
GARTENLÜX
INSPIRATIE
Inspiratie voor een optimaal gebruik 
van uw horeca buitenruimte

VOOR DE HORECA
OPTIMALE TERRASBELEVING



DE OPLOSSING VOOR HORECA, 
UW ZAAK EN THUIS

Een plaats voor buitengewone ervaringen

Een schitterend uitzicht. Elk seizoen opnieuw. 

Geniet van bescherming tegen de krachten van de natuur. 

Zoek het perfecte evenwicht tussen licht en schaduw. En 

ervaar de zon op zijn best. 

Met de Premium producten van Gartenlüx tovert u uw 

horecaterras of -tuin om tot een plek voor buitengewone 

belevenissen.



Als restauranthouder wilt u de beste voorwaarden 

scheppen voor uw gasten. Idealiter wilt u dat ze zich 

het hele jaar door prettig voelen op uw terras in een 

sfeervolle ambiance. 

Helaas is het klimaat in Nederland daarvoor niet altijd ideaal. 

Daarom biedt Gartenlüx Premium een oplossing met speciale 

overkappingen en luifels voor de horeca. Ze zijn stijlvol en 

gebruiksvriendelijk en vormen de perfecte aanvulling voor uw 

horecazaak. Ontdek de mogelijkheden en maak van elk seizoen een 

terrasseizoen. 

OPTIMAL VOOR  HORECA, 
UW ZAAK EN THUIS

DE PERFECTE 
TERRASOVERKAPPING 
VOOR UW WILDSTE IDEEËN 
Met Gartenlüx Premium kunt u een overkapping samenstellen die 

perfect bij uw ideeën past. Van model en afmetingen tot kleur en 

materiaal. Wij bieden oplossingen voor strandbars, sportclubs, 

musea en bibliotheken, maar ook voor de horeca. 

Gartenlüx Premium werkt samen met u om de perfecte overkapping 

voor uw ideeën te creëren, zodat u het beste uit uw buitenruimte 

kunt halen.
Maak optimaal gebruik  van uw buitenruimte
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LAMELLENDAKEN
Een combinatie van elegantie, design, 

comfort en bescherming 



Maak kennis met de Skyroof serie van Gartenlüx Premium. Dit omvat een compleet 

gamma lamellenoverkappingen, die een combinatie van elegantie, design, comfort 

en bescherming bieden. Met de Skyroof-serie hebt u te allen tijde controle over de 

hoeveelheid licht en ventilatie. En u schept de ideale voorwaarden om onvergetelijke 

momenten te beleven. Ontdek de uitgebreide mogelijkheden om uw Skyroof 

overkapping aan te passen.

Flexibiliteit
Flexibiliteit en modulariteit zijn belangrijke 
uitgangspunten voor de Skyroof-serie. Daarom is 
deze serie zo ontworpen dat u de overkapping aan uw 
behoeften kunt aanpassen. 
Enerzijds betekent dit dat u kunt spelen met 
de materialen en kleuren. Anderzijds kunt u uw 
overkapping onbeperkt uitbreiden dankzij het 
koppelbare karakter. 

Perfecte waterafvoer
De interne helling aan de bovenkant van de lamellen 
zorgt voor een perfecte afvoer van het regenwater. Dit 
voorkomt dat water zich op het systeem verzamelt.

Geen ophoping van vuil
De in de lamellen geïntegreerde goot voorkomt dat vuil 
zich ophoopt en naar binnen valt wanneer de lamellen 
worden gedraaid.

Somfy motoren
U kunt uw Gartenlüx Premium overkapping met één 
druk op de knop openen. Dit is te danken aan de 
betrouwbare motoren van Somfy. Somfy ontwikkelt al 
meer dan 50 jaar oplossingen voor intelligent wonen. 
Daarom werkt Gartenlüx Premium graag samen 
met Somfy oplossingen, zodat u uw overkapping 
gemakkelijk kunt bedienen. Bovendien krijgt u vijf jaar 
garantie op deze motoren.

