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Terrasoverkappingen
Het betere buitenleven.



Het betere 
buitenleven.
Wanneer het eerste lentezonnetje 
doorbreekt, gaat u het liefst meteen 
buiten zitten. Met een terrasoverkapping 
van ALKU® vergroot u uw leefruimte en 
profiteert u van maximale lichtinval.  
De terrasoverkapping zal snel aanvoelen 
als een verlengstuk van uw huis. Het is 
de ultieme plek om te relaxen en om tot 
ver in de herfst nog te kunnen genieten 
van uw tuin. 

Een ALKU terrasoverkapping maakt het 
mogelijk om het hele jaar door optimaal te 
genieten van het buitenleven. In combinatie 
met een 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 ALKU 
overkappingen en schuifwanden staan bekend 
om hun betrouwbaarheid en kwaliteit.
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ALKU
Ultiem 
ALKU Ultiem is de lamellen 
terrasoverkapping met een 
buitengewoon design en 
feilloze werking. 
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4 ALKU Ultiem

Met één druk op de knop creëert u perfecte lichtinval, 
schaduw en ventilatie tegelijk. Dit is te danken aan de 135° 
roteerbare lamellen. Het dak krijgt hierdoor een strakke en 
rustige uitstraling. De sterkte van de lamellen maakt het 
mogelijk om een grootte tot wel zes meter lang en vier meter 
diep te realiseren. Alle profielen en afwerkingsmaterialen zijn 
gemaakt van aluminium en volledig in kleur verkrijgbaar. Het 
frame en de lamellen zijn bovendien in afzonderlijke kleuren 
te bestellen. ALKU Ultiem kan op vrijstaande wijze of als 
aanbouw worden gemonteerd. 

Modern design met 
onzichtbare schroeven

Hoogwaardige LED-
verlichting in RGB-kleur 
of wit

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

Besturing met afstands-
bediening

Creëer in een handomdraai 
perfecte lichtinval of schaduw

Of met uw telefoon 
via bluetooth 
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Bij ALKU draait alles om zorgeloos genieten. Of het 
nu een kozijn, een schuifpui of een terrasoverkapping 
is; we bieden u extra woongenot en -comfort 
met producten van de allerhoogste kwaliteit. 
De producten die we vandaag de dag leveren, zijn 
in de afgelopen twintig jaar doorontwikkeld op basis 
van onze eigen ervaringen en op die van gebruikers. 
Onze terrasoverkappingen staan bekend om hun 
degelijkheid, kwaliteit van afwerking en om de 
enorme overspanning. Samen zorgen deze elementen 
voor een maximaal gevoel van vrijheid. 

De beste 
kwaliteit voor
optimaal 
wooncomfort Meer 

dan 
alleen 
mooi

We begrijpen dat het uiterlijk van de terras-
overkapping een grote rol speelt bij uw keu-
ze. Het is echter de techniek achter het design 
die deze strakke look mogelijk maakt. ALKU 
heeft extra aandacht besteed aan twee be-
langrijke eigenschappen. Ten eerste zorgt de 
ideale dikte van het aluminium, in combinatie 
met het ontwerp, voor duurzame sterkte. Dit 
maakt grote overspanningen mogelijk. Ten 
tweede zijn alle dakverbindingen onzichtbaar 
verwerkt in de constructie van de overkap-
ping. Hierdoor zijn onze producten een hoog-
waardige aanvulling voor ieder huis. 

ALKU wooncomfort
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Breid uw 
terrasoverkapping 
uit tot tuinkamer

Om nog langer te genieten van het buitenleven, kunt u kiezen voor de 
toepassing van zijwanden of compleet glazen schuifwanden. Op deze 
manier creëert u op stijlvolle wijze een wind- en waterdichte tuinkamer 
waar u het hele jaar door van kunt genieten.  

