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A

Vier seizoenen  
genieten van uw tuin 

Een Gardendreams veranda is een zeer uitgekiend verandasysteem 
dat is gemaakt met oog voor kwaliteit, op basis van de specifieke 
wensen van de consument.  
  
Het systeem biedt extra dikke profielen voor een betere stabiliteit, 
zeer verfijnde afwerking voor een optimaal design. Het is bovenal 
een uiterst compleet systeem voor zorgeloos genot.  
 
Onze veranda’s worden vervaardigd uit hoogwaardig Europees 
aluminium. Bovendien worden onze veranda’s volgens de strenge 
Europese DIN EN 1090 bouwvoorschriften geproduceerd, waardoor 
u zeker bent van een sterke, veilige en solide constructie.  

Onze terrasoverkappingen zijn volledig voorbereidt op vele 
uitbreidingsmogelijkheden, die uw comfort aanzienlijk verbeteren.  
Bescherm uzelf tegen wind en regen met een zijwand of aluminium 
wand. Sluit uw veranda af met een schuifpui of volledig transparant 
glasschuifwandsysteem. Of vermijdt warmte onder uw veranda met 
zonwering of een schuifdak.  
 
De mogelijkheden zijn eindeloos! 
 
 

Het zeer uitgekiende verandasysteem van Gardendreams
A

Creëer een leefomgeving vol woongenot 
met onze unieke veranda ’s 

LEVERING UIT EIGEN FABRIEK  g  MAATWERK MOGELIJK  g  EEN STERK SYSTEEM  g  VELE UITBREIDINGEN
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Dit magazine is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.  
Echter, Gardendreams is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou 
kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de informatie 
en afbeeldingen van dit magazine kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend 
of aanspraken worden gemaakt. Alle afbeeldingen in het magazine van Gardendreams zijn 
auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt door 
derden. De in deze brochure getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. 
Wijzigen en typefouten zijn voorbehouden.
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Standaard kleuren of een speciale  
RAL-kleur. 
 
Het kiezen van de kleur is één van de belangrijkste keuzes 
bij de aanschaf van een veranda.Bij Gardendreams heeft u 
de keuze uit verschillende standaard kleuren, die het meest 
besteld worden. 
 
De kleuren voor onze veranda’s en uitbreidingen worden 
aangegeven met een RAL-code. Via deze codering kunt u 
kleuren bij iedere fabrikant de juiste passende kleur kiezen. 
Dit is bijvoorbeeld erg handig wanneer u de kozijnen van 
uw huis of de kleur van uw tuinmeubels wilt afstemmen op 
uw veranda. Ook als u op een later moment u veranda met 
onze uitbreidingen wilt uitbreiden, kunt u met de RAL-code 
aangeven in welke kleur deze uitbreiding geleverd moet 
worden. 
 
Onze veranda’s zijn leverbaar in standaard kleuren. Wilt u 
een veranda of uitbreiding in een andere kleur? Tegen een 
meerprijs is het mogelijk om te kiezen voor een RAL-kleur uit 
een breed spectrum kleuren.

A

De kleur van onze 
veranda ’s 

Wit 
RAL 9016

Zwart structuur 
RAL 9005

Antraciet structuur 
RAL 7016

Grijs structuur 
RAL 9007

Antraciet glad 
RAL 7016

Speciale  
RAL-kleur
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Easy Edition

g 9 x 9 cm staanders

g Vlakke goot

g Polycarbonaat of glazen dakbedekking

g Uitbreidingen beperkt

g Twee standaard kleuren: 
Wit RAL 9016 en Antraciet RAL 7016 (glad)

g Maatwerk niet mogelijk

Easy Edition

g 11 x 11 cm staanders

g Vlakke goot

g Polycarbonaat of glazen dakbedekking

g Vele uitbreidingen

g Vier standaard kleuren: 
Wit RAL 9016,  Zwart structuur RAL9005,  
Antraciet structuur RAL 7016 en grijs structuur RAL 9007

g Maatwerk mogelijk

Legend Edition

g 11 x 11 cm staanders

g Extra sterke GIGA goot

g Polycarbonaat of glazen dakbedekking

g Vele uitbreidingen

g Vier standaard kleuren: 
Wit RAL 9016,  Zwart structuur RAL9005,  
antraciet structuur RAL 7016 en grijs structuur RAL 9007

g Maatwerk mogelijk

Expert Edition

g 11 x 11 cm staanders

g Moderne goot met 5 cm overstek

g Glas of sandwichpanelen dakbedekking

g Vele uitbreidingen

g Drie standaard kleuren: 
Zwart structuur RAL9005, antraciet structuur RAL 7016  
en grijs structuur RAL 9007

g Maatwerk mogelijk

Flatroof Edition

g 15 x 22 cm staanders

g Super sterke Superior goot

g Polycarbonaat of glazen dakbedekking

g Vele uitbreidingen

g Één standaard kleur: 
Antraciet structuur RAL 7016

g Maatwerk mogelijk

Superior Edition
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Staanders 9 x 9 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal

