
MAAK 
UW DROOM
NU WAAR!
Wij zijn héél trots op onze 
duizenden tevreden klanten

WIJ ZIJN 
7 DAGEN IN DE WEEK VAN 9.00u - 17.00U 

VOOR U 
GEOPEND

VOOR DE BESTE KWALITEIT 
EN DE SCHERPSTE PRIJZEN



  GARTENLÜX®  ZONWERING

DUURZAAM EN 
MILIEUBEWUST
Wij zorgen er altijd voor dat wij op een milieu-
vriendelijke en grondstofbesparende manier werken. 

DOOR ONZE EIGEN  
SPECIALISTEN GEMONTEERD
Voor de montage komen onze inmeters bij u thuis 
om de exacte maten op te nemen en uw speciale 
wensen te bespreken.

Alle terrasoverkappingen worden desgewenst 
speciaal voor u op maat gemaakt

NIET GEÏSOLEERD
Al onze overkappingen bestaan uit niet geïsoleerde 
systemen. 

GARTENLÜX 
GartenLüx Venlo staat al meer dan 25 jaar garant 

voor absolute topkwaliteit tegen de scherpste prijs. 

Met een terrasoverkapping creëert u het hele jaar 

door extra ruimte en maximale tuinbeleving.



Comfortabel buitenleven

GRATIS ADVIES
Heeft u speciale wensen? 
Wij geven u gratis en vrijblijvend advies.

De door ons aangeboden terrasoverkappingen zijn 
verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

Voor persoonlijk advies bezoekt u onze showroom in Venlo 
of neem contact op met één van onze vakkundige adviseurs. 
Wij zijn zeven dagen per week geopend.

HOOGWAARDIGE KWALITEIT
Onze producten zijn gemaakt van hoogwaardig alumi-
nium. Aluminium is duurzaam, kleurvast en - ook niet 
geheel onbelangrijk - onderhoudsarm. 

Alle terrasoverkappingen worden standaard geleverd 
met een ultradikke laag poedercoating (90 µm) in de 
kleuren verkeerswit structuur (RAL9016), crèmewit, 
(RAL9001) of grafietgrijs structuur (RAL7024). Daar-
naast kunnen wij alle overkappingen in de door u 
gewenste RAL kleur leveren.

Naast de diverse opties zoals o.a. (dimbare) LED ver-
lichting, glazen schuifdeuren, zijpanelen, alluminium 
schuifdeuren of dubbele draaideuren voor meer 
gemak, leveren wij ook zonwering producten 
voor onder of op uw overkapping op maat.

GARTENLÜX® MAGNIFIQUE           

   PROFIEL GARTENLÜX® PRESTIGE



DE XL-OVERKAPPING, ONZE RUIMTE PAKKER.... EXTRA GROOT!

EXCELLENT MET 
44.2 VSG GLASDAK
De Excellent terrasoverkapping heeft een 
uniek daksysteem met dakpanelen
van 44,2 VSG glas, een absoluut topproduct 
onder de terrasoverkappingen en al jaren 
onze bestseller!

Deze overkapping is stap voor stap samen te 
stellen met behulp van onze adviseurs. Gaat 
u zelf monteren dan worden alle standaard 
montage materialen die u nodig hebt 
voor de standaard zelfmontage, inclusief 
Nederlandse instructies meegeleverd.

TOT 7 METER OP MAAR 2 STAANDERS!

PRESTIGE MET
POLYCARBONAAT DAK
De beste terrasoverkapping inclusief 16 mm polycarbonaat dak tegen 
de beste prijs. De Prestige terrasoverkapping is de beste in zijn klasse; 
deze is eenvoudig stap voor stap samen te stellen samen met onze 
deskundige adviseurs. In combinatie met glazen schuifdeuren kunt u een 
droomtuinkamer creëren. 

POLY CARBONAAT 16 MM

Helder Polycarbonaat

Opaal Polycarbonaat

Polycarbonaat platen zijn zeer slagvast en 
energiebesparend. De robuuste en warmte-
isolerende platen zijn verkrijgbaar in kleurloos of 
opaal. Onze meerwandige polycarbonaatplaten zijn 
voorzien van een zelfreinigend oppervlak, dat de 
vorming van wateroppervlakken en de ophoping 
van vuil voorkomt. Deze worden bijna vanzelf 
weggespoeld als het begint te regenen.       

DE MEEST BETAALBARE 
TERRASOVERKAPPING
DE BESTE IN HUN KLASSE!

Prestige XL met polycarbonaat dak  
of de Excellent XL met glasdak



GRANDEUR MET 
GLASDAK VSG 44.2
Ook verkrijgbaar als MAGNIFIQUE met polycarbonaat 
dak. Deze robuuste en stijlvolle terrasoverkapping is door 
de grote vraag aan ons assortiment toegevoegd en kan 
geleverd worden in dieptes tot 4m. 