SKYROOF 
LAMELLENDAKEN

LAMELLENDAKEN

Maak optimaal gebruik  van uw buitenruimte



MODERN DESIGN 
GARTENLÜX PREMIUM
SKYROOF PRESTIGE
Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met de lichtinval 

door de lamellen te kantelen. Of creëer een aangename open 

omgeving door ze met één druk op de knop opzij te schuiven. Met 

het Gartenlüx Premium Skyroof Prestige kunt u van het buitenleven 

genieten zoals u en uw klanten dat willen.

Het Skyroof Prestige biedt u alles op het gebied van design en 

duurzaamheid. Het opent alle mogelijkheden om het beste uit uw 

buitenleven te halen. Deze overkapping met lamellen biedt volledige 

flexibiliteit. U kunt de lamellen zowel kantelen als opzij schuiven. 

Zo kunt u op elk moment beslissen of u een overdekt terras of 

een open ruimte wilt creëren, of met de lichtinval wilt spelen. Met 

de afstandsbediening worden de lamellen synchroon geopend 

of ingetrokken. Wanneer u de lamellen sluit, worden ze mooi 

samengedrukt, voor een optimale isolatie.

Maximale Maße in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

uitval  6943 *

Breedte  4000 *

Lamellenbreedte 315,4

Sneeuwlast (max.)  268 kg

 
Optie’s
Verlichting  Perimeter Lighting

Panelen  Geïsoleerd

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Skyroof Prestige modellen aan elkaar te 
koppelen.

Speel met het licht

MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN 
UW  HORECA BUITENTERRAS

     GARTENLÜX® PREMIUM SKYROOF PRESTIGE

LAMELLENDAKEN



     GARTENLÜX® PREMIUM SKYROOF PLUS

LAMELLENDAKEN

GARTENLÜX PREMIUM 
SKYROOF PLUS EEN 
IDEALE ATMOSFEER

De Skyroof Plus van Gartenlüx Premium biedt de perfecte 

oplossing voor bescherming tegen alle weersomstandigheden. 

Geniet van multifunctionaliteit met de flexibele, modulaire en 

compacte structuur van deze overkapping. U kunt het Skyroof 

Plus eenvoudig aanpassen aan uw behoeften. Van de kleur tot 

de maat en andere opties. Elke versie is uniek.

Het gemotoriseerde dak van de Skyroof Plus bestaat uit 

draaibare aluminium panelen. Deze kunnen naadloos in elke 

hoek tot 120 graden worden gezet. Op die manier kunt u de 

gewenste lichtinval creëren, afhankelijk van het weer. Wanneer 

u de panelen opent, zorgt u er ook voor dat de warme lucht van 

een warme zomerdag niet onder uw overkapping blijft hangen. 

Bij regenachtig en wat koeler weer zijn de panelen perfect 

gesloten. Zo krijg je een optimale isolatie.

Eindpunt gecentreerde beweging  
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.

Maximale afmetingen in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Uitval  8000 *

Breedte 4500 *

Lamellenbreedte 215,6

 
Optie’s
Verlichting  Perimeter Lighting

Panelen  Geïsoleerd

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Skyroof Plus modellen aan elkaar te 
koppelen.



MINIMALISTISCH DESIGN
GARTENLÜX PREMIUM
SKYROOF COMPACT
Minimalistisch. Verfijnd. De Skyroof Compact is een aanwinst 

voor het buitenleven. Of het nu aan uw horecabedrijf vastzit of 

vrijstaand is. Kantel eenvoudig de lamellen van deze overkapping 

en creëer een perfecte lichtinval en een aangename luchtcirculatie. 

Geniet jarenlang van een bijzondere buitenbeleving met deze 

onderhoudsvriendelijke aanvulling op uw horecabedrijf.

Zoals de hele Skyroof-serie biedt ook dit lamellendak u de 

mogelijkheid om te spelen met de lichtinval. U kunt de lamellen 

gemakkelijk kantelen met de afstandsbediening. Zo kunt u op elk 

moment de gewenste luchtcirculatie tot stand brengen. Op een 

warme zomerdag hoopt de warme lucht zich niet op onder uw 

overkapping. En als het regent, biedt deze overkapping u optimale 

isolatie om onbeperkt van uw verblijf in de buitenlucht te genieten. 

