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

VOOR U 
GEOPEND

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

VOOR DE BESTE KWALITEIT 
EN DE SCHERPSTE PRIJZEN



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.

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

DOOR ONZE EIGEN  
SPECIALISTEN 
GEMONTEERD
Onze inmeters komen vóór de installatie bij u 
ter plaatse om alles nauwkeurig op te meten en 
eventuele bijzonderheden met u te bespreken.
Onze montageteams zorgen voor de levering en 
vakkundige montage van uw dakbedekking. 

Alle terrasoverkappingen worden         desgewenst speciaal 
voor u op maat gemaakt 

KOUD-ALUMINIUM-SYSTEEM
Al onze overkappingen bestaan uit niet geïsoleerde 
systemen.

Alle informatie zonder garantie - fouten, drukfouten, illustraties en wijzigingen voorbehouden! 



HOOGWAARDIGE KWALITEIT
Onze producten zijn gemaakt van hoogwaardig alumi-
nium (6061 T6). Aluminium is duurzaam, kleurvast en - 
ook niet geheel onbelangrijk - onderhoudsarm. 

Alle terrasoverkappingen zijn standaard voorzien 
van een ultra-dikke laag poedercoating (90 µm) in de 
kleuren verkeerswit structuur (RAL9016), crèmewit, 
(RAL9001) of grafietgrijs structuur (RAL7024). 

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

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.

GARTENLÜX® MAGNIFIQUE           

   PROFIL GARTENLÜX® PRESTIGE
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POLYCARBONAAT DAKEN 
GLASDAKEN 
SCHUIFDAKEN 
LAMELLENDAKEN 
VOUWDAKEN

  TOEBEHOREN 
GLASSCHUIFDEUREN 
KASSETTENMARKISEN 
ZIJWANDEN 
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  GARTENLÜX PREMIUM 
DE BUSINESS TOTAALOPLOSSING VOOR DE HORECA EN THUIS 

 VACATURES
 GARTENLUX EXCLUSIEF DEALER OF GARTENLUX DEALER?



POLYCARBONAAT DAKEN



De Crème de la Crème van de aluminium terrasoverkappingen

GROOT, GROTER,  
GARTENLÜX SUPRIMO
De Suprimo is de koningin onder de aluminium dakbedekkingen. 
Dankzij het enorme draagvermogen kunnen oppervlakken tot 
zeven meter breed en zes meter diep, d.w.z. tot 42 m², worden 
overdekt met een structuur die slechts op twee palen staat. Door 
deze eigenschappen is de Suprimo bijzonder interessant voor 
professioneel gebruik, zoals in horecabedrijven of sportclubs.

Voor de dakbedekking is er standaard keuze uit luxe 
veiligheidsglas of twee verschillende soorten polycarbonaat: 
GD helder of GD opaal. Warmtereflecterende of extra lichte 
polycarbonaatplaten zijn ook verkrijgbaar tegen een meerprijs. 
Handige extra opties maken een Suprimo Edition dakbedekking 
tot een allround perfecte woonbeleving.

De afmetingen van de GartenLüx® SUPRIMO terrasoverkappingen 
geven u een eerste gevoel voor het visuele effect:

• Dakbedekking: 16 mm polycarbonaat opaal of helder of 
 8 mm of 10 mm veiligheidsglas

• Goot: Extra sterke superieure goot
• Staanders: 150 x 220 millimeter
• Breedte: 4000-7000 millimeter
• Diepte: 3000-6000 millimeter
• Standaard kleuren: Antraciet structuur RAL 7016

POLYCARBONAAT DAKEN

      GARTENLÜX® SUPRIMO

Helder Polycarbonaat Opaal Polycarbonaat

POLY CARBONAAT 16 MM (TWEE VERSCHILLENDE SOORTEN)

GLAS 8 OF 10 MM



VOOR DE HELE FAMILIE... 
GARTENLÜX MAGNIFIQUE
Sommige terrasoverkappingen zijn te klein voor uitgestrekte 
loungemeubelen of grote gezinnen. Daarom presenteren wij het 
model GartenLüx® Magnifique, dat met een diepte van vier meter 
en een breedte tot 12 meter een echt huiskamergevoel creëert.

Met de terrasoverkapping GartenLüx® Magnifique, ook 
verkrijgbaar als GRANDEUR met glazen dak, is er geen gebrek aan 
ruimte wanneer individuele gezinsleden of gasten opstaan. Met 
een diepte van vier meter biedt de hoogwaardige overkapping veel 
ruimte voor tuinmeubelen. Met glazen schuifdeuren en zijpanelen 
kunt u het model GartenLüx® Magnifique omtoveren tot een echte 
wintertuin.

Modern, Robuust en stijlvol

De afmetingen van de GartenLüx® Magnifique 
terrasoverkapping geven u een eerste idee van de visuele 
impact:

• Polycarbonaat dak 16mm 
• Staanders: 150 x 120 millimeter
• Balken: 110 x 60 millimeter
• Gootscherm: 170 millimeter hoog
• Minimale breedte: 2 meter
• Maximale breedte: 12 meter

GARTENLÜX MAGNIFIQUE 
heeft extra zware hoekige 
staanders en een rechte 
goot voor een moderne look. 
Nu met water overloop.