De zijwanden zijn opgebouwd uit een gerenommeerde aluminium 
profielserie en geproduceerd met sterke verbindingen. Daardoor kunnen 
de zijwanden over de volledige hoogte uit één stuk worden beglaasd.  
De zijwanden sluiten naadloos aan bij het dak.

ALKU zijwanden

Het hele 
jaar door
optimaal 
genieten
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Verzekerd van kwaliteit 
ALKU staat voor vakmanschap. In materiaalkeuze,  
afwerking, montage, onderhoud en advies.  
We doen geen concessies op het gebied van kwaliteit. 
Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u altijd de juiste 
keuze maakt. ALKU staat voor jarenlang woonplezier. 
Daar kunt u op vertrouwen. Mocht er zich toch een 
probleem voordoen, dan biedt ons serviceteam altijd 
een gepaste oplossing. Een geruststellende gedachte. 

10 jaar garantie 
Het aluminium dat we gebruiken is van Europese kwaliteit. 
De profielen worden tevens geproduceerd bij erkende 
extrudeurs in Europa. Hierdoor hebben we stevige grip 
op de kwaliteit en bent u verzekerd van tien jaar garantie 
op de coating. De coating wordt aangebracht door het 
strengste keurmerk voor lakwerk, namelijk Qualicoat. 

Jarenlang 
woonplezier
gegarandeerd
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Kies het juiste type dak
passend bij uw wensen

Iso
Dit volledig geïsoleerde dak is uitermate geschikt 
indien u kiest voor een terrasoverkapping en deze 
graag in een later stadium wenst op te waarderen 
naar een volwaardig geïsoleerde serre.

Basis
Dit type dak is uitgevoerd met een moderne 
goot, passend bij een hedendaagse bouwstijl. 
De eenvoud staat centraal. De goot heeft 
bijpassende palen. 

Uniek
Dit dak is een oplossing voor situaties waarin de 
goot vraagt om een grotere, vrije overspanning.  
Hiermee kunt u tot maar liefst zes meter vrij over-
spannen met glas (bij een diepte van 3,5 meter). 

Premium
De meest innovatieve terrasoverkapping op 
de markt. De terrasoverkapping heeft een 
geïntegreerde schuifwand, waardoor er geen 
(opbouw) bovenrail zichtbaar is. 

Uniek in zijn soort
Door onzichtbare 
versterking in de 
liggers of goot van de 
terrasoverkapping, is een 
vrije overspanning tot 
wel zes meter mogelijk.

ALKU daktype
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Subtiele afwerking  
en extra opties
voor de perfecte uitstraling

Versterking
Indien nodig brengen we onzichtbare versterking 
aan in de liggers of moderne goot van dit type 
terrasoverkapping. Dat resulteert in een zo groot 
mogelijke overspanning met zo min mogelijk 
palen. Een groot voordeel hiervan is meer licht en 
een vrijere doorgang. Uiteraard voldoen de ALKU 
terrasoverkappingen aan de wetgeving over sneeuw- 
en windbelasting.

Bij het type Uniek bestaat de mogelijkheid om een 
grote overspanning met slechts twee palen te bouwen. 
Hierbij brengen we onzichtbare versterking aan in 
de liggers of goot van de veranda. Zo is een vrije 
overspanning van zes meter lang en vier meter diep 
(met glas) mogelijk. 

Verdekte afwatering
ALKU terrasoverkappingen hebben een onzichtbare 
afwatering; de hemelwaterafvoer is weggewerkt in de 
palen. De goot heeft een bladvanger die zorgt voor een 
goede afvoer van regenwater.

Verlichting
Gezelligheid vraagt om sfeervolle verlichting. Voor 
de verlichting van uw ALKU terrasoverkapping 
worden LED-spots gebruikt. Deze ingebouwde 
spots zijn vrijwel onzichtbaar in het dak verwerkt. 
Een groot voordeel van LED-verlichting is het 
lage energieverbruik. Optioneel: de handige 
afstandsbediening waarmee de spots gedimd kunnen 
worden. 