Standaard kleuren

            

Een voordelige veranda, vervaardigd uit hoogwaardig   
aluminium en uitgevoerd met slanke staanders 
 
De Easy Edition is het basis model in ons veranda-assortiment.  
Deze budgetvriendelijke overkapping is vervaardigd uit hoogwaardig   
aluminium van Duitse topkwaliteit en is uitgevoerd met slanke staanders. 
 
De Easy Edition veranda is uitgevoerd met 16 mm dikke Opaal polycarbonaat 
platen. Deze fraaie lichtgewicht dakplaten zijn wit transparant en toch zon 
doorlatend, waardoor u zachter, egaal licht krijgt. 
 
Voor de Easy Edition veranda heeft Gardendreams speciaal een schuifpui,  
zijwand en voorwand ontworpen zodat u beschermt bent tegen regeninval  
en wind onder uw veranda.  
 
De Easy Edition is verkrijgbaar in 10 standaard afmetingen.

A

Easy Edition  
met polycarbonaat 

Veranda’s / Easy Edition
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Uw Easy Edition met een voor- en of 
zijwand afsluiten 
 
Om onder alle weersomstandigheden optimaal van uw 
veranda te kunnen genieten, is een zij- of voorwand een 
ideale aanvulling op uw veranda.  
 
Deze wanden houden wind en regen tegen en door de 
transparantie van polycarbonaat wordt de ruimte onder 
de veranda nauwelijks  
verduisterd. Daarnaast zorgt het plaatsen van een zijwand 
en/of voorwand ervoor dat de warmte langer onder de 
veranda blijft. 

Een zij- en/of voorwand  
passend bij uw veranda

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4

300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4

Veranda’s / Easy Edition

Standaard afmetingen Easy Edition met polycarbonaat

Veranda’s / Easy Edition
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Staanders 9 x 9 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas

Standaard kleuren

            

Een voordelige veranda uitgevoerd met  
glazen dakbedekking 
 
De Easy Edition veranda is een veranda met een hoog belastbare aluminium 
constructie.  Naast polycarbonaat dakbedekking, is de Easy Edition veranda ook 
leverbaar met 8 mm glas. 
 
Door een versterking in de goot van de Easy Edition te plaatsen, is deze veranda 
ook uit te voeren met glazen dakbedekking. Het grote voordeel van glas is dat u 
kunt genieten van nog meer licht en een ruimtelijk gevoel onder uw veranda.  
 
Voor de Easy Edition veranda heeft Gardendreams speciaal een schuifpui, zijwand 
en voorwand ontworpen zodat u beschermt bent tegen regeninval en wind 
onder uw veranda.  
 
De Easy Edition is verkrijgbaar in 10 standaard afmetingen. 

A

Easy Edition  
met glas 

Veranda’s / Easy Edition
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4

300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4

Veranda’s / Easy Edition

Standaard afmetingen Easy Edition met glas

Veranda’s / Easy Edition

Een veranda met de door u gewenste afmeting 
 
Komt de ruimte die u voor een veranda heeft niet overeen met onze afmetingen? Dat is bij Gardendreams geen enkel probleem.  
 
Een groot deel van onze veranda’s zijn geschikt voor maatwerk. U geeft aan welke afmeting gewenst is en in onze farbiek wordt uw 
veranda geheel op maat voor u gemaakt. De veranda’s die geschikt zijn voor maatwerk kunt u in deze catalogus herkennen aan het 
maatwerkembleem.

Veranda’s met 
maatwerk mogelijkheden

Pagina 10: Legend Edition Pagina 14: Expert Edition Pagina 20: Superior Edition
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleuren

            

Een luxe overkapping met een uitgekiend, sterk en 
robuust systeem 
 
De Legend Edition is een veranda met een sterk en robuust systeem dat in de 
basis voorbereid op uitbreidingen en constructies om uw comfort nog verder te 
vergroten.  
 
Ook wanneer u al langere tijd over een veranda van Gardendreams beschikt kunt 
u op elk gewenst moment uw veranda voorzien van uitbreidingen. 
 
