Het hele jaar genieten
van het buitenleven?
Vanaf de eerste zonnestralen, maar ook
als het regent?
Met een terrasoverkapping hoeft u niet
te slepen met tuinmeubelen en kussens.
Uw 'buitenkamer'
staat altijd klaar.

Overkapping
Castor | Capella

Er zijn twee types terrasoverkapping: de budgetvriendelijke
Castor en de stijlvolle Capella. Beide hebben een eigentijdse,
robuuste uitstraling en zijn direct aan de woning of aan een
ander (bij)gebouw te bevestigen. Door de ruime afmetingen
zijn de overkappingen ook geschikt voor bijvoorbeeld een
carport of andere toepassingen.
Dankzij de aluminium constructie is de overkapping onderhoudsvriendelijk. De lak is van hoge kwaliteit en beschermt
het aluminium tegen weer en wind. Ook de ramen en deuren
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onder de overkapping zijn beschermd tegen weersinvloeden.
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De mogelijkheden zijn legio. Wordt het kunststof of toch glas?
Kiest u voor ingebouwde verlichting en - voor de koelere
avonden - terrasverwarming? De overkapping wordt volledig
op maat gemaakt. Door de diverse extra opties kunt u de bij
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uw wensen passende buitenkamer creëren.

Constructie & vormgeving
De terrasoverkappingen Castor en Capella hebben een
solide frame van gepoedercoat hoogwaardig recyclebaar
aluminium. Afhankelijk van de gewenste afmetingen
en het soort dakplaat (kunststof of glas) zijn er twee of
meerdere staanders nodig en is er wel of geen overstek.
De overkapping is strak vormgegeven. Zelfs de hemelwaterafvoer is onzichtbaar verwerkt; deze loopt door
de staander naar beneden.

Voor- en zijaanzicht

15x15 scale 1:20 voor afbeelding 3x3 cm

Onderaanzicht

Castor
De Castor is een budgetvriendelijke, perfect
afgewerkte overkapping. De dakplaten zijn van
sterk kunststof.
Afmetingen
De overkapping is maximaal 700 cm breed bij een uitval van
350 cm. De hoogte is variabel. De dakhelling is 6 tot 15 graden.
Kleuren
Het aluminium frame is verkrijgbaar in crème (RAL 9001),
sepiabruin en antraciet structuurlak (RAL 7016). Andere
RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
De kunststof dakplaten zijn helder (transparant) of
opaal (melkwit).

Zijaanzicht
achterkant

Vooraanzicht
De aluminium goot aan de voorkant is afgerond.

Voor u alleen of samen met uw buren
Een terrasoverkapping kan ook heel goed fungeren als
carport, voor u alleen of samen met uw buren.
Vanwege de uitval van maar liefst 350 cm zijn zowel de
Castor als de Capella hiervoor geschikt.
Of heeft u ergens anders een overkapping nodig? Met de
onderdelen van de Castor en de Capella zijn vele creatieve
oplossingen mogelijk. Vraag uw SunJoy-specialist om advies.

Kunststof of glas
Voor de kunststof dakplaten
wordt lichtdoorlatend en isolerend
polycarbonaat gebruikt. De plaat heeft
aan beide zijden een UV-bestendige
oppervlaktelaag die beschermt tegen
verkleuring door zonlicht.
Met glazen dakplaten, gemaakt van
gelaagd veiligheidsglas, creëert u een
luxe uitstraling met meer daglicht.
Er zijn veel mogelijkheden, laat u hierin door uw SunJoy-specialist adviseren.

Wit (RAL 9010)

Crème (RAL 9001)

Capella
De Capella heeft een stijlvolle uitstraling dankzij de
mooie, afgeronde aluminium profielen. Ook zijn er
geen hinderlijke schroeven in het zicht. Voor de
dakplaten kan worden gekozen uit kunststof of glas.
Afmetingen
De overkapping is maximaal 700 cm breed bij een uitval van
359 cm. De hoogte is variabel. Met een koppelstuk is de over-kapping breder te maken. De dakhelling is 5 tot 12 graden.

Sepiabruin structuurlak

Kleuren
Het aluminium frame is verkrijgbaar in wit (RAL 9010),
crème (RAL 9001) en antraciet structuurlak (RAL 7016).
Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
De kunststof dakplaten zijn helder (transparant) of
opaal (melkwit). Voor glazen dakplaten zijn er verschillende kleurtinten mogelijk.

Antraciet structuurlak
(RAL 7016)

Vooraanzicht
De staanders zijn aan de voorkant afgerond; de
aluminium goot is voorzien van een sierprofiel. Dit
profiel is verkrijgbaar in twee varianten: afgerond en
Victoriaans.

Afgerond sierprofiel

Victoriaans sierprofiel

*

De constructie heeft twee
of meerdere staanders,
zonodig met overstek*
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Extra mogelijkheden
De Castor en de Capella zijn uit te breiden met:
•
•
•
•
•

Verlichting: in de liggers, voor extra sfeer en gemak.
Terrasverwarming: voor warmte op frissere momenten.
Serrezonwering: voor extra bescherming tegen zonlicht
en voor verkoelende schaduw.
Spie-afwerking: voor het dichtmaken van de open,
schuine zijkanten.
LockScreens: bij wind of laagstaande zon.

Verlichting

Terrasverwarming

Kies uw ideale overkapping!

Serrezonwering,
spie-afwerking
en LockScreens

Waarin onderscheidt de Capella zich van de Castor:
•
•
•
•
•

Zwaardere profielen en luxere uitstraling.
Naast kunststof ook glazen dakplaten mogelijk.
Keuze uit een afgerond of Victoriaans sierprofiel.
Meer ruimte tussen de staanders.
Verlichting makkelijker te monteren en te vervangen.

www.graafschapzonwering.nl
www.sunjoy.nl

Uw SunJoy-specialist