POLYCARBONAAT DAKEN

      GARTENLÜX® MAGNIFIQUE



Fantastico: Voor elke woonsituatie de juiste oplossing

Voor uw planning vindt u hier de belangrijkste afmetingen:

• Dakbedekking: 16 mm polycarbonaat opaal of helder
• Gootscherm: Plat
• Staanders: 110 x 110 mm
• Breedte: 5560-9060 millimeter
• Diepte: 2500-3500 millimeter
• Standaard kleuren: Wit RAL 9016 | Antraciet structuur 
• RAL 7016 | Zwart structuur RAL 9005 | Grijs structuur  

RAL 9007

GARTENLÜX FANTASTICO 
EEN RONDOM PERFECTE 
WOONERVARING
Hoe uw woning ook is vormgegeven, GartenLüx biedt 
voor elke woonsituatie de juiste oplossing. Vrijstaand, 
hellend of om een haakse hoek gebouwd - de overkapping 
kan worden aangepast aan uw individuele wensen en 
behoeften. 

Voor de dakoverkapping kunt u standaard kiezen uit 
twee verschillende soorten polycarbonaat: GD helder 
of GD opaal. Warmtereflecterende of extra lichte 
polycarbonaatplaten zijn ook verkrijgbaar tegen 
meerprijs. Handige extra opties maken een 
Fantastico Edition hoekversie tot een rondom perfecte 
woonbeleving.

GARTENLÜX® FANTASTICO           POLYCARBONAAT DAKEN



Voor een perfecte woon- en tuinbeleving

Voor uw planning vindt u hier de belangrijkste afmetingen:

• Dakbedekking: 16 mm polycarbonaat opaal of helder
• Gootscherm: Plat
• Staanders: 110 x 110 millimeter
• Breedte: 5560-9060 millimeter
• Diepte: 2500-3500 millimeter
• Standaard kleuren: Wit RAL 9016 | Antraciet structuur 
• RAL 7016 | Zwarte structuur RAL 9005 | Grijze structuur 

RAL 9007

Dakbedekking
Bij de Angolo Edition kunt u kiezen uit twee standaard 
dakbedekkingen: Polycarbonaat helder of Polycarbonaat 
opaal. Polycarbonaatplaten met warmtewerende 
eigenschappen zijn ook verkrijgbaar tegen een meerprijs.

GARTENLÜX ANGOLO 
HAAKS DE HOEK OM
De Angolo is een luxueuze overkapping die alle 
weersomstandigheden aankan met een uitgekiend, sterk 
en robuust systeem.

POLYCARBONAAT DAKEN

      GARTENLÜX® ANGELO



Uw woonkamer in het groen

Voor uw planning vindt u hier de belangrijkste afmetingen:

• Staanders: 110 x 110 millimeter
• Breedte: 110 x 60 millimeter
• Gootscherm: 140 millimeter hoog
• Minimale breedte: 3,06 meter
• Maximale breedte: 12,06 meter

Bezoek onze grote showroom in Venlo of maak een afspraak 
voor een adviesgesprek.

GARTENLÜX PRESTIGE MET
POLYCARBONAAT DAK
Met de GartenLüx® Prestige terrasoverkapping kiest 
u voor een model met een uitstekende prijs-kwaliteit 
verhouding. De aluminium constructie met 16 millimeter 
dikke dubbelwandige panelen kan worden uitgebreid tot 
een wintertuin. Met de terrasoverkapping kunt u van de 
lente tot de herfst heerlijk buiten zitten - beschermd en 
behaaglijk.

Bij GartenLüx vindt u hoogwaardige terrasoverkappingen 
tegen aantrekkelijke prijzen. Het model GartenLüx 
Prestige is ook verkrijgbaar als EXCELLENT met een 
glazen dak. 
Als exclusieve leverancier van het merk GartenLüx® 
stellen wij u graag het model Prestige in detail voor: 
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.

Deze overkapping is beschikbaar 
vanaf een breedte van 3,06 meter voor 
uw terras. Wij bieden een uitgebreide 
planning- en installatieservice en een 
garantie van vijf jaar. De GartenLüx® 
Prestige is verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen en kan worden uitgebreid met 
zijwanden en schuifdeuren om een complete 
wintertuin te creëren.

  GARTENLÜX® PRESTIGE

POLYCARBONAAT DAKEN



ONZE RUIMTE PAKKER... 
EXTRA GROOT
GARTENLÜX PRESTIGE XL
Bent u op zoek naar een duurzame terrasoverkapping met veel 
breedte en zo weinig mogelijk staanders? Ontdek het model 
GartenLüx® Prestige XL van aluminium en echt veiligheidsglas. 
Met een breedte van zeven meter en twee hoekstaanders biedt 
deze terrasoverkapping veel ruimte en een onbelemmerd uitzicht 
op de tuin.

Onze Prestige XL met polycarbonaat dak is ook verkrijgbaar als 
Excellent XL met glazen dak.

Tot zeven meter op slechts           twee staanders!

De GartenLüx® Prestige XL terrasoverkapping combineert 
de beste materialen met een uitgekiend en slim design. 
Deze GartenLüx® overkapping overbrugt een breedte 
van 7 meter en heeft slechts twee ondersteunende 
hoekstaanders nodig voor een veilige stand. 

De welgevormde constructie geeft u maximale vrijheid: 
plaats uw buitenmeubilair zonder beperkingen door de 
palen en geniet van het bijna zwevende dak. Als u meer 
bescherming wenst, kunt u de GartenLüx Prestige XL 
terrasoverkapping laten uitbreiden met zijwanden en 
glazen schuifdeuren om een complete tuinkamer te 
creëren. 

De volgende afmetingen geven u een beter beeld van de 
GartenLüx Prestige XL terrasoverkapping:

• Staanders: 110 x 110 millimeter
• Balken: 110 x 60 millimeter
• Gootscherm: 140 millimeter hoog
• Breedte: 7,06 meter

POLYCARBONAAT DAKEN

    GARTENLÜX® PRESTIGE XL

TOT ZEVEN METER OP SLECHTS 2 STAANDERS!



