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Item Omschrijving Openingsbod

1 3x3m terrasoverkapping met lamellendak
Deze duurzame pergola in aluminium …
·         ... oogt strak, modern design
·         wordt ook wel bio-klimatische pergola genoemd 
(bioclimatics)
·         met het oriënteerbare lamellendak bepaal je zelf de 
lichtinval en het zonlicht
·         2 zones die je apart kan bedienen biedt een grote 
meerwaarde
·         leef buiten met het comfort van binnen
·         geïntegreerde waterafvoerkanalen in lamellen en palen
·         kwalitatief aluminium
·         zwarte structuur poederlak (korrel)
·         inox/RVS (roestvrij staal) inbus schroeven
·         optionele windvaste ZIP screens (jaloezieën) bieden 
bescherming tegen wind, zon of regen (en insecten)
·         kan losstaand of aangebouwd gemonteerd worden
·         eenvoudige montage 
Afmetingen: 3x3meter

ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

1.560 €

2 3x3m terrasoverkapping met lamellendak
Deze duurzame pergola in aluminium …
·         ... oogt strak, modern design
·         wordt ook wel bio-klimatische pergola genoemd 
(bioclimatics)
·         met het oriënteerbare lamellendak bepaal je zelf de 
lichtinval en het zonlicht
·         2 zones die je apart kan bedienen biedt een grote 
meerwaarde
·         leef buiten met het comfort van binnen
·         geïntegreerde waterafvoerkanalen in lamellen en palen
·         kwalitatief aluminium
·         zwarte structuur poederlak (korrel)
·         inox/RVS (roestvrij staal) inbus schroeven
·         optionele windvaste ZIP screens (jaloezieën) bieden 
bescherming tegen wind, zon of regen (en insecten)
·         kan losstaand of aangebouwd gemonteerd worden
·         eenvoudige montage 
Afmetingen: 3x3meter

1.560 €
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ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

5 3x4m terrasoverkapping met lamellendak
Deze duurzame pergola in aluminium …
·         ... oogt strak, modern design
·         wordt ook wel bio-klimatische pergola genoemd 
(bioclimatics)
·         met het oriënteerbare lamellendak bepaal je zelf de 
lichtinval en het zonlicht
·         2 zones die je apart kan bedienen biedt een grote 
meerwaarde
·         leef buiten met het comfort van binnen
·         geïntegreerde waterafvoerkanalen in lamellen en palen
·         kwalitatief aluminium
·         zwarte structuur poederlak (korrel)
·         inox/RVS (roestvrij staal) inbus schroeven
·         optionele windvaste ZIP screens (jaloezieën) bieden 
bescherming tegen wind, zon of regen (en insecten)
·         kan losstaand of aangebouwd gemonteerd worden
·         eenvoudige montage 
Afmetingen: 3x4meter

ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

1.890 €

7 4x4m terrasoverkapping met lamellendak
Deze duurzame pergola in aluminium …
·         ... oogt strak, modern design
·         wordt ook wel bio-klimatische pergola genoemd 
(bioclimatics)
·         met het oriënteerbare lamellendak bepaal je zelf de 
lichtinval en het zonlicht
·         2 zones die je apart kan bedienen biedt een grote 
meerwaarde
·         leef buiten met het comfort van binnen
·         geïntegreerde waterafvoerkanalen in lamellen en palen
·         kwalitatief aluminium
·         zwarte structuur poederlak (korrel)
·         inox/RVS (roestvrij staal) inbus schroeven
·         optionele windvaste ZIP screens (jaloezieën) bieden 
bescherming tegen wind, zon of regen (en insecten)
·         kan losstaand of aangebouwd gemonteerd worden
·         eenvoudige montage 

1.990 €
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Afmetingen: 4x4meter

ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

8 4x4m terrasoverkapping met lamellendak
Deze duurzame pergola in aluminium …
·         ... oogt strak, modern design
·         wordt ook wel bio-klimatische pergola genoemd 
(bioclimatics)
·         met het oriënteerbare lamellendak bepaal je zelf de 
lichtinval en het zonlicht
·         2 zones die je apart kan bedienen biedt een grote 
meerwaarde
·         leef buiten met het comfort van binnen
·         geïntegreerde waterafvoerkanalen in lamellen en palen
·         kwalitatief aluminium
·         zwarte structuur poederlak (korrel)
·         inox/RVS (roestvrij staal) inbus schroeven
·         optionele windvaste ZIP screens (jaloezieën) bieden 
bescherming tegen wind, zon of regen (en insecten)
·         kan losstaand of aangebouwd gemonteerd worden
·         eenvoudige montage 
Afmetingen: 4x4meter

ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

1.990 €

9 3m electric windproof ZIP screen (blind)

3m windproof ZIP screen (blind)
windproof ZIP screen (blind) offers protection against wind,
sun or rain (and insects)
Fits on patio cover with SOLIDCUBE louvered roof
Top quality, weighs 32kg (or more)
included motor and remote control
High-quality aluminum
Black textured powder coating (grain)
Stainless steel / stainless steel Allen screws
Dimensions: 3 meters

ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

450 €
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10 3m electric windproof ZIP screen (blind)

3m windproof ZIP screen (blind)
windproof ZIP screen (blind) offers protection against wind,
sun or rain (and insects)
Fits on patio cover with SOLIDCUBE louvered roof
Top quality, weighs 32kg (or more)
included motor and remote control
High-quality aluminum
Black textured powder coating (grain)
Stainless steel / stainless steel Allen screws
Dimensions: 3 meters

ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

450 €

11 3m electric windproof ZIP screen (blind)

3m windproof ZIP screen (blind)
windproof ZIP screen (blind) offers protection against wind,
sun or rain (and insects)
Fits on patio cover with SOLIDCUBE louvered roof
Top quality, weighs 32kg (or more)
included motor and remote control
High-quality aluminum
Black textured powder coating (grain)
Stainless steel / stainless steel Allen screws
Dimensions: 3 meters

ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

450 €

14 3m windvaste ZIP screen (jaloezie)      
windvaste ZIP screen (jaloezie) biedt bescherming tegen 
wind, zon of regen (en insecten)
·         past op terrasoverkapping met lamellendak 
SOLIDCUBE
·         topkwaliteit, weegt 32kg (of meer)
·         bediening met inbegrepen zwengel
·         kwalitatief aluminium
·         zwarte structuur poederlak (korrel)
·         inox/RVS (roestvrij staal) inbus schroeven 
Afmetingen: 3meter

350 €
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15 3m windvaste ZIP screen (jaloezie)      
windvaste ZIP screen (jaloezie) biedt bescherming tegen 
wind, zon of regen (en insecten)
·         past op terrasoverkapping met lamellendak 
SOLIDCUBE
·         topkwaliteit, weegt 32kg (of meer)
·         bediening met inbegrepen zwengel
·         kwalitatief aluminium
·         zwarte structuur poederlak (korrel)
·         inox/RVS (roestvrij staal) inbus schroeven 
Afmetingen: 3meter

350 €

19 4m windvaste ZIP screen (jaloezie) 
windvaste ZIP screen (jaloezie) biedt bescherming tegen 
wind, zon of regen (en insecten)
· past op terrasoverkapping met lamellendak SOLIDCUBE
· topkwaliteit, weegt 32kg (of meer)
· bediening met inbegrepen zwengel
· kwalitatief aluminium
· zwarte structuur poederlak (korrel)
· inox/RVS (roestvrij staal) inbus schroeven 
Afmetingen: 4 meter
ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

550 €

20 4m windvaste ZIP screen (jaloezie) 
windvaste ZIP screen (jaloezie) biedt bescherming tegen 
wind, zon of regen (en insecten)
· past op terrasoverkapping met lamellendak SOLIDCUBE
· topkwaliteit, weegt 32kg (of meer)
· bediening met inbegrepen zwengel
· kwalitatief aluminium
· zwarte structuur poederlak (korrel)
· inox/RVS (roestvrij staal) inbus schroeven 
Afmetingen: 4 meter
ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

550 €

21 4m electric windproof ZIP screen (blind)

4m windproof ZIP screen (blind)
windproof ZIP screen (blind) offers protection against wind,
sun or rain (and insects)
Fits on patio cover with SOLIDCUBE louvered roof
Top quality, weighs 32kg (or more)

600 €
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included motor and remote control
High-quality aluminum
Black textured powder coating (grain)
Stainless steel / stainless steel Allen screws
Dimensions: 4 meters

ongebruikt, in ongeopende originele verpakking

22 4m electric windproof ZIP screen (blind)

4m windproof ZIP screen (blind)
windproof ZIP screen (blind) offers protection against wind,
sun or rain (and insects)
Fits on patio cover with SOLIDCUBE louvered roof
Top quality, weighs 32kg (or more)
included motor and remote control
High-quality aluminum
Black textured powder coating (grain)
Stainless steel / stainless steel Allen screws
Dimensions: 4 meters

600 €
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