Het nieuwe

buitengevoel

Het nieuwe buitengevoel

Voor nog meer inspiratie en informatie kijk verder op www.biossun.nl
Luxe design overkappingen voor uw : terras, balkon, bar, hotel, patio, strandpaviljoen, zwembad, poolhouse, jacuzzi

Zon, regen, wind of wisselende temperaturen,
onder de Biossun overkapping kunt u veel meer
genieten van uw terras.
Dit moderne concept regelt op natuurlijke wijze het licht, de
zon en de temperatuur op uw terras en in uw huis. Het biedt
u bescherming tegen felle zon of slecht weer. Onder normale
weersomstandigheden kunnen de lamellen echter ook zo
gedraaid worden dat het licht of de zon op uw terras of in
uw huis blijft komen. De luxe lamellen-overkapping is een
combinatie van design en technologie. Door een ruime keuze
aan kleuren en afwerkingen zijn ze bij elke woning te plaatsen
en vergroten zo het wooncomfort. Tevens kan de Biossun
terrasoverkapping aangepast worden aan uw persoonlijke
smaak en wensen.

							

Kent u dat

Zelf bepalen wanneer u op het
van het moment. In de

zon zitten

lamellendak. Spelen met

Duurzaam, ecologisch, onderhoudsvriendelijk :
de top van de louvredaken.
Door uitsluitend gebruik te maken van de beste materialen
verzekeren wij u van jarenlang genot onder deze prachtige
overkapping. Door handig gebruik te maken van natuurkundige
processen is de overkapping ook nog een airconditioning waar
geen energiekostenen mee gemoeid zijn en koelt uw woning
en terras aangenaam af in de zomer. Standaardafmetingen of
maatwerk, u krijgt een frans product van uitzonderlijke kwaliteit.
Gun uzelf deze mogelijkheid om langer te genieten van het
buitenleven.

een fris briesje, het gevoel op de
Niet meer in huis en ook niet helemaal

bijzondere
Biossun, zo simpel

Dat is de

aangename gevoel van vrijheid.
terras wil zitten en eenvoudigweg genieten
met vrienden onder het exclusieve
licht en schaduw, warm of juist koel,
goede plaats te zijn.
aan de elementen overgeleverd.

Biossun overkapping.
en zo doeltreffend ...

ervaring onder de
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TRADUCTION MANQUANTE

S’éveiller à la douceur du matin calme,
DRAAIBARE LAMELLEN
Dankzij de 178 graden kantelbare
lamellen kunt u zelf bepalen
hoeveel zon en ventilatie u wenst
terwijl u tevens beschermd blijft
van de regen. Door de dikke
kwaliteit aluminium vormen zij bij
regen geen klankkast.

300 VERSCHILLENDE
KLEUREN EN
AFWERKINGEN
Hoogglans, mat of structuur
coating, de ruime keuze zorgt
ervoor dat de overkapping op uw
wensen kan worden aangepast,
eventueel ook als inbouw in uw
eigen structuur.

AFSTANDSBEDIENING
Met onze multifunctionele
afstandsbediening kunt u de
zowel de stand van de lamellen
bedienen als de LED verlichting
en de verwarming.
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Je door de zwoele

zomerbries
laten verwennen...
REGENSENSOR EN
WINDMETER

OPVANG EN AFVOER
VAN HET REGENWATER

De regensensor zorgt ervoor dat
de overkapping automatisch sluit
als het gaat regenen

De stevige structuur van
de overkapping heeft een
geïntregeerde gootbalk die het
regenwater opvangt en afvoert via
één van de staanders.

Op dezelfde manier kan de
windmeter ervoor zorgen dat de
overkapping opengaat
bij windsnelheden boven de
120 km/h.

SCREENS ZIPSUN
Onze vertikale screens zijn
voorzien van een motor en
bestuurbaar door middel van
een afstandsbediening. Er is een
ruime keuze uit verschillende
kleuren en doeken.
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glas wijn en
een goede maaltijd...

‘s Avonds een lekker

LED STRIP VERLICHTING

INBOUW VERLICHTING

STRALINGSVERWARMING

Sfeerverlichting die rondom
de lamellen verlicht. Met de
afstandsbediening kan zowel
de kleur als de sterkte geregeld
worden.

Een krachtige 3 x 1W LED
spot met een hoek van 38
graden. De spots zijn kantelbaar
en hun sterkte is ook via de
afstandsbediening te regelen.

Deze verwarming is vervaardigd uit
aluminium en heeft drie posities.
Het maximale vermogen is 2kW
en hij wordt ook bestuurd met de
afstandsbediening.
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genieten van
vrienden en gezelligheid...

En tot laat

GARANTIE
GARANTIE

3 JAAR
ANS

MOTOR

QUALICOAT NORM

QUALIMARINE NORM

Biossun geeft gedurende drie jaar
volledige garantie op de motor en
zijn elektronische besturing.

Qualicoat: garandeert de kwaliteit
van de thermo-coating van de
aluminium-onderdelen door
middel van constante controle.

Deze bescherming is speciaal
voor de kustgebeiden,
Qualimarine, garandeert
de bestendigheid van
de thermo-coating tegen alkalineen zuuraantasting.

Al onze producten zijn in Frankrijk gefabriceerd.
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WAAR DE HUIDIGE TIJD EN HET VERLEDEN SAMENKOMEN...

DE IDEALE OVERGANG TUSSEN BINNEN EN BUITEN...

De design overkappingen van Biossun passen door goed gebruik te maken
van het rijke kleurenaanbod ook prima bij oude woningen. De traditionele
materialen komen mooi tot hun recht naast de gecoate aluminium structuur.

De Biossun overkapping is volledig vrijstaand te plaatsen. Zo kunt u in een
mooi stukje van uw tuin, vlak bij huis en onder alle weersomstandigheden,
beschermd genieten van de natuur.
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TUSSEN WONING EN ZWEMBAD...

VAN BOVENAF BEKEKEN...

De perfecte overgang tussen binnen en een koele duik in het zwembad is
de bioklimatologische terrasoverkapping van Biossun. U kunt in de schaduw
genieten van de nabijheid van water en tevens een oogje houden op spelende
kinderen.

De luxe overkapping leent zich ook uitstekend om een dakterras te overdekken
en zorgt er zo voor dat er een comfortabele extra ruimte ontstaat die in bijna ieder
seizoen te gebruiken is.
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OOK AAN UW VAKANTIEWONING...

PERFECTIE TOT IN DE KLEINSTE DETAILS...

Door de uitgebreide keuze aan kleuren en afwerkingen kan de Biossun
overkapping prima geplaatst worden aan vakantiewoningen en chalets. Zeker
doordat de geïntregeerde stralingsverwarming de seizoenen verlengt.

Veel architecten integreren vanaf het eerste concept deze louvredaken bij een
modern huis.
De vele voordelen, de uitstraling, de harmonie en de kwaliteit van deze overkapping
is voor de bewoner een absolut pluspunt.
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Biossun.

stijlvol

woning,

Buiten,
bij iedere
in elke omgeving. Puur genieten...

ECOLOGISCH VERANTWOORD : De terrasoverkapping van Biossun is vervaardigd van volledig recyclebaar materiaal. Door de unieke afkoelende eigenschap van de overkapping
wordt deze geplaatst bij duurzaam gebouwde woningen.
HOGE NORMEN : Bij Biossun kiezen we voor de strengste controles en onze producten voldoen daarom aan de volgende kwalificaties: Qualicoat, Qualimarine en Qualidéco.
GARANTIE : Aluminium : 10 jaar. Motor en elektronische componenten : 3 jaar.
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