GLASDAKEN



Elegantie en stijl op het terras!

GARTENLÜX PIATTO 
EEN UNIEK DESIGN
Elegantie en stijl op het terras! Onze Piatto is een moderne 
terrasoverkapping met een optisch plat dak en een dakhelling van 
maar 2%. Met deze overkapping benadrukt u uw eigen persoonlijke 
stijl en creëert u een bijzondere leefomgeving in uw tuin. Deze 
terrasoverkapping is bijzonder geschikt voor situaties waarin een 
overkapping met een standaardhelling niet gewenst of niet haalbaar is. 

GLASDAKEN

Dakoverstek extra breed: 225mm 
in GOOTVORM: RECHT of 
GOOTVORM: ROND.

U kunt op elk moment een Piatto dak 
achteraf installeren.  GARTENLÜX® PIATTO



Uw woonkamer in het groen

GARTENLÜX GRANDEUR MET 
GLASDAK VSG 44.2
De GartenLüx® Grandeur, ook verkrijgbaar als MAGNIFIQUE met 
polycarbonaatdak, strekt zich uit over een terrasoppervlak tot  
48 vierkante meter - ideaal voor grote gezinnen, clubs en bedrijven. 
Het roestvrije draagsysteem en de dakbedekking met veiligheidsglas 
garanderen een lange levensduur en zien er bijzonder elegant uit.

Het model GartenLüx® Grandeur is ideaal voor wie op zoek is naar 
een grote terrasoverkapping. Dieptes tot 4 meter kunnen hier 
worden gerealiseerd. Bovendien maakt de Grandeur indruk met 
zijn hoogwaardige afwerking en speciaal geselecteerde materialen 
zoals gecoat aluminium en gelaagd veiligheidsglas. Massieve 
staanders en een rechte gootafdekking onderstrepen het 
moderne design.

Voor meer bescherming tegen weer en 
wind kunt u de GartenLüx® Grandeur 
terrasoverkapping uitbreiden met zijwanden 
en glazen schuifdeuren om een volledig 
afgesloten wintertuin te creëren. Drie van de 
vier ruiten kunnen onafhankelijk van elkaar 
per rail worden bewogen. D.w.z. ca. 75% van de 
zijwanden kan worden geopend.

De belangrijkste afmetingen zullen u helpen een eerste 
inschatting te maken van het volume in uw tuin:

• Staanders: 150 x 120 millimeter
• Breedte: 110 x 60 millimeter
• Gootscherm: 170 millimeter hoog
• Minimale breedte: 3,06 meter
• Maximale breedte: 12,06 meter

GARTENLÜX GRANDEUR heeft extra 
zware hoekige staanders en een rechte 
goot voor een moderne look. 
Nu met water overloop.

 GARTENLÜX® GRANDEUR   

GLASDAKEN



CHIQUE EN ROBUUST
GARTENLÜX EXCELLENT
U stelt de hoogste eisen aan materiaal, ontwerp en afwerking? 
Dan is de GartenLüx® Excellent terrasoverkapping van roestvast 
aluminium en veiligheidsglas precies wat u zoekt.

Het GartenLüx® Excellent-model biedt u maximale vrijheid. De 
terrasoverkapping breidt uw leefruimte uit in de zomermaanden 
en creëert een beschutte rustplaats in het groen. Deze 
uitvoering met echt glas kan met zijpanelen en schuifdeuren 
worden omgetoverd tot een rondom afgesloten wintertuin. 
Het hoogtepunt hier zijn de frameloze glaselementen die een 
onbelemmerd zicht op de tuin mogelijk maken. Gewoon de wind 
en het weer buitensluiten en van het uitzicht genieten.

Ontdek de hoge kwaliteit van de GARTENLÜX EXCELLENT

Opdat u het effect van dit model in uw tuin kunt inschatten, 
hebben wij hier de belangrijkste afmetingen voor u samengevat:

• Staanders: 110 x 110 millimeter
• Breedte: 110 x 60 millimeter
• Gootscherm: 140 millimeter hoog
• Minimale breedte: 3,06 meter
• Maximale breedte: 12,06 meter

Onze ervaren vakadviseurs adviseren u graag over uw nieuwe 
terrasoverkapping. Bezoek onze grote showroom in Venlo of 

maak een afspraak voor een adviesgesprek. 

Wij leveren uw terrasoverkapping met alle benodigde 
onderdelen en montage-instructies. Of onze bekwame 

monteurs voeren de installatie graag voor u uit.

Het model GartenLüx® Excellent is ook verkrijgbaar als 
PRESTIGE met polycarbonaatdak.

GLASDAKEN

    GARTENLÜX® EXCELLENT



ONZE RUIMTE PAKKER... 
EXTRA GROOT
GARTENLÜX EXCELLENT XL
Bent u op zoek naar een duurzame terrasoverkapping met veel 
breedte en zo weinig mogelijk staanders? Ontdek het model 
GartenLüx® Excellent XL van aluminium en echt veiligheidsglas. 
Met een breedte van zeven meter en twee staanders biedt deze 
terrasoverkapping veel ruimte en een schitterend uitzicht op de 
tuin.

Onze Excellent XL met glazen dak is ook verkrijgbaar als 
PRESTIGE XL met polycarbonaat dak.

De GartenLüx® Excellent XL terrasoverkapping combineert 
de beste materialen met een uitgekiend en slim design. Dit 
GartenLüx® dak overbrugt een breedte van zeven meter en 
heeft slechts twee ondersteunende staanders nodig voor 
een veilige stand. 