Het gebruik van duurzame materialen zorgt ervoor dat deze 

overkapping weinig onderhoud vergt.  

Maximale afmetingen in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Uitval 5100 *

Breedte  3500 *

Lamellenbreedte 204,3

Sneeuwlast (max.)  268 kg

 
Optionen
Verlichting  Perimeter Lighting

Panelen  Geïsoleerd

* Größere Abmessungen möglich durch Verbindung mehrerer Skyroof Compact Modelle.

Geniet van het open Design

     GARTENLÜX® PREMIUM SKYROOF COMPACT

LAMELLENDAKEN



VOUWDAKEN
Een flexibele oplossing om volop van de natuur te genieten



Geniet van uw koffie in elk seizoen

Profiteer het hele jaar door van uw terras. Geniet van je eerste koffie bij zonsopgang. 

Geniet van een drankje in goed gezelschap. Of geniet van het leven buiten lang nadat 

de zon is ondergegaan. Dankzij het gamma overkappingen met vouwdaken maakt 

Gartenlüx Premium van elk seizoen een onvergetelijk terrasseizoen. Ontdek de vele 

varianten en ontwerpen.

Hoogwaardig plafonddoeken
Onmisbaar voor elk vouwdak is de stof. Gartenlüx 
Premium biedt hoogwaardige en waterdichte 
plafonddoeken, met grote zorg vervaardigd door 
partners in Europa en de Verenigde Staten. U kunt 
kiezen uit een breed scala aan kleuren, materialen en 
patronen. Wij garanderen u ook een garantie van vijf 
jaar tegen verkleuring en schimmelvorming.

Verlichting
De zon gaat onder. De avond begint. Creëer de perfecte 
sfeer en geniet van het buitenleven lang nadat de 
zon onder is gegaan. De LED verlichtingsopties 
van Gartenlüx Premium bieden een oplossing. Het 
spectrum varieert van helder licht tot sfeervol gedimd 
licht. U kunt de verlichting eenvoudig bedienen met 
een afstandsbediening of uw smartphone. U kunt ook 
kiezen voor LED-lichtlijnen of spots, die beide in de stof 
zijn geïntegreerd.

Somfy motoren
Open de stof van uw vouwdak met één druk op de 
knop. Dat is allemaal te danken aan de betrouwbare 
motoren van Somfy. Somfy ontwikkelt al meer dan 
50 jaar oplossingen voor intelligent wonen. Daarom 
werkt Gartenlüx Premium graag samen met Somfy 
oplossingen, zodat u uw zonwering met gemak kunt 
bedienen. 

Waterafvoer
Zelfs als het regent, kunt u zorgeloos genieten van de 
bescherming van uw dak. Regenwater kan gemakkelijk 
worden afgevoerd dankzij het drainagesysteem. Dit is 
goed en onopvallend verborgen in de pergola. Het water 
wordt zo opgevangen en afgevoerd naar de regengoot.

VOUWDAKEN

VOUWDAKEN



HELDERE LIJNEN, MODERN 
DESIGN GARTENLÜX PREMIUM 
SILVER
Verrijk uw terras met het Silver vouwdak van Gartenlüx Premium. 

Dit schuifdaksysteem met aluminium frame is geschikt voor alle 

weersomstandigheden en ontworpen voor gebruik in alle seizoenen.

Een prettige eigenschap van een vouwdak zoals de Silver is dat 

het doek een goede bescherming biedt tegen de zon en neerslag. 

Hierdoor is het geschikt voor elk weer en kan er in elk seizoen 

van worden genoten. U kunt het Silver vouwdak ook uitbreiden 

met glazen schuifwanden van Gartenlüx Premium. Zo tovert u de 

overkapping om in een aangename beschutte tuinkamer voor de 

koudere maanden. De Silver biedt veel opties en mogelijkheden, 

waardoor het een van de favorieten is.

Verschillende opties voor de stof

Het belangrijkste onderdeel van uw vouwdak is de stof. 

Gartenlux Premium biedt een breed scala aan hoogwaardige 

overkappingsstoffen in verschillende kleuren, materialen (zoals PVC 

of canvas) en patronen. Ze zijn 100% waterdicht.