Zo kunt u deze veranda ombouwen tot een complete tuinkamer voorzien van 
LED verlichting en zonwering. Of wat te denken van een veranda met een 
schuifdak, waarmee u bij warm weer de hitte kan reguleren! 
 
Zoekt u een maatwerk veranda? De Legend Edition veranda is ook verkrijgbaar 
op maat.

A

Legend Edition  
met polycarbonaat 

Veranda’s / Legend Edition

Maatw
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte 800 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

200 cm 2 200 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3

450 cm 2 450 cm 2 450 cm 3 450 cm 3 450 cm 3 450 cm 3

500 cm 2 500 cm 2 500 cm 3 500 cm 3 500 cm 3 500 cm 3

900 cm breedte 1000 cm breedte 1100 cm breedte 1200 cm breedte 1300 cm breedte 1400 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

200 cm 4 200 cm 4 200 cm 4 200 cm 4 200 cm 5 200 cm 5

250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 5 250 cm 5

300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 5 300 cm 5

350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 5 350 cm 5

400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 5 400 cm 5

450 cm 4 450 cm 4 450 cm 4 450 cm 4 450 cm 5 450 cm 5

500 cm 4 500 cm 4 500 cm 4 500 cm 4 500 cm 5 500 cm 5

Veranda’s / Legend Edition

Uw veranda afsluiten met wanden 
 
Bescherm uzelf tegen wind en regen met door uw veranda uit te breiden 
met een wand. Met ons ruime assortiment wanden en maatwerk 
mogelijkheden, slaagt u gegarandeerd !

Beschermt tegen  
regen en wind

Pagina 44: Glasschuifwanden Pagina 30: Aluminium wanden

Pagina 40: Schuifpui Pagina 34: Zijwanden

Standaard afmetingen Legend Edition met polycarbonaat

Veranda’s / Legend Edition
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas

Standaard kleuren

            

Een veranda met een exclusieve uitstraling en 
maximale lichtinval 
 
De veelzijdige Legend Edition veranda is, naast polycarbonaat dakbedekking ook 
verkrijgbaar met glazen dakbedekking. 
 
Een veranda met een glazen dakbedekking brengt veel voordelen met zich 
mee.  Zo creëert het heldere glas een mooie lichtinval, waardoor de veranda 
nog ruimer zal overkomen. Daarnaast zorgt een glazen dakbedekking voor een 
strakke luxueuze uitstraling. 
 
Wilt u deze veranda uitgevoerd met hittewerende dakbedekking? 
Op pagina 79 kunt u meer informatie over de verschillende soorten 
dakbedekking vinden. 

A

Legend Edition  
met glas 

Veranda’s / Legend Edition
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte 800 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

200 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 4 200 cm 4

250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4 250 cm 4

300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4 300 cm 4

350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 4 350 cm 4

400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 4 400 cm 4

900 cm breedte 1000 cm breedte 1100 cm breedte 1200 cm breedte 1300 cm breedte 1400 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

200 cm 4 200 cm 5 200 cm 5 200 cm 5 200 cm 6 200 cm 6

250 cm 4 250 cm 5 250 cm 5 250 cm 5 250 cm 6 250 cm 6

300 cm 4 300 cm 5 300 cm 5 300 cm 5 300 cm 6 300 cm 6

350 cm 4 350 cm 5 350 cm 5 350 cm 5 350 cm 6 350 cm 6

400 cm 4 400 cm 5 400 cm 5 400 cm 5 400 cm 6 400 cm 6

Veranda’s / Legend Edition

Onze Veranda constructies maken het mogelijk 
 
Uw woning- en tuinwensen aanpassen op de beperkte mogelijkheden 
van uw veranda? Wij draaien dit graag om. 
Naast de vele uitbreidingen en de mogelijkheid voor maatwerk, maakt ons 
unieke veranda-systeem het mogelijk om constructies aan uw veranda 
toe te voegen. Zo kunt u uw veranda vrijstaand in uw tuin plaatsen of uw 
veranda voorzien van een schuifdak waarmee u de warmte reguleert! 
 

Een  veranda aanpassen  
naar uw situatie

Pagina 26: Vrijstaande constructie Pagina 24: Schuifdak constructie

Pagina 86: Gootkappen Pagina 28: Overstek constructie

Standaard afmetingen Legend Edition met glas

Veranda’s / Legend Edition
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Extra sterke GIGA goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleuren

            

Geniet van een vrijer uitzicht en meer ruimte door één 
staander minder 
 
De Expert Edition is een in de basis een Legend Edition veranda uitgevoerd met 
de speciaal ontwikkelde GIGA goot.  
 