De welgevormde constructie geeft u maximale vrijheid: 
plaats uw buitenmeubilair zonder beperkt te worden door 
pilaren en geniet van het bijna zwevende dak. Als u meer 
bescherming wenst, kunt u de GartenLüx® Excellent XL 
laten uitbreiden tot een complete wintertuin. 

De volgende afmetingen geven u een beter beeld van de 
GartenLüx® Excellent XL:

• Staanders: 110 x 110 millimeter
• Balken: 110 x 60 millimeter
• Gootscherm: 140 millimeter hoog
• Breedte: 7,06 meter

GLASDAKEN

    GARTENLÜX® EXCELLENT XL

TOT ZEVEN METER OP SLECHTS 2 STAANDERS!

Tot zeven meter op slechts           twee staanders!



SCHUIFDAKEN



HANDMATIGE 
BEDIENING
Dankzij onze lichte en handige 
telescoopstang hebt u de mogelijkheid 
om de onafhankelijk beweegbare 
glaselementen naar believen te openen en 
te sluiten.

Uw woonkamer in het groen

GARTENLÜX SCHUIFDAK MET 
GLASDAK VSG 44.2
Ons GartenLüx® schuifdak met echt glas en handmatige 
bediening. Optimale bescherming tegen weer en wind met 
volledig buitengenot op zonnige dagen.
Op warme, droge zomerdagen kunt u het dak in een 
paar eenvoudige stappen openen en genieten van het 
aangename natuurlijke klimaat en licht in uw „woonkamer 
in het groen“. Bij slecht weer of temperaturen kunt u hem 
gewoon sluiten. Per veld kunnen drie van de vier ruiten 
onafhankelijk van elkaar worden bewogen. D.w.z. ca. 75% 
van het dakoppervlak kan worden geopend. Je zit bijna 
onder de open hemel.

  GARTENLÜX® SCHUIFDAK

SCHUIFDAKEN



Feel good momenten in uw eigen tuin

GARTENLÜX CABRIO ELEKTRISCH 
SCHUIFDAK MET GLASDAK VSG 44.2
De GartenLüx Cabrio terrasoverkapping (Vitello Flex by Joka System) 
is een uniek dakbedekkingssysteem met een glazen schuifdak dat u 
gemakkelijk met een motor kunt openen. 

De meeste mensen genieten van gezellige en zonnige momenten in 
hun tuin. Hitte, wind of regen kunnen snel een storende factor worden 
in deze idylle. Met GartenLüx Cabrio bieden wij u de optimale oplossing 
voor heerlijke momenten van welbehagen en comfort van uw eigen tuin.

  GARTENLÜX® CABRIO

GRENZENLOZE FLEXIBILITEIT  
EN VRIJHEID
Van lopende band productie is bij GartenLüx Carbrio  
(JOKA productie) geen sprake: Elke overkapping wordt 
individueel voor u geproduceerd en aangepast aan uw 
exacte wensen. Wij bieden u bijna onbeperkte flexibiliteit 
en vrijheid bij het ontwerp van uw droomoverkapping.

SHUIFDAKEN



LAMELLENDAKEN



GARTENLÜX CUBE 
UNIEK DESIGN
Met één druk op de knop kunt u het licht, de schaduw en 
de luchtstroom onder uw overkapping regelen. Ongeacht 
het seizoen, met de Cube lamellenoverkapping bent u 
de baas over de weersomstandigheden op uw terras. De 
lamellen kunnen tot 120 graden worden gekanteld.

U krijgt een volledige garantie van vijf jaar op uw 
overkapping. De Cube terrasoverkapping kan worden 
geïnstalleerd als wandmodel of als vrijstaande unit.

Optioneel kan de LED-lichtlijst individueel worden 
geselecteerd. Vraag nu een gratis adviesgesprek aan 
of maak een afspraak met een van onze deskundige 
technische adviseurs in de showroom.

Perfecte woonervaring

  GARTENLÜX® CUBE

De warme lucht hoopt zich in de zomer niet op onder uw dak, 
ongeacht of u van de zon geniet of de schaduw verkiest. 
Tegelijkertijd geniet u van optimale bescherming tegen koude, 
regenachtige weersomstandigheden in de winter. 

De belangrijkste afmetingen zullen u helpen een eerste inschatting 
te maken van het volume in uw tuin:

Breedte - opties in mm  Diepte - opties in mm
3000 3011
3500 3539
 4067
 4947

Als u speciale wensen hebt, kunnen wij uw dak tegen een meerprijs 
ook op maat maken en ontwerpen. (GartenLüx Premium)

LAMELLENDAKEN



GARTENLÜX CUBE DELUXE EEN 
PERFECTE TUINBELEVING

In een mum van tijd een open ruimte boven uw terras? 
Met één druk op de knop kunt u de lamellen van de Cube Deluxe 
openen en een veranderlijk effect in uw tuin creëren.

De Cube Deluxe terrasoverkapping kan zowel als wandmodel en 
als vrijstaande unit worden geïnstalleerd.
Optioneel kan de LED-lichtlijst individueel worden geselecteerd.

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan of maak een afspraak met 
een van onze deskundige technische adviseurs in de showroom.

Modern, robuust en stijlvol

De warme lucht hoopt zich in de zomer niet op onder uw dak, 
ongeacht of u van de zon geniet of de schaduw verkiest. 
Tegelijkertijd geniet u van optimale bescherming tegen koude, 
regenachtige weersomstandigheden in de winter. 

