
ZELFBOUW ALUMINIUM TERRASOVERKAPPINGEN MET POLYCARBONAAT OF GLAZEN DAK 

Met een terrasoverkapping bevordert u uw woongenot en de meerwaarde van uw woning enorm. 

Wij stellen zelf  onze terrasoverkappingen samen en werken o.a. samen met Saint Gobain en 

Lexan. Hierdoor kunnen we de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs leveren. 

 

- Wilt u het hele jaar van uw tuin genieten? 

- Wilt u extra ruimte? 

- Wilt u niet te veel betalen? 

 

De terrasoverkapping heeft de laatste jaren snel aan populariteit gewonnen. En dat is natuurlijk 

niet gek. Het is een mooie luxe aanvulling op uw tuin en zorgt ervoor dat u het hele jaar kunt 

genieten van uw tuin. Bovendien heeft u zelden een vergunning nodig. 

Met verschillende accessoires zoals glazen schuifwand, kunt u vrijwel alle seizoenen van uw tuin 

genieten. 

 

De voordelen van onze aluminium terrasoverkappingen op een rij: 

- Modulair uitbreiden altijd mogelijk 

- Standaard 5 jaar garantie op productiefouten 

- Zware aluminium onderbouw met 11x11x250 cm palen 

- Tot 6,06 x 3 meter met slechts 2 staanders mogelijk door de zware kwaliteit 

- Geïntegreerde waterafvoer in staander 



Het materiaal: 

Onze aluminium terrasoverkappingen zorgen voor een moderne uitstraling. Het materiaal is een 

erg belangrijk onderdeel van de terrasoverkapping. Onze terrasoverkappingen worden gemaakt 

van het extra sterke 6063-T6 aluminium. Deze legering is 40% sterker dan het veel gebruikte 6063-

T5 legering voor overkappingen. Naast het extra sterke aluminium gebruiken wij een stalen balk 

van verenstaal in de goot, om zo tot wel 6.06 x 3,0 meter breed op slechts 2 palen te kunnen 

plaatsen. Daarnaast is hierdoor de dakconstructie bestand tot wel een meter verse sneeuw!  

Behalve aluminium bestaat een terrasoverkapping nog uit andere onderdelen en materialen Het 

polycarbonaat wordt geproduceerd in Zwitserland. Dankzij de X-structuur en zware kwaliteit van 

2,6 kg per m2 kan het zelfs extreme hagel weerstaan. Daarnaast zijn de platen voorzien van een 

dubbele UV-coating waardoor de platen niet verkleuren. Onze fabrikant Lexan biedt zelfs 10 jaar 

garantie op het verkleuren! Voor het glazen dak gebruiken wij 44.2 gelaagd glas geproduceerd in 

Nederland. Dit extra heldere veiligheidsglas is van hoge kwaliteit en beschikt over CE- en NEN 

normering voor de bouw. 

Kleuren: 

Wij verkopen onze terrasoverkappingen in 2 kleuren; RAL7016S & RAL9001. 

Créme-wit, een gladde poedercoating welke een mooi effect geeft aan uw 

terrasoverkapping, Erg populair bij klassieke woningen en boerderijen. Deze kleur 

wordt meestal met de klassieke sierkap gecombineerd. 

Antraciet, veruit de populairste kleur voor terasoverkappingen. De structuur geeft een 

luxe afwerking. De kleur antraciet kan toegepast worden bij vrijwel elk type woning. 

 

Stijlen voor de terrasoverkapping: 

U heeft keuze uit drie verschillende sierkappen. Elke sierkap geeft een unieke uitstraling aan de 

terrasoverkapping. Alle sierkappen worden gecombineerd met vierkante staanders. 

 

De vlakke sierkap geeft de terrasoverkapping een zeer moderne uitstraling. 

 

De klassieke sierkap geeft een karakteristieke uitstraling aan de overkapping. 

 

Een halfronde sierkap is modern maar breekt het strakke design meer dan de vlakke 

sierkap. 

 



De dakbedekking: 

Onze terrasoverkappingen kunnen worden uitgevoerd met een polycarbonaat dak in helder of 

warmtewerend melkwit, ook wel opaal genoemd. Afhankelijk van uw keuze komt er meer of 

minder warmte/licht door de overkapping.  

 

 

 

 

 

Polycarbonaat melkwit Polycarbonaat helder Glas 

16 mm dik 16 mm dik 8,76 mm dik 

X-Structuur X-Structuur 44,2 gelaagd glas 

Lichttransmissie 47% Lichttransmissie 55% Lichttransmissie 89% 

Warmtetransmissie 44% Warmtetransmissie 54% Warmtetransmissie 80% 

 

Afmetingen en aantal staanders: 

Onze overkappingen zijn verkrijgbaar vanaf 3,06 meter breed en kunnen oneindig aan elkaar 

gekoppeld worden. Hierin is geen limiet, al hanteren wij standaard de maximale breedte van 12,06 

meter. Vanaf 7,06 meter wordt de terrasoverkapping gekoppeld. De diepte begint met 2,5 meter 

en gaat in stappen van een halve meter tot maximaal 4,0 meter diep. Afhankelijk van de afmeting 

en dakbedekking wordt de terrasoverkapping geplaatst op twee tot vier staanders.  