Maximale afmetingen in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Plaatsing Muurmontage

Breedte 13000 *

Uitval 10000

 
Optie’s
Verlichting linear light of spotlight

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Silver modellen te verbinden.

Voor elk weer en elk seizoen

     GARTENLÜX® PREMIUM SILVER

VOUWDAKEN



     GARTENLÜX® PREMIUM CORAL

GARTENLÜX PREMIUM 
CORAL ONTDEK DE 
ZACHTE CONTOUREN

Kijk naar de verfijnde kromming van het dak. Ontdek de 

zachte contouren. En geniet van deze stijlvolle uitbreiding 

van uw buitenruimte. Het Gartenlüx Premium Coral Roof 

tovert uw terras om tot een gezellige plek om van het 

buitenleven te genieten. In elk seizoen en bij elk weer.

De Coral heeft een mooi afgerond dak. De waterafstotende 

en zonwerende stof kan moeiteloos worden geopend en 

gesloten. Dit maakt deze overkapping 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 ook deze 

terrasoverkapping winterklaar maken.

Maximale Maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Uitval  8000

Breedte  13000 *

 
Optie’s
Verlichting linear light of spotlight

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Coral-modellen te koppelen.

VOUWDAKEN



ELEGANT EN UNIEK 
GARTENLÜX PREMIUM GALA
Vermaak uw gasten in een stijlvolle omgeving. Of het nu thuis is 

of in uw horecabedrijf: De Gala van Gartenlüx Premium is speciaal 

ontworpen voor grote oppervlakken. Voor alle weersomstandigheden 

en alle seizoenen. Sluit de zijkanten af met wandsystemen en 

verander de Gala in een flexibele buitenruimte.

Voor grote groepen is de Gala overkapping met vouwdak van 

Gartenlüx Premium de perfecte oplossing. Tijdens het gala kunnen 

u en uw gasten genieten van een unieke ervaring in de buitenlucht. 

U hoeft zich geen zorgen te maken dat een evenement niet door 

kan gaan vanwege het weer. Als het regent, kunt u het vouwdak 

gewoon sluiten. En als uw gasten van de zon willen genieten, kunt 

u het vouwdak net zo gemakkelijk openen. Het is ook mogelijk het 

vouwdak uit te breiden met verschillende wandsystemen om een 

afgebakende buitenruimte te creëren.

Maximale maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Plaatsing vrijstaand

Breedte  13000 *

Uitval 20000

 
Optie’s
Verlichting  linear light of spotlight

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Gala-modellen te koppelen.

Perfect geschikt  voor grote groepen

     GARTENLÜX® PREMIUM GALA

VOUWDAKEN



     GARTENLÜX® PREMIUM CROWN

GARTENLÜX PREMIUM 
CROWN EEN MAJESTUEUZE 
VOUWDAK

De Crown. Een juweel. De gebogen contouren en het 

afgeronde model van deze overkapping creëren een heel 

bijzondere sfeer op uw terras. Met dit majestueuze vouwdak, 

schuift u de overkapping in zijn geheel open. Zo kunt u op elk 

moment wisselen tussen schaduw en zon.

De Crown van Gartenlüx Premium is een overkapping met 

een vouwdak. Dankzij het ontwerp biedt de constructie een 

maximale weerstand en windweerstand. Deze overkapping is 

geschikt voor alle weersomstandigheden. Het hoogwaardige 

doek van deze overkapping kan moeiteloos worden geopend 

en gesloten. Zo kunt u van elk seizoen ten volle genieten. U 

kunt deze overkapping ook uitbreiden met glazen panelen en 

LED-verlichting.

Maximale maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Plaatsing vrijstaand

Breedte  13000 *

Uitval 16000

 
Optie’s
Verlichting  linear light of spotlight

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Crown-modellen te koppelen.