De belangrijkste afmetingen zullen u helpen een eerste 
inschatting te maken van het volume in uw tuin:

Breedte - opties in mm  Diepte - opties in mm
3000 3014
3500 3571
4000 4128
 4964
 6078

Als u speciale wensen hebt, kunnen wij uw dak tegen een 
meerprijs ook op maat maken en ontwerpen. (GartenLüx Premium)

LAMELLENDAKEN

     GARTENLÜX® CUBE DELUXE



VOUWDAK



Zonnewering én een waterafstotend vouwdak

Dan opent u de Faltmarkise eenvoudig 
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 
vertoeft of bescherming zoekt tegen wind, 
regen of UV-straling, kunt u het vouwdak met 
hetzelfde gemak weer sluiten. Verkrijgbaar 
met of zonder verlichting.

GARTENLÜX FALTMARKISE
EEN PRACHTIG VOUWDAK
Het GartenLüx Faltmarkise vouwdak biedt extra wooncomfort 
in uw tuin door een hoge mate van flexibiliteit. De overkapping 
heeft een zon- en waterafstotend dekzeil. Houdt u er 
bijvoorbeeld van om tijd op uw terras door te brengen en van de 
zon te genieten? 

GARTENLÜX® FALTMARKISE           

VOUWDAK



TOEBEHOREN



WAT ZIJN CASSETTE 
ZONNESCHERMEN?
Een Cassette zonnescherm is een speciale vorm 
van zonwering. Het is bijzonder geschikt voor het 
beschaduwen van grote oppervlakken - en dus 
speciaal voor combinatie met een terrasoverkapping. 
De volledige constructie - het zonweringdoek en de 
verbindingstechniek - bevindt zich veilig tegen weer en 
wind in een gesloten box. Deze cassette beschermt de 
zonnewering tegen weersinvloeden en vuil. Het Cassette 
zonnescherm wordt elektrisch aangedreven met een 
druk op de knop of manueel door middel van een 
slingerstang.

Bescherming tegen de zon met een prachtig ontwerp

VIND EEN ZONNEWERING, 
DIE BIJ JE PAST
De zon schijnt, het is bloedheet - en u brengt de 
namiddag ontspannen door op uw schaduwrijke 
terras. Met onze cassette-zonneschermen kiest u voor 
effectieve zonwering. Wij installeren de schaduwgever 
op maat en passend bij uw terrasoverkapping. In talrijke 
uitvoeringen, kleuren, motieven en ontwerpen vindt u 
een cassetteluifel die uw ambiance perfect afrondt. Uw 
terrasoverkapping is precies wat u in gedachten had - 
nu ontbreekt alleen nog een betrouwbare bescherming 
tegen de zon voor die bijzonder warme dagen? 
Bekijk dan eens ons assortiment op maat gemaakte 
cassette-zonneschermen. Wij installeren de stijlvolle en 
functionele zonweringsoplossingen op alle GartenLüx® 
terrasoverkappingen. Onze cassette-zonneschermen 
onderscheiden zich door hoogwaardige materialen en een 
lange levensduur - dat garanderen wij.

TOEBEHOREN



Geniet van uw goed beschermde terras

ZIJSPIE
De zijspie sluit de bovenhoek van uw terrasoverkapping af en 
verhoogt zo het comfort: slagregen en koude zijwind die tot ver onder 
de terrasoverkapping doordringt, behoren voortaan tot het verleden.

De voordelen van de zijspie  
Zijspieën sluiten de overgang tussen zadeldak en zijgevel. 
U profiteert van:

• Betrouwbare bescherming tegen zijwind en slagregen
• Privacybescherming bij geselecteerde modellen
• De mogelijkheid om de zijspie te gebruiken als horizontale 

bovenrail voor zijwanden en glazen schuifdeuren

TOEBEHOREN

SCREENS 
PERFECTE PRIVACY
Rust de zijwanden van uw GartenLüx® terrasoverkapping 
uit met stoffen screens. U kunt de zonweringen naar wens 
openen of sluiten. De schermen blokkeren de zonnestralen en 
houden nieuwsgierige blikken weg.

De voordelen van Screens 
Met screens maakt u uw terrasoverkapping compleet en 
profiteert u op verschillende manieren:

• Meer comfort op het terras in alle weersomstandigheden
• Aangename temperaturen op warme zomerdagen: de 

zonwering houdt de zonnestralen tegen.
• Meer privacy
• Bescherming tegen wind en regen
• Verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld als gelijktijdige 

bescherming tegen insecten
• Bestendige en onderhoudsvriendelijke materialen



UW KEUZE
HELDER OF OPAAL?
De zijwanden bestaan uit stabiele polycarbonaatpanelen 
met een dikte van 16 millimeter, die zijn gemonteerd in 
een massief aluminium profiel. Polycarbonaat is een 
uiterst sterk materiaal dat goedkoper is dan glas. De 
panelen zijn naar keuze helder of opaalkleurig. Heldere 
zijpanelen bieden een onbelemmerd zicht op de tuin, 
met opaalkleurige (melkwitte) modellen beschermt u 
uw privacy op het terras. De aluminium profielen zijn 
verkrijgbaar in de kleuren grafietgrijs en crèmewit - 
passend bij de GartenLüx® terrasoverkappingen.

Verander uw onbeschermd terras in een oase van welzijn

ZIJWANDEN 
GEZELLIG EN BESCHERMD 
BUITEN ZITTEN
Verander uw terras in een oase van welzijn en ontspanning. 
Een GartenLüx® terrasoverkapping biedt bescherming, zodat u 
het er ook op koudere dagen comfortabel onder kunt hebben. 
Voor extra comfort kunt u uw overkapping laten uitbreiden 
met zijwanden om tocht en regen op het terras te voorkomen. 
De zijwanden schermen het terras aan één of beide zijden 
af en houden nieuwsgierige blikken en wisselvallig weer 
buiten. Een zijwand is ook ideaal voor een gezellige zithoek 
- de tuinmeubelen staan perfect beschut. Zo creëert u een 
toevluchtsoord waar u ook op minder warme dagen buiten 
kunt ontspannen. Alle zijwanden worden gekenmerkt door 
hoogwaardige materialen en een lange levensduur - dat 
garanderen wij.