Afwerking
ALKU terrasoverkappingen hebben altijd een nette 
afwerking. De bevestigingen zijn volledig weggewerkt 
in de constructie. De liggers kunnen worden geplaatst 
onder een hellingshoek tussen de 7 en 22 graden. Dit 
maakt het dak erg flexibel. De hellingshoek kan tijdens 
plaatsing van de overkapping worden bepaald. 

Spiekozijn
Een terrasoverkapping biedt standaard al 
bescherming tegen regen, zon en wind. Heeft u 
liever nog meer comfort? Dan kunt u een extra 
optie laten installeren zoals een spiekozijn. Dit 
wordt onder de overkapping tegen het huis 
geplaatst en vormt daarmee een driehoekige 
verbinding tussen afdak en huis. Door deze 
verbinding komt er nog minder regen en wind 
naar binnen en blijven uw tuinmeubels altijd 
droog. Daarnaast draagt het spiekozijn bij aan 
de stevigheid van de terrasoverkapping. 

Glazen of polycarbonaat dak
Zowel een dak van glas als een dak van polycarbonaat 
brengt verschillende voordelen met zich mee. Wanneer 
u kiest voor glas, bent u verzekerd van veel lichtinval. 
Onder het glas kunt u bijvoorbeeld de voorbijdrijvende 
wolken of de sterrenhemel zien. Het glas in dit type 
dak is altijd opgebouwd uit veiligheidsglas. 

Kiest u voor een polycarbonaat dak? Dan zit het 
grootste voordeel vooral in het gewicht van 
het materiaal. Doordat het een lichtgewicht type 
materiaal is, kunnen er grote overspanningen mee 
worden gemaakt. Polycarbonaat (PC) laat, afhankelijk 
van de dikte en uitvoering, 22 tot 82 procent daglicht 
door. De PC-dakplaten van ALKU hebben een
UV-beschermende coating. Deze coating voorkomt 
vergeling en veroudering van de platen.

ALKU afwerking
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Wanneer u buiten naar binnen wilt halen, is een schuifwand de perfecte 
oplossing. Door de glazen deuren wordt de tuin een onderdeel van de 
woning en lijkt het woongedeelte ruimer. Een schuifwand zorgt voor 
meer lichtinval en beschermt tegen regen, wind en ongedierte. Zo kunt 
u het gehele jaar door genieten van de ruimte om u heen. U kunt kiezen 
uit een ruim kleurenassortiment. Liever een meer bijzondere kleur? 
Geen probleem. ALKU helpt u bij het vinden van de perfecte kleur.

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. De schuifwand kan worden geopend 
door alleen het eerste schuifdeel te bedienen. De 
glazen wanden kunt u vrijwel volledig wegschuiven, 
waardoor de terrasoverkapping een verlengde wordt 
van de tuin.

Drempelvrije overgang
De ingebouwde onderrail zorgt voor een drempelvrije 
overgang van binnen naar buiten.

Vergrendelbare design handgreep
De standaard uitvoering van de Glaswand Pro heeft 
een ronde greep. Optioneel: een schuifwand uitvoer-
baar met vergrendelbare design handgreep.  

Op maat gemaakt
De schuivende delen worden altijd symmetrisch 
verdeeld. Daarnaast is de overlapping van het 
glas altijd gelijk en zo klein mogelijk. 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 voldoende ruimte 
gecreëerd. Dit vereenvoudigt het reinigen én 
zorgt ervoor dat het vuil met het regenwater 
wordt afgevoerd. 