VOUWDAKEN

Geniet van de zachte contouren



GARTENLÜX PREMIUM 
PANORAMA ZONDER 
STAANDERS AAN DE VOORZIJDE
Geniet van het onbelemmerde uitzicht! Verwonder je steeds weer 

over de natuur. Als de zon ondergaat en de hemel verandert in een 

aquarel met ontelbare kleurschakeringen. Of als je naar de donder 

wilt luisteren. De Panorama van Gartenlüx Premium laat u uw tuin of 

uw horecaomgeving ervaren als een schilderij.

De Panorama met vouwdak, een ontwerp waarbij u kunt genieten 

van een onbelemmerd uitzicht. Dit ontwerp heeft een recht 

dak zonder staanders aan de voorkant en heeft daarom een 

ophangsysteem. Hierdoor lijkt de overkapping te zweven. Dankzij 

de aluminium constructie en het oprolbare dekzeil kunt u op elk 

moment van het jaar genieten van het buitenleven. Indien gewenst 

kan het Panaroma vouwdak worden uitgerust met steunpilaren aan 

de achterzijde. 

Maximale maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Plaatsing vrijstaand / muurmontage

Breedte  13000 *

Uitval 6000

 
Optie’s
Verlichting  linear light of spotlight

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Panoramamodellen met elkaar te verbinden.

Geniet van het duitzicht zonder beperkingen

     GARTENLÜX® PREMIUM PANORAMA

VOUWDAKEN



     GARTENLÜX® PREMIUM APOLLO

GARTENLÜX PREMIUM 
APOLLO EEN HEERLIJK 
VRIJ GEVOEL

Toen Mercurius bij dageraad zichtbaar was, noemden de 

oude Grieken deze planeet Apollo. Hij staat het dichtst bij 

de zon. Met dit zwevende ontwerp ervaart u een gevoel van 

vrijheid en geniet u van een onbelemmerd uitzicht. Beleef uw 

koffiemoment ten volle, vooral bij zonsopgang.

Met de Apollo overkapping met vouwdak van Gartenlüx 

Premium kunt u in alle seizoenen genieten van het 

buitenleven. Dankzij het bedienbare, weerbestendige doek 

kunt u op elk moment kiezen tussen zon en schaduw. U kunt 

ook genieten van een onbelemmerd en beschut uitzicht. 

Het ontwerp heeft een afgerond schuin dak en slanke bogen 

die de roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en schroeven 

verbergen. De Apollo kan op twee manieren worden 

uitgevoerd: als hangende overkapping of in een versie met 

staanders.

Maximale maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Plaatsing vrijstaand / muurmontage

Breedte  13000 *

Uitval 6000

 
Optie’s
Verlichting  linear light of spotlight

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Apollo modellen te koppelen

VOUWDAKEN

Geniet van een  onbelemmerd en beschut uitzicht



GARTENLÜX PREMIUM MARINE 
EEN MARITIEME ERVARING  
Beleef uw buitenruimte met het Marine vouwdak van Gartenlüx 

Premium. Een nautisch, maritiem ontwerp. Tot in het kleinste detail 

geperfectioneerd. Met één druk op de afstandsbediening schakelt 

u tussen een panoramisch uitzicht op de blauwe hemel en een 

schaduwrijk terras. Sluit je ogen en voel de vrijheid alsof je echt boven 

de zee zweeft.

De Marine van Gartenlüx Premium is een vrijstaande overkapping 

met een vouwdak. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een 

recht aflopend dak. Bovendien bevinden de staanders zich in het 

midden van het dak. Dankzij het ophangsysteem geniet u ook 

van een onbelemmerd uitzicht. Deze overkaping is ook geschikt 

als oplossing voor commerciële doeleinden. Het ontwerp creëert 

automatisch een uitnodigende sfeer. 

Maximale maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Plaatsing vrijstaand

Breedte  13000 *

Uitval 12000

 
Optie’s
Verlichting linear light of spotlight

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere marine modellen te verbinden.

Een prachtige sfeer om uw gasten te verwelkomen

     GARTENLÜX® PREMIUM MARINE

VOUWDAKEN



     GARTENLÜX® PREMIUM BRIDGE

GARTENLÜX PREMIUM 
BRIDGE EEN NIEUWE 
DIMENSIE

Een unieke sfeer voor uw gasten. Met de Bridge kunt u 

gemakkelijk schakelen tussen zon en schaduw en zo een 

nieuwe dimensie toevoegen aan uw buitenruimte. Geniet van 

speciale momenten met uw familie en vrienden onder deze 

overkapping.