TOEBEHOREN



Met sfeervol licht buiten zitten 
tot diep in de nacht

GLAZEN SCHUIFDEUREN
Onze glazen schuifdeuren zijn gemaakt van 
10 mm dik gehard glas dat bestand is tegen alle 
weersomstandigheden en krachten waarmee het in 
aanraking kan komen. Alle andere onderdelen zijn 
gemaakt van hoogwaardig 6063 T6 aluminium met 
poedercoating. 
De glazen schuifdeuren zijn verkrijgbaar in drie versies 
of breedtes: 64 cm, 82 cm en 98 cm. De hoogte varieert 
tussen 200 cm en 250 cm met intervallen van 10 cm.

INFRAROT TERRASVERWARMING
De Eurom Golden 2000 Slim is een compacte terrasverwarmer met 
2000 watt. De Golden Amber lamp is veel minder fel dan andere 
lampen, waardoor deze terrasverwarmer veel mooier staat op uw 
terras. Deze terrasverwarmer is niet alleen zuinig in gebruik, maar 
geeft ook veel warmte af dankzij de sterke reflector. Deze warmte 
kan in 6 standen worden ingesteld, dus er is voor iedereen een 
mooie instelling.
De Golden 2000 Slim wordt geleverd met een afstandsbediening en 
kan horizontaal of verticaal worden opgehangen.

LED-VERLICHTING 
VOOR UW AMBIANCE
Met LED‘s voor de terrasoverkapping van GartenLüx® kiest u 
voor een modern verlichtingsconcept dat ook in de avonduren 
voor een aangenaam licht zorgt. De efficiënte LED‘s verbruiken 
weinig stroom en gaan vele jaren mee. Ze verfraaien het terras 
en zorgen voor nog meer gezelligheid met de dimfunctie.

ZUBEHÖR



VOOR DE HORECA
OPTIMALE TERRASBELEVING



VERFRAAI UW HORECA 
BUITENTERRAS
Maximale maten in mm
Diepte  6943
Breedte  4000
Sneeuwbelasting (max.)  268 kg
 
Optie’s
Belichting  Perimeter Lighting
Panelen  Geïsoleerd

Speel met het licht

MODERN DESIGN 
GARTENLÜX PREMIUM 
SKYROOF PRESTIGE
De soepele, gelijkmatige bewegingen van de lamellen zijn 
gebaseerd op de nieuwste technologie. Het intrekken en 
uittrekken van alle lamellen gebeurt gelijktijdig.

Met het intrekbare Skyroof-dak kan tot 79% van het totale 
oppervlak worden geopend.

GARTENLÜX PREMIUM

     GARTENLÜX® PREMIUM SILVER



Geniet van het open design

GARTENLÜX PREMIUM 
SKYROOF PLUS EN COMPACT
EEN PERFECTE SFEER
Het gemotoriseerde dak bestaat uit draaibare aluminium lamellen. 
Dankzij het revolutionaire ontwerp van GartenLüx Premium by 
Palmiye kunnen de afzonderlijke lamellen in elke hoek tot 120 graden 
worden bewogen en naadloos sluiten.

GARTENLÜX PREMIUM

End-Point-Centered Rotation
Deze bijzondere bewegingstechniek wordt gekenmerkt 
door zijn uitstekende eigenschappen en biedt derhalve vele 
voordelen, zoals integriteit, stabiliteit, afdichting door een 
op het eindpunt gecentreerde bedieningsstructuur en een 
hogedrukkrachtsysteem.

     GARTENLÜX® PREMIUM CORAL



VERFRAAI OF VERGROOT UW  
HORECA OPPERVLAKTE
Maximale Maße in mm
Breedte 13000
Uitval 10000
Max rail center 4000
Plaatsing  Muurmontage
Kleur Alle RAL kleuren

Verander uw onbeschermd terras in een oase van welzijn

MODERN DESIGN 
GARTENLÜX PREMIUM SILVER 
VOOR HET HELE JAAR!
Het Silver Plus systeem is een klassieke pergola vervaardigd 
uit aluminium profielen. Met zijn strakke lijnen en moderne 
design, verbetert Silver Plus uw buitenruimte.
Het is wind- en regenbestendig. U hebt ook de mogelijkheid 
om de voor- en zijwanden af te sluiten met glas- of 
ritssystemen. Dit betekent dat u op elk moment beschut 
tegen de wind en het uitzicht kunt zitten en tegelijkertijd 
kunt genieten van de open hemel boven u met het dak open. 
Uw pergola kan dan bijna het hele jaar door gebruikt worden. 
Deze vergrendelingssystemen kunnen achteraf op alle 
constructies worden aangebracht.

GARTENLÜX PREMIUM

     GARTENLÜX® PREMIUM SILVER



Geniet van de  zachte contouren

GARTENLÜX PREMIUM CORAL
EEN PERFECTE SFEER
De Coral heeft een mooi afgerond dak. De waterafstotende en 
zonwerende stof kan moeiteloos worden geopend en gesloten. 
Dit maakt deze pergola geschikt voor alle seizoenen en 
weersomstandigheden. De Coral kan perfect aan uw omgeving 
worden aangepast. Door de Coral uit te breiden met glazen 
schuifwanden, kunt u deze terrasoverkapping winterklaar maken.