GARTENLÜX MAGNIFIQUE 
en GRANDEUR hebben 
extra zware vierkante 
palen en een rechte goot 
voor een moderne look.

VOOR DE HELE FAMILIE... 
GARTENLÜX MAGNIFIQUE
Veel terrasoverkappingen zijn niet berekend op grotere 
gezelschappen of grote loungesets. Wij presenteren het model 
GartenLüx® Magnifique! Deze overkapping geeft u hele familie 
volop de ruimte om zich vrij in te bewegen tijdens een barbeque of 
gezellig feest.  

Met glazen schuifdeuren en zijpanelen kunt u het model 
GartenLüx® Magnifique omtoveren tot een echte tuinkamer, 
geschikt voor alle weersomstandigheden.

Modern, Robuust en stijlvol



Uw woonkamer in de tuin

GARTENLÜX 
CABRIO ELEKTRISCH 
SCHUIFDAK MET 
GLASDAK VSG 44.2
Ons parade paardje... de Cabrio terrasoverkapping van 
GartenLüx is een unieke overkapping met een glazen 
schuifdak dat u gemakkelijk met uw afstandbediening 
kunt openen. 

  GARTENLÜX® CABRIO

GARTENLÜX 
SCHUIFDAK MET 
GLASDAK VSG 44.2
Ons GartenLüx® manuele schuifdak met echt 
glas is de optimale bescherming tegen weer 
en wind. U geniet van volledig buitengenot op 
zonnige dagen.

Op warme, droge zomerdagen kunt u het dak in 
een paar eenvoudige stappen openen en genieten 
van een aangenaam natuurlijk klimaat en licht in uw 
„huiskamer in het groen“. 

Bij slecht weer of koude temperaturen sluit 
u het schuifdak gewoon en verlengt u uw 
buitenseizoen naar wens. Per veld kunnen 
drie van de vier ruiten onafhankelijk van 
elkaar worden bewogen. Dat wil zeggen 
ongeveer 75% van het dakoppervlak zou dus 
open zijn. Je zit bijna onder de open hemel.



Zonwering met hoogwaardig en kleurvast doek

EEN ZONWERING, 
DIE BIJ U SMAAK PAST

Uw droomterras is niet compleet met een smaakvolle zonnewering 
die precies aan uw eisen voldoet. Kleuren en patronen van het 
zonweringsdoek, het ontwerp van de knikarmen en de cassette, 
binnen- of buitenzonwering: de mogelijkheden voor installatie en 
configuratie van een terraszonwering zijn legio. 

CASSETTE-ZONWERINGEN
Met onze GartenLüx cassette-zonweringen kiest 

u voor een effectieve zonwering. Wij installeren 
de voor u op maat gemaakte zonwering die past bij 
uw terrasoverkapping. Deze zonwering is in talrijke 
uitvoeringen, kleuren, motieven en ontwerpen 
verkrijgbaar. U vindt er zeker één die perfect bij uw 
smaak past.

GARTENLÜX FALTMARKISE
EEN PRACHTIG VOUWDAK
GartenLüx Faltmarkise biedt extra woongenot in uw tuin door zijn 
flexibiliteit. Dit vouwdak heeft een zon- en kleurvaste stof. 

Zit u bijvoorbeeld op het terras en wilt u van de zon genieten? 
Dan kunt u het vouwdak openen met een druk op de knop. Zo kunt 
u meteen genieten van het maximale licht en het mooie weer. Als 
u liever in de schaduw zit of beschutting zoekt tegen wind, regen 
of UV-stralen, sluit u het vouwdak met hetzelfde gemak.
Verkrijgbaar met of zonder verlichting.

GARTENLÜX® FALTMARKISE           



Prachtig... Fan•Tastico

GARTENLÜX FAN•TASTICO 
EEN RONDOM PERFECTE 
WOONERVARING
GartenLüx biedt voor elke woonsituatie de juiste 
oplossing. Vrijstaand, schuin of om een hele hoek 
gebouwd, de overkapping kan worden aangepast aan uw 
individuele wensen en behoeften.

GARTENLÜX PIATTO 
UNIEK DESIGN
Elegantie en stijl op het terras! Onze Piatto is een 
moderne terrasoverkapping met een visueel plat dak. 
Zo brengt u uw persoonlijke stijl naar uw tuin en creëert u 
een extra leefomgeving.

Uiterst geschikt indien u onvoldoende hoogte heeft aan 
uw gevel én kan vrijstaand geleverd worden.

Dakoverstek extra breed: 22,5 cm. 
met een RECHTE KAPRAND of een
RONDE KAPRAND.

Het is geen probleem om uw Piatto 
op een later tijdstip alsnog rondom te 
voorzien van glazen schuifdeuren.



