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Met een Solid Bow Terrasoverkapping verfraait u niet alleen uw terras, ook uw terrasseizoen wordt aanzienlijk verlengd. De Solid Bow
Terrasoverkapping kenmerkt zich door zijn gestileerde boogvorm. Tevens kan de Solid Bow Terrasoverkapping worden voorzien van
ledverlichting, waardoor u een sfeervolle samenhang creëert tussen terras en tuin. Deze terrasoverkapping is standaard voorzien van
een poedercoating. Deze speciaal aangebrachte poedercoating voorkomt corrosie die kan ontstaan door de variërende weersinvloeden
die ons land kent. De poedercoating, in alle RAL kleuren mogelijk, verzekert de constructie van een onderhoudsarme en lange levensduur. Het dak wordt standaard voorzien van 4 mm dik transparant veiligheidsglas. Optioneel kan de Solid Bow Terrasoverkapping
worden geleverd met gekleurd of zonwerend veiligheidsglas. Onze terrasoverkappingen worden voorzien van een hemelwaterafvoer
(HWA) welke, indien mogelijk, bovengronds op uw bestaande HWA wordt aangesloten. Onze ervaren monteurs monteren de Solid Bow
Terrasoverkapping door geheel Nederland binnen één dag.

Om optimaal van de zon te kunnen genieten en/of onderhoud aan de bovenliggende woonlagen te kunnen plegen, hebben wij op
verzoek van onze klanten een uniek schuifdak ontwikkeld. Het is mogelijk om onze Solid Bow Terrasoverkapping te voorzien van een
schuifpaneel. Dit houdt in dat een vaste ruit wordt verwijderd en wordt vervangen door een schuivend exemplaar, welke over de
bovenzijde van de bestaande glasplaten schuift. Uitvoering is mogelijk als enkel schuivend element en/of twee schuivende
elementen welke elkaar in het midden ontmoeten. Overige uitvoeringen op aanvraag.

De Solid Veranda Terrasoverkapping heeft dezelfde voordelen als hierboven dit is echter een zogeheten lessenaars dak, standaard
voorzien van polycarbonaat, helder of opaal tegen meerprijs is versteviging mogelijk om hem te voorzien van gelaagd veiligheidsglas. Deze terrasoverkapping is voorzien van siergootopzetstuk keuze hieruit is rond of Victoriaans.
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Genieten, het hele jaar door
Uw terrasoverkapping kunt u optimaal benutten door het plaatsen van één of meerdere
zijwanden. Deze zorgen ervoor dat u beschermd wordt tegen wind en regen die via de
zijkanten binnen kunnen komen, waardoor u de gehele overkapte oppervlakte kunt
benutten. Tevens kunt u inkijk voorkomen door in het zijscherm een niet transparante
vulling te gebruiken.
Het scherm bestaat uit een aluminium frame, gepoedercoat in elke gewenste RAL kleur,
met als vulling glas, polycarbonaat of trespa. Door het plaatsen van zijwanden geniet u
nog meer van uw overkapping. Want waar het begint met een zeer stabiele en
duurzame terrasoverkapping, daar is deze door toevoeging van verticale beglazing of
vouwwanden, schuifpuien, wegdraaiende glaspanelen in een uitvoering van aluminium in een handomdraai te veranderen in een
prachtige beschutte ruimte die volledig open is maar toch voldoende beschutting geeft tegen natte en winderige seizoenen. Met de
Wij Overkappen Solid Bow Tuinkamer geniet men langer van het buitenleven.
“Meer open, meer dicht”, is het motto van de nieuwe terrasoverkapping en de tuinkamer. Beide ontwikkelingen sluiten perfect aan
bij de hedendaagse wensen op het gebied van luxe wooncomfort. Het Nederlandse klimaat dwingt ons vaak om binnen te blijven.
Wij Overkappen zorgt dat u beschut optimaal kunt genieten van alle seizoenen.

Uniek in ons assortiment
Om onder alle weersomstandigheden van uw terrasoverkapping een prettige verblijfsruimte te maken is een juiste zonwering de
uitkomst. Een beetje zon kan door het grote dakoppervlak van uw terrasoverkapping al voor een behoorlijke stijging van de
omgevingstemperatuur zorgen. Het meest efficiënt is de zonwering die niet op, maar onder, de terrasoverkapping bevestigd wordt.
Hiervoor hebben wij een zonwering ontwikkeld welke tussen de dakliggers, onder de dakplaten, van onze terrasoverkapping hangt.
Hiermee hebben wij een zeer eenvoudig handmatig te bedienen zonweringssysteem ontwikkeld. Hinderlijke zonnestralen worden
direct geabsorbeerd, terwijl toch een plezierige hoeveelheid licht wordt doorgelaten. De terraszonwering tovert uw terrasoverkapping
om in een leefruimte waar de temperatuur ‘s zomers en in het voor en naseizoen behaaglijk blijft. Bij het inrichten en aankleden van
een woning gaat het om het creëren van een persoonlijke sfeer. Hiervoor bieden de doekkleuren u talrijke mogelijkheden om uw
terrasoverkapping een persoonlijke uitstraling mee te geven.
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Het juweel onder de overkappingen
De Solid Bow Carport kenmerkt zich door de stijlvolle boogvorm. De constructie bestaat geheel uit aluminium en heeft een bedekking
van transparant 4mm gehard veiligheidsglas. Tevens kan de carport voorzien worden van ledverlichting. Deze carport is standaard
voorzien van een poedercoating. De speciaal aangebrachte poedercoating voorkomt corrosie, die kan ontstaan door de variërende
weersinvloeden die ons land kent. De poedercoating in alle RAL kleuren mogelijk, verzekert de constructie van een onderhoudsarme en
lange levensduur. De Solid Bow Carport kan zowel vrijstaand als aan de muur gemonteerd worden. Het dak wordt standaard voorzien
van 4mm dik transparant veiligheidsglas. Optioneel kan de Solid Bow Carport worden geleverd met gekleurd of zonwerend
veiligheidsglas. De Solid Bow Carport wordt door onze ervaren monteurs door geheel Nederland binnen één dag geplaatst.

De Solid Bow Deurluifel is een uiterst flexibel systeem met voor elke ingang een oplossing.
Deze deurluifel maakt van uw ingang een entree. Het dak wordt standaard voorzien van
4 mm dik transparant veiligheidsglas waardoor uw entree licht blijft en het zonlicht wordt
gefilterd. Het hemelwater wordt afgevoerd via goten welke zijn voorzien van afvoerbuisjes.
Deze unieke Solid Bow Deurluifel wordt standaard voorzien van een poedercoating.
De poedercoating, in alle RAL kleuren mogelijk, verzekert de constructie van een onderhoudsarme en lange levensduur. Optioneel kan de Solid Bow Deurluifel worden geleverd met
gekleurd of zonwerend veiligheidsglas en/of zijschermen. Onze ervaren monteurs monteren
de Solid Bow Deurluifel door geheel Nederland binnen één dag.

Ja , ik ben geïnteresseerd!
Wilt u een informatiepakket opvragen,
stuurt u ons een email met uw naam,
woonplaats en graag uw telefoonnummer.
Wij zullen zorgdragen dat u spoedig een
duidelijk informatiepakket ontvangt.
Met vriendelijke groet,
wijoverkappen@gmail.com
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