
Veranda systemen 
Het ideale daksysteem voor de uitbreiding van uw woning

ALUCOVER - VERATOP - VERAZUR
Design

De 3 geïsoleerde overkappingssystemen bieden dezelfde ruime waaier aan afwerkings-
mogelijkheden.  Er is keuze uit verschillende gootvormen (klassiek, modern,...) en recht-
hoekige of gemouleerde liggerprofielen. 

De daksystemen kunnen gecombineerd worden met alle Van Beveren raam- en deur- 
profielen. Qua afwerking is ook aan de details gedacht: zo kan de afvoer kan stijlvol 
weggewerkt worden in het staanderprofiel en kunnen sfeervolle spotjes in de profielen 
ingebouwd worden.
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EIGENSCHAPPEN VERANDA SYSTEMEN

ALUCOVER VERATOP VERAZUR

Isolatie Geïsoleerd systeem door middel van PVC profielen en glasvezelversterkte polyamide stegen

Helling 8° tot 20° 7,5° tot 25° 7,5° tot 40°

Beglazing Tot 32 mm Tot 44 mm Tot 44 mm

Dakliggers Rechthoekige liggers van 59, 92 of 112 mm of gemouleerde liggers van 112 mm

Aanpassing schrijnwerk Alle Van Beveren systemen

Afvoer Onzichtbare ingewerkte afvoer mogelijk

Goot Vlak, klassiek of met verschillende verhoogprofielen

ALUCOVER
Economisch systeem met variabele helling tot 20°

Het Alucover systeem is ontworpen voor economisch verant-
woorde verandadaken met thermische onderbreking, zonder in 
te boeten op het vlak van constructieve stevig-
heid of esthetische vormgeving. De hel-
lingshoek kan traploos gekozen 
worden tussen 8 en 20°.

VERATOP
Het top-systeem voor zware beglazing en variabele 
helling tot 25°

Veratop is een top-systeem voor de verandabouw met ther-
mische onderbreking. De liggerprofielen zijn 
aangepast voor de plaatsing van dubbele 
beglazing of voor dakplaten in 
diverse diktes tot 44 mm. 

VERAZUR
Luxe en fijne afwerking met variabele helling tot 40°

Het Verazur systeem is het meest luxueuze sys-
teem biedt een nog grotere ontwerpvrijheid 
dankzij de variabele helling tot 40°.

VERATOP

VERAZUR