Design handgreepEenvoudig afwateren en reinigenLage onderrail van 20 mm

Haal buiten 
naar binnen
met een 
schuifwand

ALKU Glaswand Pro 1716
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Maak van 
uw veranda  
een extra prettige 
leefruimte met 
verandazonwering 
Een veranda is een erg veelzijdige ruimte 
en kan worden beschouwd als de perfecte 
uitbreiding van uw woning. Dankzij de grote 
glasramen en glazen daken heeft u bijna 
onbeperkt zicht op het groen van uw tuin en 
de omliggende natuur. Deze grote glaspartijen 
hebben helaas ook een nadeel: op warme 
zomerdagen zorgen ze snel voor oververhitting 
van de ruimte. Met de installatie van een 
gepaste zonwering kunt u dit voorkomen. 
De combinatie van zonwering met de juiste 
temperatuur- en lichtsensoren zorgt voor een 
aangenaam klimaat het hele jaar door. Op deze 
wijze geniet u dagelijks van het extra comfort 
van een veranda. 

ALKU heeft zowel een traditionele als een 
windvaste verandazonwering. Bovendien 
hebben we ook screens om de verticale 
raamgedeeltes van zonwering te voorzien.
ZIPX®Sky is de windvaste variant van onze 
verandazonwering. Het systeem is voorzien 
van een speciale spantechniek met inox-
kabels in de geleiders. Zo blijft het doek bij 
iedere hellingshoek onder spanning staan. 
De Serrola is de traditionele dakzonwering.
In tegenstelling tot de ZIPX®Sky, loopt het 
doek niet in de geleiders.

Creëer eenvoudig
een heerlijk
plekje in de
schaduw

ALKU zonwering
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Maar hoe staat zo’n terrasoverkapping nu aan mijn 
huis? En welke kleur is het mooist? 
Om deze vragen te beantwoorden hebben we een  
speciale app ontwikkeld. De app combineert 
een foto van uw huis met een 3D-model van de 
terrasoverkapping naar keuze. Zo heeft u direct een 
realistisch beeld van uw terrasoverkapping. 
Vraag uw verkoopadviseur naar de 
mogelijkheden wat betreft het ontwerp 
van uw terrasoverkapping. 

Bekijk direct uw nieuwe 
terrasoverkapping met
de handige ALKU  
veranda app

Ontdek de vele
kleurmogelijkheden
Een belangrijk aspect voor de uitstraling van uw 
terrasoverkapping is natuurlijk de kleur. Hoe komt 
uw overkapping het beste tot zijn recht en hoe 
zorgt u ervoor dat de kleur één geheel vormt met de 
omgeving waarin hij staat? Vaak wordt er voor de kleur 
van de overkapping gekeken naar de kleur van de 
bestaande kozijnen. In sommige gevallen is het juist 
aantrekkelijker daarvan af te wijken. In een tuin komen 
vaak veel natuurlijke kleuren voor en dit kan voor de 
terrasoverkapping juist ook een goede keuze zijn.

Onze adviseurs helpen u hier graag mee op weg. 
De terrasoverkappingen van ALKU zijn standaard 
verkrijgbaar in de RAL-kleuren 9010 (wit), 9001 
(crèmewit), 7016 structuur metallic (antracietgrijs), 
7039 structuur metallic (taupe) en 9005 structuur 
metallic (zwart). Andere kleuren zijn mogelijk tegen 
een meerprijs. Informeer naar de mogelijkheden voor 
een matte structuur of lakuitvoering.

9010 X 9001 X1 7039 S 7016 SM 9005 CTX9005 SM 9007 SM
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ALKU is altijd 
dicht bij thuis

Kijk voor de adresgegevens 
en openingstijden van uw 
dichtstbijzijnde ALKU dealer 
op www.alku.nl/dealers

ALKU 
fabriek

In deze brochure zijn onze terrasoverkappingen natuurlijk 
tiptop gestyled en smaakvol op de foto gezet. Een mooi geheel. 

Maar zo vindt u ze ook terug in onze showroom! 
Uw dichtstbijzijnde ALKU® dealer kan u alles vertellen over 
onze producten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? 
Of ontvangt u graag een persoonlijke prijsberekening? Kom dan 
eens lang bij een van onze dealers en doe alsof u thuis bent. 

Wonen is 
ontdekken
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Thuis tussen binnen en buiten.


