


Aluxe verandadaken is een toonaange-
vend bedrijf met een moderne pro-
ductielijn van veranda’s, gevestigd in 
Nederland. Aluxe heeft door de jaren 
heen een bloeiend dealernetwerk opge-
bouwd met vele tevreden klanten door 
heel Nederland en Duitsland.  
 
De verandadaken van Aluxe onder-
scheiden zich door het gebruik van 
hoogwaardige materialen. Met name 
de dikte van het aluminium, de poly-
ester poedercoating en de teflonbasis-
structuurcoating maken het  
verschil met de concurrent.  
 
De samenwerkende partners en  
toeleveranciers van Aluxe behoren  
tot de top van Europa waarmee één  
gemeenschappelijk doel wordt nage-
streefd: een kwaliteitsproduct voor een 
goede prijs. 
 

Aluxe produceert twee typen 
veranda’s:

De basicveranda, uitgevoerd in een 
cremewit gladde poedercoating; en de 
premiumveranda uitgevoerd in cre-
mewit  of  antraciete structuurcoating. 
Beide daken bezitten scharnierende 
profielen bij de goot en de aansluiting 
bij de muur waardoor de daken onder 
verschillende hellingshoeken kunnen 
worden geplaatst. De premiumve-
randa kenmerkt zich door een hoger 
afwerkingsniveau dan de basicve-
randa. Beide typen veranda’s zijn uit 
te breiden tot een wintertuin door de 
toepassingen van het Aluxe aluminium 
kozijnen programma.

Aluxe staat voor kwaliteit



Een tuin is tegenwoordig meer 

dan alleen een terras met bor-

ders en omheiningen. Vandaag 

de dag spreekt men van het 

buitenleven in en om de woning. 

Bij deze trend heeft de veranda 

echt zijn intreden gemaakt. Een 

veranda biedt namelijk het hele 

jaar door: beschutting tegen 

regen, warmte in de zomer en 

tegen kou in de winter. Een ve-

randa wordt veelal ingericht als 

een verlengstuk van de woonka-

mer. Een mooie loungeset, een 

buitenkeuken zijn enkele voor-

beelden om de veranda sfeer en 

gezelligheid te geven. 

 

De laatste ontwikkelingen in het 

gebruik van een veranda zijn met 

name de verdere aankleding van 

de nieuwe verblijfsruimte. Hierbij 

moet men denken aan vaste wan-

den, schuifwanden, horizontale- 

en verticale screens tegen wind 

en zon, infrarood verwarming 

e.d.  Een veel gevraagd concept 

is dan ook de wintertuin, een 

veranda met zijwanden en een 

voorpui met openslaande deuren 

een schuifpui of een volledig 

inschuifbare glazenwand.  Het 

wintertuin concept kan gefaseerd 

worden uitgevoerd zodat de 

kosten gespreid worden.

De trend
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IQ relax opale platen,  
16mm polycarbonaat  
Deze opaalplaat is qua kleur identiek 
aan de normale opaalplaat maar bezit 
daarnaast een extra  coating die een 
deel van de kortgolvige warmtestraling 
uit de zon filtert, waardoor het in de 
zomer aangenamer aanvoelt onder de 
veranda. Deze plaat is voor veranda’s 
die de hele dag in de zon staan een 
aanbeveling.

Solar control IR-plaat,  
16mm polycarbonaat 
Een speciaal ontwikkelde transparante 
plaat met groenige coating die net 
als de IQ relaxplaat een deel van de 
kortgolvige warmtestraling uit de zon 
filtert, naast de warmtewerende functie 
geeft de plaat een luxe uitstraling aan 
de veranda. 

Gelaagd glas 8mm 44.2
Dit is de standaard dakbeglazing voor 
de veranda’s, glas geeft een bijzonder 
luxe uitstraling aan de veranda, verge-
lijkbaar met een serre. Voor veranda’s 
met een glasdak zijn er legio aan 
mogelijkheden om zonwering op het 
dak toe te passen, dit kan wenselijk 
zijn tijdens de warme zomermaanden.

Isolatieglas tot een dikte 25mm 
U kunt het verandadak ook voorzien 
van isolatieglas (dubbel glas) dit glas 
wordt 1-zijdig of 2-zijdig gelaagd 
aangeboden. Dit glas is alleen aan te 
bevelen bij de verandaserie Topline, 
een geïsoleerd systeem voor de bouw 
van een serre.

Dakplaten: uitstraling  
en functionaliteit

Bij het merendeel van de veranda’s 
wordt het dak voorzien van polycarbo-
naat, een zeer sterk lichtgewicht pro-
duct, wat verkrijgbaar is in verschillende 
diktes en verschillende licht- en warmte 
doorlatende eigenschappen. De keuze 
voor de juiste plaat wordt bepaald door 
zijn eigenschappen maar ook door zijn 
uitstraling en kleur. Aluxe levert vier 

typen polycarbonaatplaten: 
 
Heldere platen, 16mm polycarbonaat
Deze plaat laat na glas het meeste licht 
door en wordt meestal gekozen bij ve-
randa’s georiënteerd op het oosten en/
of noorden waar weinig zonlicht is.

