
Fax: +49 (0) 2762/9253-280 / E-Mail: info@sunflex.de

Terrasoverkapping / kubieke designSystem SF152

Aanvraag Bestelling Klantnummer: ________________________________

Bedrijfsstempel/ -adres: Contactpersoon: ________________________________

Telefoon: ________________________________

Offertenummer: ________________________________

Commissie: ________________________________

Postcode structuur locatie: ___________

Instelbare sneeuwbelasting: 65 kg/m² 85 kg/m² 125 kg/m² 160 kg/m² 290 kg/m²
230 kg/m² 350 kg/m²



Fax: +49 (0) 2762/9253-280 / E-Mail: info@sunflex.de

Terrasoverkapping / kubieke designSystem SF152

Tuyau de descente/panneau de support : Centrum / nummer ______ Hoek / nummer ______

Debuut op de vloer:   _______ mm (voor het aanpassen van de draaglengte op de bouwplaats)

Afwatering zonder dakoverstek:

(vanaf 20 m² dakoppervlak Set 1 Set 2 Set 3 
wordt een tweede

goot aanbevolen!)

Set 1 
Set 2 
Set 3 

(schroefaansluiting incl. afdichting, buisbocht 90°, aluminium in dakkleur)

(schroefaansluiting, incl. afdichting, goot 2.500 mm, 2 klemhouders, aluminium in dakkleur)

(schroefaansluiting incl. afdichting, goot 2.500 mm, buisbocht 87° met uitloop, 1 mof, 2 klemhouders, aluminium in dakkleur) 

Aluminium afdekplaat in dakkleur voor set 2 of 3 Afdekpaneel ook voor steunen zonder regenpijp

Positie afwatering: (buitenaanzicht) links rechts midden (slechts vanaf 3e steun mogelijk)

Beglazing voorbereid voor: 8 mm 10 mm 12 mm

Polycarbonaat platen van: 16 mm

Staaf glasverdeling: ja nee

Kleur:  Anodisatie vooraf RAL ________ Speciale kleur: _________

Verlichting: LED-spots Aantal per spant: _________ Aantal per spant met spots: _________

Dimcontroller

Kabelgoot wandaansluiting



Fax: +49 (0) 2762/9253-280 / E-Mail: info@sunflex.de

Terrasoverkapping / kubieke designSystem SF152

Onderbouwelementen: voor: SF20 SF22 SF25 SF30 SF35
SF42 SF45

links: SF20 SF22 SF25 SF30 SF35
SF42 SF45

rechts: SF20 SF22 SF25 SF30 SF35
SF42 SF45

Gelieve de bijbehorende bestelformulieren in te vullen en mee te sturen! 

Gelieve plattegrond- c.q. aanzichttekening en opmerkingen bij te voegen! (Aanwijzing: buitenaanzicht gebruiken!)
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