De Bridge van Gartenlüx Premium is een vrijstaande 

overkapping met een vouwdak, ontworpen voor grote 

oppervlakken met ruimte voor grotere feesten. Het is dus 

een perfecte oplossing voor de commerciële horeca. U 

kunt de overkapping gemakkelijk openen en sluiten met de 

meegeleverde afstandsbediening. Hierdoor blijft de sfeer 

behouden en kunt u ook bij slechte weersomstandigheden 

van deze blikvanger genieten.

Maximale maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Plaatsing vrijstaand

Breedte  13000 *

Uitval 12000

 
Optie’s
Verlichting linear light of spotlight

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Bridge-modellen te koppelen

VOUWDAKEN

Maak optimaal gebruik van uw buitenruimte



GARTENLÜX PREMIUM LEGEND 
EEN ‘INGEBOUWD‘ VOUWDAK 
De Legend van Gartenlüx Premium is een genot voor het oog. 

Met zijn afwerking, rechte dak en strakke lijnen is de Legend een 

aanwinst voor elk interieur. U geniet ook het hele jaar door van een 

optimaal gereguleerd klimaat.

De Legend van Gartenlüx Premium is een vouwdaksysteem met 

een recht dak. Het is een „ingebouwd“ vouwdak en is daarom de 

perfecte aanvulling op bestaande constructies. Het dak is gemaakt 

van een plafonddoek van hoge kwaliteit die uit Europa en Amerika 

wordt geïmporteerd. De stof is verkrijgbaar in verschillende kleuren 

en patronen. Natuurlijk kunt u de stof upgraden met ingebouwde 

LED-verlichting. 

Maximale maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Plaatsing ingebouwd systeem

Breedte  13000 *

Uitval 10000

 
Optie’s
Verlichting  linear light of spotlight

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Legend modellen te verbinden.

Een verrijking voor elke interieur

     GARTENLÜX® PREMIUM LEGEND

VOUWDAKEN



     GARTENLÜX® PREMIUM COSMO

GARTENLÜX PREMIUM 
COSMO ELEGANTE EN 
PRACHTIGE LIJNEN

De Cosmo laat je genieten van elke zonnestraal. Van de frisse 

lentezon tot het gouden zonlicht van de herfst. De Cosmo 

heeft een gebogen dak, een elegant oppervlak en prachtige 

lijnen. U kunt het klimaat onder uw dak regelen wanneer u 

maar wilt.

De Cosmo van Gartenlüx Premium is een vouwdaksysteem 

met een gebogen dak. Het is een “ingebouwd” 

vouwdaksysteem en is daarom de perfecte aanvulling 

op bestaande constructies. Het dak is gemaakt van een 

uit Europa en Amerika geïmporteerd plafonddoek van 

hoge kwaliteit en is verkrijgbaar in verschillende kleuren 

en patronen.  U bedient het doek gemakkelijk met de 

bijgeleverde afstandsbediening.  Natuurlijk kunt u het scherm 

upgraden met ingebouwde LED-verlichting.
Maximale maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Plaatsing ingebouwd systeem

Breedte  13000 *

Uitval 8000

 
Optie’s
Verlichting  linear light of spotlight

* Grotere afmetingen mogelijk door meerdere Bridge-modellen te koppelen.

VOUWDAKEN

Stabiele klimaatbeheersing door elegante lijnen



GLAS-SYSTEMEN
Glazen schuifwanden en verstelbare glazen windschermen



     GARTENLÜX® PREMIUM GLASSCHIEBEWÄNDE

GLAZEN SCHUIFWANDEN

Gartenlüx Premium glazen schuifwanden bieden de perfecte 

oplossing. Ongeacht het weer. Open de panelen van uw glazen 

wand gemakkelijk bij mooi weer en geniet van de natuur om 

u heen. Sluit gewoon de schuifdeuren wanneer het koeler 

wordt en geniet van een windstille tuinkamer. En dat alles 

met een perfecte verbinding met de buitenwereld. Ontdek de 

belangrijkste voordelen:

Bescherming tegen weer en wind 

Wanneer u uw overkapping uitrust met een glazen schuifwand 

systeem, hebt u de mogelijkheid om elke dag van het jaar op 

een buitengewone manier te beleven. Zonder gehinderd te 

worden door het weer.