 

  Polycarbonaat dak   glazen dak   

Breedte 
terrasoverkapping  

Diepte 
terrasoverkapping  

Aantal 
staanders   

Diepte 
terrasoverkapping  

Aantal 
staanders  

3,06 meter 2,5 t/m 4,0 meter Twee 2,5 t/m 4,0 meter Twee 

4,06 meter 2,5 t/m 4,0 meter Twee 2,5 t/m 4,0 meter Twee 

5,06 meter 2,5 t/m 4,0 meter Twee 2,5 t/m 4,0 meter Twee 

6,06 meter 2,5 en 3,0 meter Twee 2,5 meter Twee 

6,06 meter 3,5 en 4,0 meter Drie 3,0 t/m 4,0 meter Drie 

7,06 meter 2,5 t/m 4,0 meter Drie 2,5 t/m 4,0 meter Drie 

8,06 meter 2,5 t/m 4,0 meter Drie 2,5 t/m 4,0 meter Drie 

9,06 meter 2,5 t/m 4,0 meter Drie 2,5 t/m 4,0 meter Drie 

10,06 meter 2,5 t/m 4,0 meter Drie 2,5 t/m 4,0 meter Drie 

11,06 meter 2,5 en 3,0 meter Drie 2,5 meter Drie 

11,06 meter 3,5 en 4,0 meter Vier 3,0 t/m 4,0 meter Vier 

12,06 meter 2,5 en 3,0 meter Drie 2,5 meter Drie 

12,06 meter 3,5 en 4,0 meter Vier 3,0 t/m 4,0 meter Vier 



Extra opties: 

Ondanks dat onze terrasoverkappingen altijd kunnen worden uitgebreid in breedte, met een spie, 

zijwanden of een glazen schuifdeur systeem adviseren wij u direct bij plaatsing een keuze te maken 

voor wel of geen ingebouwde led verlichting. Zodra de terrasoverkapping is opgebouwd is het zeer 

lastig dit later nog in te bouwen. 

- Led verlichting: 

Naast het feit dat onze inbouw led verlichting functioneel is geeft het een 

zeer luxe uitstraling aan de terrasoverkapping. De led verlichting is volledig 

traploos dimbaar van 0 tot 100% met de meegeleverde afstandbediening of 

met de wandschakelaar in 4 stappen, 0-25-50-75-100%, de spots hebben een 

stralingshoek van 45 graden en zijn verkrijgbaar in sets van 6, 8, 10 of 12 

stuks zodat we voor ieder formaat een passende set hebben. 

- Zijwanden & Zijspie: 

De zijspie met polycarbonaat wordt gebruikt om het schuine gedeelte van 

uw terrasoverkapping af te sluiten, bijvoorbeeld bij een schutting of muur. 

De zijspie wordt geleverd als zelfbouwpakket in verschillende maten en is 

verkrijgbaar in créme-wit of antraciet met helder of melkwit polycarbonaat. 

Met behulp van de onze handleiding is het eenvoudig passend te maken. 

De zijwand wordt gebruikt om de zijkant van de terrasoverkapping helemaal 

dicht te maken. De combinatie van aluminium profielen en polycarbonaat 

zorgen voor een luxe afwerking die past bij de overkapping. De zijwand 

wordt geleverd als zelfbouwpakket in verschillende maten en is verkrijgbaar 

in créme-wit of antraciet met helder of melkwit polycarbonaat.  Met behulp 

van de onze handleiding is het eenvoudig passend te maken. 

De zijwand van aluminium panelen zorgt voor een zeer luxe afwerking aan de 

zijkant van de terrasoverkapping. De wand is leverbaar in diverse breedtes en 

leverbaar in créme-wit of antraciet. De wand van 2,0 meter hoog moet worden  

gecombineerd met een zijspie. 

- Fundering & afwatering:  

Wij adviseren altijd de staanders van de terrasoverkapping 

op betonpoeren te plaatsen. Onze poeren hebben een nastel 

mogelijkheid. Hierdoor kunt u de afwatering van uw goot 

regelen. Om niets van het strakke design verloren te laten 

gaan loopt de afvoer van het regenwater van onze 

terrasoverkappingen door de staander. Wij leveren speciale 

poeren met HWA doorvoer.  Om te voorkomen dat 

regenwater onder uw overkapping loopt, kunt u gebruik 

maken van een lijngoot. Deze zijn eenvoudig te koppelen. 


