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Een Pallazzo Veranda

Met eigen technische kennis voortkomend uit 20 jaar aluminiumtechniek,
een verandaproduct waar we trots op zijn.
Dat is de kracht van Pallazzo Veranda.
Ontdek uw voordelen van een Pallazzo veranda en laat u uitgebreid voorlichten door één van onze dealers.
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Outdoor Living

Een feestje, een BBQ..., bij deze gelegenheden geeft een veranda aan uw
huis een extra dimensie. Een druppeltje regen doet daar geen afbreuk aan.
Én verleng uw zomer.
U zit heerlijk in uw tuin, zelfs in de nazomer kan dit tot in de late uurtjes.
U zit beschut en warm. Uw leefgenot wordt vergroot door deze tweede
woonkamer midden in het groen.
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10 jaar garantie

Het toegepaste aluminium is van Europese kwaliteit en de profielen
worden geproduceerd bij erkende extrudeurs in Europa. Daarmee
hebben we goed grip op de kwaliteit en kunnen we u 10 jaar garantie bieden op de coating. Deze coating wordt aangebracht onder
het Qualicoat keurmerk. Het strengste keurmerk voor lakwerk.
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De techniek

Het uiterlijk van de veranda speelt een grote rol bij uw keuze, maar het is
hetgeen wat zich onderhuids bevindt wat bijdraagt aan deze mogelijkheden.
Pallazzo heeft onder andere aandacht besteed aan twee belangrijke eigenschappen:
1. De ideale dikte van het aluminium in combinatie met het ontwerp. Dit
geeft duurzame sterkte en zorgt voor zo groot mogelijke overspanningen.
2. De dakverbindingen zijn onzichtbaar verwerkt in de constructie. Deze
specificaties geven de producten van Pallazzo een hoogwaardige aanvulling voor uw huis.
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Wintertuin

Om nog langer te genieten van het “Outdoor Living” kunt u kiezen
voor toepassing van zijwanden.
Deze zijwanden zijn opgebouwd uit een gerenommeerde aluminium profielserie en geproduceerd met sterke verstekverbindingen.
Daardoor kunnen de zijwanden over de volledige hoogte uit één
stuk worden beglaasd.
De zijwanden sluiten naadloos aan bij het dak. Ook hier geen
schroeven in het zicht.

12

Type 1

Type 3

Dit volledig geïsoleerd dak is uitermate geschikt als

Deze veranda is uitgevoerd met een moderne goot,

dak voor een volwaardig geïsoleerde serre. Ook kunt

passend bij een hedendaagse bouwstijl. Minimalis-

u dit dak eerst gebruiken als een veranda om het later

tisch design en bijpassende staanders kenmerken dit

uit te breiden tot een serre.

daktype.

Type 2

Type 4 XXL

Deze veranda heeft twee sierlijsten. De één met een Victo-

Dé oplossing voor situaties welke een grotere vrije

riaanse uitstraling, passend bij

overspanning van de goot vragen. Hiermee kunt u tot

een sierlijke bouwstijl. De andere

6 meter vrij overspannen, bij een diepte van 3,5 meter

sierlijst past meer bij een traditio-

met glas.

daktypen

nele bouwstijl.
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Verdekte afwatering

Geïntegreerde verlichting

In de staander wordt de hemelwaterafvoer gemonteerd.

LED verlichting kan worden geïntegreerd in de dakliggers.

Deze is dus volledig onzichtbaar. De afdekkap aan de

De bedrading hiervoor is weggewerkt in de constructie en

voorzijde van de staander is afneembaar, waardoor u altijd

zonder aanpassingen kunnen spots worden gemonteerd.

bij de afvoer kunt.

in detail
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Afwerking

Versterking

De bevestigingsmaterialen zijn volledig weggewerkt in de

Voor grotere verandadaken is een mogelijkheid tot verster-

constructie. Hierdoor ziet u geen schroeven. De bevestigings-

king in de goot opgenomen. Met dezelfde goot kunt u grotere

methode biedt een variabele montage tussen de 7 en 20

overspanningen creëren. Naargelang de diepte worden ook de

graden en is daardoor geschikt voor iedere situatie.

liggers voorzien van verstevigingskokers.

17

Pallazzo 3D visualisatie

Maar hoe staat de veranda nu aan mijn huis? En welke kleur moet ik kiezen?
Hiervoor hebben we een App ontwikkeld. Deze App maakt visueel
inzichtelijk welke veranda het beste bij uw huis past.
De App combineert een foto van uw huis met een veranda van Pallazzo.
Vraag een Pallazzo dealer naar uw mogelijkheden.
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www.pallazzoveranda.nl

Uw dealer