Maximale flexibiliteit

Met onze glazen schuifwand systemen hebt u volledige controle 

over de positie van uw glazen wanden. Indien nodig, kunt u ze 

gewoon open schuiven. Zo kunt u genieten van een open ruimte 

in uw huis of een direct uitzicht op de natuur.  

Onbelemmerd uitzicht 

Met onze glazen schuifwand systemen bent u beschermd tegen 

de wind zonder het vrije uitzicht op uw tuin of aangrenzende 

kamers te verliezen.

Maximale maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Breedte van het Paneel 640 / 820 / 980

Inbouwhoogte 2000 t/m 2500

aantal sporen 2/3/4/5/6/-spoors rails

GLAZEN SCHUIFWANDEN



VERSTELBARE GLAZEN 
WINDSCHERMEN 
Het verstelbare glazen windscherm is ideaal voor gebruik binnen en 

buiten. Gebruik dit model als een geschikt tussenschot voor gebruik 

binnenshuis. Voor de buitenruimte, creëer het perfecte windscherm. 

Ook voor horecaterrassen biedt dit systeem een flexibele oplossing 

tegen lawaai, hitte en regen.

Dit verticale glazen schuifsysteem van Gartenlüx Premium biedt 

de perfecte oplossing voor binnen- en buitengebruik. Binnenshuis 

doet het systeem dienst als flexibele scheidingswand. Buiten, 

ervaar een optimaal balkon of windscherm. U kunt de hoogte 

eenvoudig handmatig of indien nodig automatisch instellen. Zo kunt 

u het scherm hoger of lager zetten om de perfecte bescherming 

tegen lawaai, hitte of regen te creëren. 

Maximale maten in mm
Kleuren Alle RAL kleuren

Systeem hoogte 2000 - 4000

Systeem breedte 1500 - 4000

Glasdikte 8

De perfecte oplossing voor binnen en buiten

     GARTENLÜX® PREMIUM GLASWINDSCHUTZSCHEIBEN

VERSTELBARE GLAZEN WINDSCHERMEN



     GARTENLÜX® 2500M2 SHOWROOM

EEN 2500M2 GROTE 
SHOWROOM VOL MET 
INSPIRATIE
Een bezoek aan onze inspiratie-showroom aan de 

Buys Ballotstraat 9 in Venlo is een ware belevenis. 

Hier kunt u ervaren hoe onze producten uw tuin 

of bedrijf kunnen omtoveren tot een plek voor 

uitzonderlijke ervaringen. Bovendien kunt u de 

meeste van onze producten live zien, voelen, testen 

en ervaren.  

Persoonlijk contact is belangrijk voor ons!  Maak 

daarom voor uw bezoek een afspraak, zodat we alle tijd 

van de wereld voor u kunnen nemen. Met een heerlijk 

kopje koffie of thee, een frisdrankje en iets zoets. Net 

als thuis. 

Hebt u vragen over specifieke producten? Aarzel dan 

niet om contact met ons op te nemen per telefoon op  

077 302 0034 of per e-mail op sales@gartenlux.eu

GARTENLÜX SHOWROOM

Prachtig en vol inspiratie



GARTENLÜX
EXCLUSIEF-DEALER
GARTENLÜX DEALER



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

Een uitgebreid gamma aan producten
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NIJMEGEN

Buys Ballotstraat 9
5916 PC Venlo
Nederland

Telefoonnummer: 077 302 0034
Email: sales@gartenlux.eu
www.gartenlux.eu

Openingstijden
7 dagen per week geopend
van 9:00u tot 17:00u

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

GARTENLÜX PREMIUM IS ONS MERK VOOR DE 
ZAKELIJKE MARKT. 
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