LUNA - EEN MODERNE EN MODULAIRE OVERKAPPING
Wil je ten volle genieten van je tuin en het buitenleven en dit onder een prachtige tuinoverkapping?
De Luna zorgt voor een optimale bescherming tegen UV-stralen overdag. ’s Avonds creëert het dan weer de perfecte plaats om
gezellig samen te zijn met vrienden.
Deze houten overkapping geeft een charmante en moderne look aan jouw tuin.
Je kiest natuurlijk zelf de functie van jouw modulaire tuinconstructie: maak je er liever een tuinkamer of overdekt terras van, of plaats
je er een jacuzzi, een outdoor kitchen of een loungehoek voor vlakbij je zwembad?
De mogelijkheden zijn eindeloos!

DE OPBOUW VAN EEN LUNA OVERKAPPING
De Luna is opgebouwd uit een basisstructuur uit drukgeïmpregneerd grenenhout en gelamelleerde buitenliggers uit vurenhout. Voor
de dakbekleding heb je keuze tussen lamellen wandelementen die als dak monteerbaar zijn, of een geperforeerd zeil in
polyestergaas.
Verdere speci caties zijn:
De stevige verticale palen van de basisstructuur zijn 12 x 12 x 300 cm.
Een wandelement bestaat uit 2 lamellenpanelen van 87 x 110 cm.
Het zeil is beschikbaar in wit, beige of grijs
Modellen zijn mogelijk in 3 x 3m, 3 x 4m, 3 x 5m en 4 x 4m
Laat je begeleiden door een van onze verdelers. Zij geven je advies op maat!

detail geperforeerd zeil

detail wandelement met lamellen

VOORBEELD OPSTELLINGEN

IDEALE MATCH
Breng sfeer en gezelligheid in jouw droomtuin!
Een mooie setting onder je Luna overkapping creëer je met een Lucca tuinset.
Het is een kwalitatief tuinset gemaakt van uit duurzaam iroko hardhout en gelakte
metalen pro elen.
Bekijk hier alle beschikbare kleuren!
Ook de Venice bloembakken passen perfect bij de Luna pergola.

PRIJZEN EN INFORMATIE
Wil je graag meer weten over deze overkapping? Ga langs bij een van onze verdelers in je buurt.
Deze experts adviseren jou graag bij je tuinplannen en bezorgen je alle info over de prijzen en de mogelijkheden van deze
constructie op maat van jouw tuin.
Vind er snel en vrijblijvend een via deze handige dealerlocator.
Raadpleeg onze FAQ voor voorbereidende vragen.
Voor meer informatie over onze houtsoorten kan je terecht op deze infopagina.

