Glazen dak

Murano

Puro

Gewoon van het leven
genieten!

Murano Puro
creëert extra woonruimte en verlengt het terrasseizoen

Murano Puro – glazen dak
Weerbescherming voor kleine en middelgrote terrassen

Type Gelijkliggend (B)
met palen onder de dakrand
De palen staan compact en modern op één lijn
met de regengoot.
Het regenwater wordt via de daksparren, regengoot en de binnenkant van de palen afgevoerd.

 Breedte max. 700 cm,
diepte max. 350 cm
 Met 2 tot 3 palen

 Opties:
LED-verlichting,
terrasverwarming

(naargelang belasting en type)

 Dakhelling naar keuze: 3° tot 10° (traploos)
 Nauw op de muur
aansluitende kast

 Aanvullende producten:
Murano Glissando
(glazen schuifelementen),
Driehoekige afsluiting,
Murano Finestra
(vaste beglazing)

Pure outdoor living: het glazen dak Murano Puro breidt de woonruimte gezellig
uit en is hierbij solide, veelzijdig en aantrekkelijk in prijs. Omdat de regengoot
en palen gelijkliggend op één lijn staan, biedt Murano Puro maximale ruimte

Decoratief:
glasvoegen met lijsten
in framekleur voor indeling
van de glasvlakken.

en worden ook kleine terrassen omgetoverd tot een plek waar het aangenaam
vertoeven is. Een praktisch detail is de onzichtbaar geïntegreerde waterafvoer
via de palen.

Puristisch
Regengoot met vlakke eindkappen

Slanke daksparren
Deze geven Murano Puro een elegante
uitstraling. De afstand tussen de daksparren kan tot 120 cm bedragen, zodat grote
glasvelden mogelijk zijn (afhankelijk van de
dakgrootte en belasting).

Murano Puro

Typen
en Bouwvormen

Uitrusting en techniek

Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland
TÜV-gekeurde veiligheid
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Type
Gelijkliggend (B)

Bouwvormen
– Palen aan zijkant buiten
– Palen aan zijkant inspringend
– met 3e paal
– Versterking: Murano Vetro-goot (v)
Installatie-afmetingen (max.)

B1, B2, B3
B1
B2
B3
... v

Breedte 1-delig (afzonderlijk veld)
Diepte (type B: tot binnenkant palen; type Ü: tot buitenkant regengoot)
Hellingshoek, traploos (ten minste 5° aanbevolen)
Afstand tussen daksparren (max., afhankelijk van bouwtype, installatiegrootte, belasting)
Paalhoogte (max., standaard 240 cm)

Regenwaterafvoer
Afvoerpijp, geïntegreerd in paal
Beglazing
Voor gelaagd veiligheidsglas (helder) of kanaalplaten
Framekleuren
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken
Opties
Verlichting – LED-strips, LED-spotlijst
Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)
Glasvoeg
Extra afvoerpijp
Zijaansluitingsprofiel/div. profielen
Draagframe
Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige
elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens
in de actuele Lewens-prijslijst.

700 cm
350 cm
3 ° - 10 °
120 cm
350 cm

B1

gelijkliggend, buitenrand

B1v

zoals B1, met Murano Vetro-goot

B2

gelijkliggend, inspringend

B2v

zoals B2, met Murano Vetro-goot

B3

zoals B1, met 3e paal

B3v

zoals B3, met Murano Vetro-goot
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 Standaard
 Optie

! Niet bij de levering inbegrepen

Uw dealer geeft u graag advies:

www.lewens-markisen.de
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