GARTENLÜX PREMIUM

GENIET VAN 
HET BUITENLEVEN
Laat de verfijnde kromming van het dak op u inwerken. 
Ontdek de zachte contouren. En geniet van deze stijlvolle 
uitbreiding van uw leefruimte. De Coral overkapping tovert 
uw terras om tot een gezellige plek waar u kunt genieten 
van het buitenleven. In elk seizoen. Volledig onafhankelijk 
van het weer.

     GARTENLÜX® PREMIUM CORAL



GARTENLÜX PREMIUM GALA DE 
ULTIEME BUITENBELEVING
Deze stijlvolle constructie is speciaal ontworpen voor grote 
ruimtes en biedt de perfecte omgeving om uw gasten te 
verbazen. De Gala Plus draagt bij aan de ultieme buitenbeleving 
met zijn sierlijke en stijlvolle stijl.

Dit model is geschikt voor alle weersomstandigheden en kan het 
hele jaar door worden gebruikt. Indien gewenst kan dit model ook 
worden omgevormd tot een gezellige serre door de zijkanten met 
verschillende opties af te sluiten.

De perfecte ambiance om uw gasten te inspireren

     GARTENLÜX® PREMIUM GALA

GARTENLÜX PREMIUM



Geniet van de  zachte contouren

GARTENLÜX PREMIUM CROWN
EEN ONTSPANNEN SFEER
Dit royale ontwerp creëert een ontspannen sfeer waar uw gasten van 
het moment kunnen genieten. De zachte contouren van het ontwerp 
zorgen voor een aangename sfeer en onvergetelijke momenten. Met dit 
product trekt de plafonddoek gelijkmatig in.

GARTENLÜX PREMIUM

ONVERGETELIJKE 
MOMENTEN
U hebt ook de mogelijkheid om de voor- en zijwanden af te 
sluiten met glas- of ritssystemen. Zo kunt u op elk moment 
beschut zitten tegen de wind en het uitzicht en tegelijkertijd 
genieten van de open hemel boven u met het dak open. Uw 
pergola kan dan bijna het hele jaar door gebruikt worden. Deze 
vergrendelingssystemen kunnen achteraf op alle constructies 
worden aangebracht.

     GARTENLÜX® PREMIUM CROWN



DIMBAAR LED LICHT
Wij hebben verschillende verlichtingsopties voor u. 
Met GartenLüx Premium by Palmiye kunt u kiezen 
tussen LED-spots, een lineaire LED-lamp of de nieuwe 
3-assige LED-lampen. U kunt het licht dimmen met de 
afstandsbediening of uw smartphone.

GARTENLÜX PREMIUM 
PANORAMA EEN MODERN EN 
ELEGANT DESIGN
Panorama (GartenLüx Premium by Palmiye) is een uniek 
model dat helemaal geen voorpalen nodig heeft. Zo kunt 
u ongestoord van het uitzicht genieten. Met zijn moderne 
design biedt het Panorama u een elegante en stijlvolle 
sfeer. Het model kan ook worden geleverd met centrale 
steunpalen. De constructie is wind- en regendicht.

Zonder belemmeringen van het uitzicht genieten

     GARTENLÜX® PREMIUM PANORAMA

GARTENLÜX PREMIUM



Zo licht als een vleugelslag           van een vogel

GARTENLÜX PREMIUM APOLLO
MAJESTUEUS
Majestueus en sierlijk, is de Apollo overkapping ontworpen om 
stil naar beneden te kijken, onopvallend kijkend naar degenen 
die eronder samenkomen. Perfect voor wie ongestoord en toch 
beschermd van het prachtige uitzicht wil genieten! Dit model kan 
zowel in een hangende als in een ondersteunde versie worden 
geleverd.

GARTENLÜX PREMIUM

Maximale maten in mm
Breedte 13000
Uitval 6000
Max rail center 4000

Steunbeer Type
Breedte 4000
Uitval 4000
Max rail center 4000

     GARTENLÜX® PREMIUM APOLLO



Maximale maten in mm
Breedte 13000
Uitval 12000
Max rail center 4500

GARTENLÜX PREMIUM MARINE 
EEN BLIKVANGER IN MARINE 
DESIGN
Deze overkapping is een vrijstaand model dat een stijlvolle 
aanvulling vormt op uw buitenruimte. Het opvallende 
maritieme ontwerp creëert een uitnodigende en gezellige 
sfeer, waardoor uw buitenruimte optimaal wordt benut. 
Dit model is geschikt voor elk weer en elk seizoen.

Maak optimaal gebruik van uw buitenruimte

     GARTENLÜX® PREMIUM PANORAMA

GARTENLÜX PREMIUM



Een prachtige sfeer             om uw gasten te verblijden

GARTENLÜX PREMIUM BRIDGE
ARCHITECTONISCHE SCHOONHEID
Dit vrijstaande model is een unieke en architectonische schoonheid. 
Het onderscheidt zich visueel van andere constructies, trekt de 
aandacht en geeft uw gasten een mooie buitenervaring. Dit model is 
geschikt voor elk weer en elk seizoen.