De Crème de la Crème van de aluminium terrasoverkappingen

GARTENLÜX ANGOLO 
DIAGONAAL DE HOEK OM
GartenLüx biedt voor elke woonsituatie de juiste 
oplossing. De overkapping is diagonaal om een hele hoek 
gebouwd. 

GartenLüx Angolo kan worden aangepast aan uw 
individuele wensen en behoeften.

GROOT, GROTER, 
GARTENLÜX SUPRIMO
De GartenLüx Suprimo met glazen dakbedekking is de crème de la 
crème van de aluminium terrasoverkappingen. Het glas geeft de 
dakbedekking exclusiviteit en zorgt voor een maximale lichtinval. 

De GartenLüx Suprimo overtuigt echter vooral door zijn enorme 
afmetingen, oppervlaktes tot 42 m² kunnen worden overdekt met 
slechts twee staanders tot wel 6 meter diep.

Afhankelijk van de grootte is deze dakbedekking bedekt met 8 mm 
of 10 mm veiligheidsglas.

Comfortabele extra opties maken van een GartenLüx Suprimo 
overkapping een allround perfecte woonbelevenis en uiterst 
geschikt voor de horeca.



Perfecte woonervaring

GARTENLÜX CUBE DELUXE EEN 
PERFECTE TUINERVARING
Een open ruimte boven het terras in een mum van tijd? 
Met een druk op de knop kunt u de lamellen van de Cube 
Deluxe schuivend openen en een open-air effect in uw 
tuin creëren.

De Cube Deluxe terrasoverkapping kan als wandmodel of 
als vrijstaande overkapping worden geïnstalleerd.

  GARTENLÜX® CUBE DELUXE

GARTENLÜX CUBE 
SCHITTEREND DESIGN
De GartenLüx Cube verrijkt uw huis met zowel zijn design 
als optimaal gebruikscomfort. Met de afstandsbediening 
kunt u de lamellen gemakkelijk in een stand draaien 
die voor u het perfecte licht creëert. Bovendien kunnen 
de lamellen tot 120 graden worden versteld, zodat ze 
naadloos met de zon meedraaien.

De warme lucht blijft in de zomer niet 
onder uw dak hangen, of u nu van 
de zon geniet of niet. Tegelijkertijd 
geniet u van optimale bescherming 
tegen koude, regenachtige 
omstandigheden in de winter.

  GARTENLÜX® CUBE 



Ontdek de hoogwaardige kwaliteit van de GARTENLÜX PRESTIGE

Het polycarbonaat is lichtdoorlatend. Deze polycarbonaat 
platen zijn bijzonder slagvast en dus breukvast. Dit voorkomt 
gevaarlijke situaties zoals vallende takken of dakpannen uw 
overkapping zouden kunnen beschadigen. 

U hebt de keuze uit twee varianten:

1. Heldere dubbelwandige panelen bieden de maximale 
lichtopbrengst en lichtzonwering.

2. Onze dubbelwandige polycarbonaat platen, leverbaar 
in de kleur opaal en helder bieden een hoge mate van 
bescherming tegen de zon en andere weersinvloeden.

CHIQUE EN ROBUUST
GARTENLÜX PRESTIGE
Met de GartenLüx® Prestige terrasoverkapping kiest u voor 
een model met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De 
aluminium constructie met 16 millimeter dikke dubbelwandige 
polycarbonaat dakbedekking kan worden omgebouwd tot een 
prachtige tuinkamer. Met deze terrasoverkapping kunt u het 
hele jaar in uw buitenruimte genieten - beschermd en gezellig.

Bij Gartenlux.eu vindt u hoogwaardige terrasoverkappingen 
tegen aantrekkelijke prijzen. Gemaakt van weerbestendig 
aluminium en bedekt met 16 millimeter dikke dubbelwandige 
platen van slagvast polycarbonaat, combineert de GartenLüx® 
Prestige terrasoverkapping een moderne, elegante uitstraling 
met een hoge belastbaarheid en duurzaamheid.



DE KUNST VAN KOKEN EN 
GRILLEN IN DE OPEN LUCHT
Niet alleen privé liefhebbers van mooi design en lekker 
eten houden van OFYR. Ook professionele chef-koks 
steunen met veel plezier op de veelzijdigheid van de 
OFYR collectie en bieden hun gasten een ongekende 
dineerervaring.

The art of outdoor cooking

EEN BARBEQUE FEESTJE? 
DE WERELD VAN OFYR
OFYR meer is dan een product alleen; het is een volledig outdoor 
concept, het nieuw barbecueën wordt een speciale beleving, 
samen met vrienden en familie! 
Samen creëren, samen vieren, samen eten! Deze prachtige 
houtgestookte barbecues hebben een unieke uitstraling, 
kwaliteit, verfijning: alles komt samen in dit luxeproduct. Bezoek 
onze showrrom en bekijk zelf wat Ofyr voor u in petto heeft! 