Opale platen, 16mm polycarbonaat  
De opaalplaat is een melkwitte plaat die 
zonwerend werkt,  een ideale plaat voor 
plaatsen met veel zon. De opaalplaat 
geeft veel indirect licht en oppervlakkig 
vuil is nauwelijks zichtbaar. 

Basic & Premium veranda op maat
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10 redenen om te kiezen voor een 
veranda van Aluxe:
 

 
 bestellen bij uw dealer;

 
 makkelijk reinigbaar;

 kleur van de veranda;

 montage  of u kunt hem laten monteren  
 door uw dealer; 

 
 zoals gelaagd glas, polycarbonaat,  
 sandwich panelen etc.

 kunt u aanpassen aan de stijl van uw  
 woning. Wij leveren standaard de 
 vlakke goot en tegen meerprijs een   
 ronde of klassieke gootsierlijst;

 
 ledverlichting in de dakbalken;

 
 veranda mogelijk zoals een waaier  
 dak, een binnen waartse hoek of om  
 de hoek van uw woning heen;

 in dezelfde kleur als de veranda;

 de polycarbonaat dakplaten;

De nieuwste trend op het ge-

bied van erfafscheiding is het 

aluminium prefabsysteem van 

palen en profielen voorzien 

van poedercoating, waarbij u 

een legio aan mogelijkheden 

heeft wat betreft de vulling 

van het systeem. Hierbij kunt 

u denken aan natuursteen, 

hardhout, glas, WPC hout-

composiet  planken.  

 

Door de toepassing van de 

hoogwaardige materialen 

wordt de levensduur van deze 

erfafscheiding aanzienlijk 

verlengd, met als bijkomend 

voordeel dat het nauwelijks 

onderhoud  vergt.

De nieuwe trend op het gebied van erafscheiding



Mogelijke opties voor uw veranda

1. Klassieke Goot

2. Ronde Goot

3. Vlakke Goot

4. Fundering 1

2 3

4

Nieuw in het 
assortiment 

All season-curtain, een eenvou-

dig inzetbaar pvc doek, geheel 

op maat gemaakt in elk gewenst 

ontwerp en kleur. De ideale 

afscherming tegen kou, wind en 

regen in  het voor- en najaar.

 

De horizontaal uittrekbare 

wind-screen, door het  

oprolsysteem in zijn luxe kast 

kan de screen op variabele 

lengte gebruikt worden, de 

kast is standaard uitgevoerd  

in antraciet structuurlak. 

 
Geheel nieuw in het assor-
timent is de gehard-glazen 
schuifwand, de deuren in 
deze wanden lopen op een 
onder- en bovenrail vlak langs 
elkaar als een schuifpui maar 
zijn niet omkaderd door een 
kozijnprofiel. Dit geeft een 
grote doorloop opening en 
een fantastisch panoramische 

uitkijk op de tuin.  

All season-curtain

Electrische screen

Aluminium zijwand met glas

Gehard glazen schuifwand

Geïntegreerde verlichting

Gootsierlijsten en fundering



Vrijstaande veranda  
of carport 

-
staand te plaatsen, hierdoor bent u niet langer 
gebonden aan montage tegen een gevel en kunt 
u zelf bepalen waar u de gezelligste plek van de 
tuin gaat creëren. Uw Aluxe dealer kan u alles 
vertellen over de uitgebreide mogelijkheden. 

De wintertuin 

Onze veranda’s zijn eenvoudig uit te breiden 
naar een wintertuin door het toepassen van onze 
aluminium zij- en voorwanden. U kunt u hierbij 
denken aan wanden met openslaande deuren, 
een schuifpui of een vaste wand met glas.  
 
Laat u door uw Aluxe dealer  
informeren over uw mogelijkheden voor een 

wintertuin op maat.

Topline serie 

De Topline-serie is  een thermisch onderbroken 

systeem. Dit wil zeggen dat elk profiel van de 

serre uit twee delen bestaat die met elkaar ver-

bonden zijn door een kunstofverbinding. Deze 

verbinding (koudebrug-onderbreking) zorgt 

ervoor dat de kou aan de buitenzijde van de 

serre niet doorgegeven wordt aan de binnen-

zijde van de serre, andersom verliest uw geen 

warmte van binnen naar buiten. Met dit systeem 

kunt u een openverbinding maken met de woon-

kamer, wat u woongenot zeker zal vergroten, 

daarnaast is een serre (net als een veranda) 

waarde vermeerderend voor uw woning.  

De Topline-serie is verkrijgbaar in alle 

beschikbare Ral kleuren.

Van veranda naar wintertuin
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Uw Aluxe dealer

www.aluxe.nl
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