL® 6000 mm
Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

max. vrijdragende overspanning
Pallazzo XL® 6000 mm
Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

Variabele hellingshoek
10 - 25°

Pallazzo ONE ®

7 - 22°

Pallazzo 150 SL®

7 - 15°

Pallazzo XL®
Pallazzo XL AVENTA®

10 JAAR

GARANTIE

Het toegepaste aluminium is
van Europese kwaliteit. De profielen worden geproduceerd
door erkende extrudeurs in
Europa. Daarmee hebben we
grip op de kwaliteit en kunnen
we u 10 jaar verzekerde garantie
bieden op de coating. Deze
coating wordt aangebracht
onder het Qualicoat keurmerk.
Het strengste keurmerk voor
lakwerk.

Lage onderrail van 20 mm

Eenvoudig afwateren en
reinigen

Design handgreep

PALLAZZO INVIGO PRO®
Eenvoudige bediening
Door de plaatsing van twee dubbele loopwagens
onder elk schuifdeel, zijn deze, zelfs bij grote
afmetingen, buitengewoon eenvoudig en licht te
bedienen.
Makkelijk te openen
Alle schuifdelen zijn voorzien van zogenaamde
meenemers, waardoor u de schuifwand kunt
openen door alleen het eerste schuifdeel te
bedienen. De glazen wanden kunt u bijna helemaal
wegschuiven waardoor de terrasoverkapping een
verlengde word van de tuin.
Drempelvrije overgang
De ingebouwde onderrail zorgt voor een drempelvrije overgang van binnen naar buiten.
Vergrendelbare design handgreep
De standaard uitvoering van INVIGO PRO heeft

een ronde greep. Optioneel is de schuifwand
uitvoerbaar met een vergrendelbare design handgreep.
Op maat gemaakt
Op maat gemaakt betekent dat de schuivende
delen altijd symmetrisch worden verdeeld en de
overlapping van het glas altijd gelijk en zo klein
mogelijk is. Door de symmetrische verdeling wordt
het oog niet afgeleid en geniet u ongestoord van
het uitzicht.
Eenvoudig afwateren en reinigen
Ook voor de afwatering is ruim voldoende ruimte
gecreëerd. Dit vereenvoudigt het reinigen én zorgt
ervoor dat het vuil met het regenwater wordt afgevoerd.

ONBEPERKTE

KEUZE IN
KLEUREN
Pallazzo terrasoverkappingen
en schuifwanden zijn verkrijgbaar
in een groot aantal standaard
kleuren, maar nagenoeg alle
RAL kleuren zijn leverbaar.
Hierdoor kunt u alles perfect
op elkaar laten aansluiten.
We besteden bovendien veel
aandacht aan het coaten van
onze producten. Daardoor
bent u verzekerd van hoogwaardige kwaliteit en een lange
levensduur.

ONZE ZEVEN STANDAARD KLEUREN

9010 X

9001 X1

7039 S

AE90019148021 AE70019220225 AE03057703920

7016 SM

029/71334

9005 SM

029/80081

9005 CTX
AE03054900520

9007 SM

AE03107332121

*Bij het combineren van Pallazzo producten met producten van overige leveranciers, adviseren wij u om de
kleurcodes te controleren om kleurverschil te voorkomen.

PRODUCT OVERVIEW
Pallazzo ONE®

Pallazzo 150 SL ®

Pallazzo XL®

Pallazzo XL AVENTA®

Isolatie

Volledig geïsoleerd

Ongeïsoleerd

Ongeïsoleerd

Ongeïsoleerd

Design

Robuust

Rond

Modern / klassiek

Modern/ strak

25 of 32 mm

16 mm

16 mm

16 mm

32 mm

44.2 - 55.2

44.2 - 55.2

44.2 - 55.2

Standaardkleuren

2

7

7

7

Vrije overspanning op

zie pagina 12-13

zie pagina 12-13

zie pagina 12-13

zie pagina 12-13

70- 85 kg/m2

70- 85 kg/m2

70- 85 kg/m2

70- 85 kg/m2

10° - 25°

7° - 22°

7° - 15°

Mogelijkheid beglazing:
Polycarbonaat
Mogelijkheid beglazing:
Glas

twee staanders
Belasting wind/sneeuw
Afvoer in staanders
Variabele hellingshoek

•

•

•

•

7° - 15°

Verlichtings-

LED spots met

LED spots met

LED spots met

LED spots met

mogelijkheden

afstandsbediening

afstandsbediening

afstandsbediening

afstandsbediening

Uit te breiden
met zijwanden
Uit te breiden
met schuifwand
CE 9010-1
Qualicoat
Statisch rapport
Verzekerde garantie

•

geïsoleerd

•

ongeïsoleerd

•

ongeïsoleerd

•

ongeïsoleerd

•

geïsoleerd

•

ongeïsoleerd

•

ongeïsoleerd

•

ongeïsoleerd

•
•
•

10 jaar

•
•
•

10 jaar

•
•
•

10 jaar

•
•
•

10 jaar

PALLAZZO 3D

VISUALISATIE

Maar hoe staat de terrasoverkapping
nu aan mijn huis? En welke kleur
moet ik kiezen?
Hiervoor hebben we een app ontwikkeld die visueel inzichtelijk maakt
welke terrasoverkapping het beste
bij uw huis past. De app combineert
een foto van uw huis met een terrasoverkapping van Pallazzo. Meer informatie? Vraag uw Pallazzo dealer
naar de mogelijkheden

Uw erkende Pallazzo Partner:

LAAT U INSPIREREN OP
WWW.PALLAZZOVERANDA.NL
OF BEZOEK DE SHOWROOM VAN
EEN ERKENDE PALLAZZO PARTNER

