
DE LAMELLEN TERRASOVERKAPPING MET EEN 
BUITENGEWOON DESIGN EN FEILLOZE WERKING



Onbeperkte keuze in kleuren
Pallazzo Lounge en schuifwanden zijn verkrijgbaar 
in 7 standaard kleuren maar nagenoeg alle RAL 
kleuren zijn leverbaar. Hierdoor kunt u alles perfect 
op elkaar aansluiten. Wij besteden veel aandacht 

aan het coaten van onze producten. Daardoor 
bent u verzekerd van hoogwaardige kwaliteit en 
een lange levensduur. 

Design

Afmeting aluminium lamel

Standaardkleuren

Frame en lamellen 

Maximale afmeting

Belasting wind/sneeuw

Qualicoat

Afvoer in staanders

Rotatie lamellen

Modern en strak

229 x 45 mm

7 standaard kleuren

In afzonderlijke kleuren 

te bestellen

6000 x 4000 mm

70- 85 kg/m2

in geopende lamelstand

•
•
135°

Design

Mogelijkheid beglazing: 

Polycarbonaat

Mogelijkheid beglazing:

Glas

Standaardkleuren

Vrije overspanning op 

twee staanders

Belasting wind/sneeuw

Linak motor

Verlichtingsmogelijkheden RGB

of wit

Uit te breiden met zijwanden

Uit te breiden met schuifwand

CE 9010-1

Statisch rapport

Verzekerde garantie coating

Garantie motor

Bluetooth interface

Regensensor

Robuust

25 of 32 mm

32 mm 

2 standaard kleuren

zie pagina 12-13

70- 85 kg/m2

24 volt

LED strips met 

afstandsbediening

•
•
•
•
10 jaar

2 jaar

Optie

Optie

Pallazzo Lounge is de lamellen terrasoverkapping 
met een buitengewoon design en feilloze werking. 

De kantelbare lamellen zijn 135° roteerbaar waar-
door je met één druk op de knop volmaakt licht-
inval, schaduw en ventilatie creëert. De grote af-
meting van de lamellen zorgen voor een extreem 
hoge sterkte en afwerking. Bovendien heeft het dak 

daardoor een strak en rustig aanzicht. Deze sterk-
te maakt het mogelijk om een grote afmeting van 
6000 x 4000 mm te realiseren. 

Alle profielen en afwerkingsmaterialen zijn van alu-
minium en volledig in kleur. Het frame en de lamellen 
zijn bovendien in afzonderlijke kleuren te bestellen. 

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

9010 X
AE90019148021

9001 X1
AE70019220225

7039 S
AE03057703920

7016 SM
029/71334 

9005 CTX
AE03054900520

9005 SM
029/80081

9007 SM
AE03107332121

PALLAZZO LOUNGE®