Sfeervol dimbaar licht 
tot laat in de nacht

LED-VERLICHTING  
VOOR EEN GEZELLIGE SFEER
Met dimbare LED verlichting van Gartenlux kiest u voor 
een modern verlichtingsconcept dat ook in de avonduren 
voor een aangenaam licht zorgt. 

De efficiënte leds verbruiken weinig stroom en gaan vele 
jaren mee. Ze verfraaien het terras en zorgen voor nog 
meer gezelligheid met de dimfunctie.

INFRAROOD TERRASVERWARMER
Met een infrarood terrasverwarmer omringt u zich met extra 
warmte en comfort onder uw terrasoverkapping. 
Hij heeft een maximaal vermogen van 1500 tot 2400 watt en 
kan gemakkelijk met een afstandsbediening worden in- of 
uitgeschakeld.

GLAZEN SCHUIFDEUREN
Onze glazen schuifdeuren zijn gemaakt van 10 mm dik gehard 
glas, dat bestand is tegen alle weersomstandigheden en het 
is zeer veilig bij normaal gebruik. Alle andere onderdelen 
zijn gemaakt van hoogwaardig 6063 T6 aluminium met 
poedercoating. De glazen schuifdeuren zijn verkrijgbaar in 
drie versies, 64 cm, 82 cm en 98 cm breed. De hoogte varieert 
van 200 cm tot 250 cm met intervallen van 10 cm. Daarnaast 
leveren wij de glazen schuifdeuren ook op de door u gewenste 
maat.



ONBEPERKTE 
FLEXIBILITEIT  
EN VRIJHEID
Bij JOKA is massaproductie volledig 
uitgesloten. Elk dak wordt individueel voor u 
geproduceerd en aangepast aan uw exacte 

afmetingen. Wij bieden u bijna onbeperkte 
flexibiliteit en vrijheid bij het ontwerp van uw 
droomdakbedekking.

Onvoorwaardelijke feel-good momenten en het comfort van uw eigen huis

TOP KWALITEIT 
VAN JOKA SYSTEM
Thuis genieten begint voor veel mensen vaak met 
gezellige momenten in de tuin. Hitte, wind of regen kunnen 
snel een storende factor worden in deze idylle. Vitello-
Flex, het summum onder de overkappingen, biedt u de 
onvoorwaardelijke feel-good momenten en het comfort van uw 
eigen huis.



GEEN IJSKOUDE HANDEN 
MEER IN DE WINTER

Bent u het beu om bij het minste spoor van 
vorst een kwartier lang over bevroren ruiten te 
ploeteren en met ijskoude handen achter het 
stuur te kruipen?  Een BOzARC carport neemt u 
die zorgen uit handen.

Welk Carport-Type past het beste bij u?

EEN ALUMINIUM-CARPORT 
BESCHERMT UW AUTO HET 
HELE JAAR DOOR 
Een auto die onbeschermd buiten staat, krijgt het zwaar 
te verduren, niet alleen in de winter, wanneer hagelbuien 
ernstige schade kunnen aanrichten, maar ook in de 
zomer, wanneer een fris briesje plotseling verandert in 
een rukwind. GartenLüx biedt u schitterende beschermde 
carports van BOzARC!



WORDT GARTENLÜX 
DEALER
Wilt u exclusief dealer worden van 
GartenLüx terrasoverkappingen in uw 
regio? Of wilt u Gartenlux producten bij 
ons inkopen? 

Neem contact met ons op en wij bespreken 
de mogelijkheden.

info@gartenlux.eu

Een uitgebreid
gamma van producten

ONZE VACATURES
   ZELFSTANDIGE MONTAGETEAMS (M/V)

    SERVICEMONTEUR TERRASOVERKAPPINGEN  
IN LOONDIENST (M/V)

    INMETER TERRASOVERKAPPINGEN (M/V)

GartenLüx is toonaangevend marktleider op het gebied van verkoop, 
levering en montage van luxe aluminium terrasoverkappingen op de 
Nederlandse- en vooral op de Duitse markt. Vanwege enorme groei 
in omzet en tevreden klanten zijn wij per direct op zoek naar nieuwe 
monteurs en inmeettechnici.

NEEM CONTACT 
MET ONS OP
Bel ons op telefoonnummer +31 (0) 77 302 0034 of stuur uw 
CV per e-mail naar jobs@gartenlux.eu.
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Buys Ballotstraat 9
5916 PC Venlo
Nederland

Telefoon: +31 (0) 77 302 0034
Email: info@gartenlux.eu
www.gartenlux.eu

Wij vergoeden uw brandstofkosten wanneer 
u een terrasoverkapping bij ons kooptAlle informatie zonder garantie - fouten, drukfouten, 

illustraties en wijzigingen voorbehouden! 