GARTENLÜX PREMIUM

Maximale maten in mm
Breedte 13000
Uitval 12000
Max rail center 4000

     GARTENLÜX® PREMIUM BRIDGE



Maximale maten in mm
Breedte 13000
Uitval 10000
Max rail center 4500GARTENLÜX PREMIUM LEGEND 

PRACHTIGE HELDERE LIJNEN
Het Legend model laat u genieten van het licht van de zon 
en de aangename warmte - wanneer en zolang u maar wilt 
- door een continue binnenklimaatregeling. De strakke 
lijnen maken een bijzonder elegante indruk en esthetisch 
effect. Een verrijking voor ieder gebouw

     GARTENLÜX® PREMIUM LEGEND

GARTENLÜX PREMIUM

GartenLüx Premium by Palmiye biedt een breed scala 
aan doeksoorten met een gevarieerde keuze aan 
kleuren, materialen (zoals PVC, stof) en patronen. De 
stoffen zijn afkomstig van gerenommeerde fabrikanten 
uit Europa en de VS. U krijgt ook vijf jaar garantie van 
de fabrikant tegen verkleuring en schimmelvorming. 
Het volledige afwateringssysteem is in de constructie 
geïntegreerd. En de verlichtingssystemen kunnen 
ook worden aangepast aan de plafondafdekkingen 
die erbij horen. De spots of de lineaire lampen zijn 
gemonteerd op de aluminium profielen en kunnen 
worden bediend met een afstandsbediening of met 
een dimmerfunctie met afstandsbediening. Elk van 
onze producten is handgemaakt, uniek en kan volledig 
op maat worden gemaakt, van de plafonddoek tot het 
constructiemateriaal.  



Continue klimaatbeheersing door elegante lijnen

GARTENLÜX PREMIUM COSMO
ELEGANTE EN PRACHTIGE LIJNEN
Met zijn elegante afwerking en strakke lijnen zorgt dit aantrekkelijke 
model voor een consistente klimaatregeling binnenshuis gedurende 
de seizoenen. Met het Cosmo-model kunt u volop genieten van 
zowel de warme lentezon als het gouden herfstlicht.

GartenLüx Premium by Palmiye biedt een breed scala aan 
stofsoorten met een grote keuze aan kleuren, verschillende 
materialen en patronen geïmporteerd uit Europa en de VS, evenals 
een garantie van vijf jaar tegen schimmel en verbleken.

Elk van onze producten is handgemaakt, uniek en kan 
volledig op maat worden gemaakt, van de plafonddoek tot het 
constructiemateriaal.

GARTENLÜX PREMIUM

Maximale maten in mm
Breedte 13000
Uitval 8000
Max rail center 4000

     GARTENLÜX® PREMIUM COSMO



 VACATURES
GARTENLUX 

EXKLUSIEF-DEALER
GARTENLUX DEALER



Een uitgebreide
gamma van producten

STELLENANGEBOT  |  GARTENLÜX HÄNDLER

WORDT GARTENLÜX 
EXCLUSIEF DEALER OF 
GARTENLÜX DEALER? 
Wilt u exclusief dealer worden van GartenLüx 
terrasoverkappingen in uw regio?
Of wilt u een onafhankelijke GartenLüx-
dealer worden en de terrasoverkappingen 
voor uw klanten bij ons kopen?

Neem dan contact met ons op om de 
verschillende mogelijkheden te bespreken.

E-mail: jobs@gartenlux.eu

ONZE VACATURES
   TOP VERKOPERS (M/V) 

    MONTAGEMONTEURS VOOR ALUMINIUM 
TERRASOVERKAPPINGEN (M/V)

    ZELFSTANDIGE MONTAGETEAMS VOOR ALUMINIUM 
TERRASOVERKAPPINGEN (M/V)

    (SERVICE-)MONTEURS VOOR ALUMINIUM 
TERRASOVERKAPPINGEN  (M/V) 

    INMETER / JUNIOR INMETER TERRASOVERKAPPINGEN (M/V) 

Wij, Gartenlux uit Venlo, zijn een snelgroeiend bedrijf 
gespecialiseerd in de verkoop van terrasoverkappingen met circa 
90 medewerkers. Wij verkopen aluminium terrasoverkappingen 
en zijn actief in Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Vanwege de 
succesvolle uitbreiding van onze verkoop zijn wij per direct 
op zoek naar nieuwe collega’s.

BEL ONS
U kunt ons bereiken op 077 302 0034 of stuur ons uw CV 
per e-mail naar jobs@gartenlux.eu geadresseerd aan de 
heer Wim Mans.
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Buys Ballotstraat 9
5916 PC Venlo
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Telefoon: +31 (0) 77 302 0034
E-mail: sales@gartenlux.eu
www.gartenlux.eu

Wij vergoeden uw brandstofkosten bij 
aankoop van een terrasoverkapping

Alle informatie zonder garantie - fouten, drukfouten, illustraties en wijzigingen voorbehouden! 
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TEVREDEN MET UW  
TERRASOVERKAPPING?
BEVEEL ONS BIJ ANDEREN AAN!
Vertel het uw vrienden, kennissen en buren 
Wij belonen u voor elke nieuwe klant

WAARDEBONTER WAARDE VAN

€ 150,-* 
OF...

Ja, ik heb GartenLüx aanbevolen aan:a
Naam:

Straat:

Postcode / woonplaats:

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Wij maken € 150 over op uw bankrekening 

voor elke nieuw verworven klant of u 

kiest voor een gratis terrasverwarmer ter 

waarde van € 349. Zodra zij de eerste 

deelfactuur hebben betaald ontvangt u 

uw beloning.

Uw naam:

Uw Klantnummer:

Uw E-mail adres:

... EEN
GRATIS 

TERRASVER-
WARMING T.W.V.

€ 349,-

Kies uw beloning!

✁

WIJ ZIJN TEVREDEN
WIJ GUNNEN ONZE VRIENDEN NATUURLIJK OOK EEN TERRASOVERKAPPING

Mijn keuze
  € 150,-   GRATIS TERRASVERWARMING

Stuur ons de ingevulde bon of stuur hem per e-mail naar sales@gartenlux.eu of vraag de nieuwe klant om hem voor u bij ons in te leveren.