De GIGA goot zorgt er voor dat deze veranda uitgevoerd kan worden met één 
staander minder. Doordat de Expert Edition een staander minder heeft, kunt u 
genieten van een nog vrijer uitzicht. Daarnaast is de ruimte onder uw veranda  
flexibeler in te delen omdat u geen rekening hoeft te houden met een extra 
staander. 
 
Ook de Expert Edition is compleet voorbereid op uitbreidingen, waardoor deze 
om te bouwen is tot een complete tuinkamer! 
 
Bovendien is deze veranda ook geschikt voor maatwerk.

A

Expert Edition  
met polycarbonaat 

Veranda’s / Expert Edition
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

200 cm 2 200 cm 2 200 cm 2 200 cm 2 200 cm 3

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3

450 cm 2 450 cm 2 450 cm 3 450 cm 3 450 cm 3

500 cm 2 500 cm 2 500 cm 3 500 cm 3 500 cm 3

Veranda’s / Expert Edition

Zonwering voor uw veranda 
 
Op zonne dagen kan het warm worden onder een veranda of in een 
tuinkamer. Een manier om u te wapenen tegen deze warmte is door de 
veranda of tuinkamer uit te voeren met zonwering. 
 
U heeft de mogelijkheid om u veranda uit te rusten met binnen- of 
buitenzonwering. Onderdakzonwering plaatst u onder het dak van uw 
veranda, waar buitenzonwering bovenop uw veranda geplaatst wordt. 
 
Gardendreams biedt een ruime keuze aan mogelijkheden om uw veranda 
uit te breiden met oerdegelijke en sterke zonwering, die in veel gevallen 
ook met een Somfy-motor inclusief afstandsbediening leverbaar zijn. 
 
Heeft u vaak last van een laaghangende zon? Dan kunt u uw veranda ook 
uitbreiden met verticale zonwering. 
 
 

Beschermt tegen  
warmte van de zon

Pagina 62: Bovendak zonwering Pagina 60: Onderdak zonwering

Pagina 58: Lamellendoek Pagina 66: Verticale zonwering

Standaard afmetingen Expert Edition met polycarbonaat

Veranda’s / Expert Edition
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Extra sterke GIGA goot

Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas

Standaard kleuren

            

Een veranda met een ultiem vrij uitzicht en met een 
maximale lichtinval 
 
Wilt u gaan voor een ultiem vrij uitzicht en lichtinval? De Expert Edition met 
glazen dakbedekking is dan de keuze voor u! Door de extra sterke goot en de 
glazen dakbedekking geniet u van een maximaal vrij uitzicht. 
 
Door de extra sterke goot is het mogelijk om de Expert Edition met een staander 
minder uit te voeren, wat zorgt voor een vrij uitzicht en meer indelingsruimte 
onder uw veranda. Dit vrije zicht met de mooie lichtinval van het heldere glas 
laten de toch al ruime Expert Edition veranda nog ruimtelijker overkomen.  

A

Expert Edition  
met glas 

Veranda’s / Expert Edition
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

200 cm 2 200 cm 2 200 cm 2 200 cm 2 200 cm 3

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3

Veranda’s / Expert Edition

Pas de look van uw veranda aan 
 
Naast de vele uitbreidingen, constructies, maatwerkmogelijkheden en 
dakbedekking biedt Gardendreams nog meer mogelijkheden om het 
uiterlijk van uw veranda naar uw wensen aan te passen.  
Denk hierbij aan toebehoren zoals gootkappen en/of schoren die perfect 
passen bij uw woning en/of uw wensen!

Het uiterlijk aanpassen    
naar uw eigen smaak

Pagina 87: Gootkappen Pagina 87: Schoren

Standaard afmetingen Expert Edition met glas

Veranda’s / Expert Edition
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Moderne goot met 5 cm overstek

Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas

Standaard keuren

        

Een stijlvolle veranda, uitgevoerd met  
een optisch plat dak 
 
De Flatroof Edition is een stijlvolle veranda uitgevoerd met een optisch plat dak 
en 22 cm hoge boeiranden. Deze veranda is uitermate geschikt voor situaties 
waarin een veranda met standaard schuin dak niet gewenst is. 
 
Het dak wordt in een minimale helling geplaatst, zodat eventueel water 
eenvoudig door de staanders afgevoerd kan worden. Om het dak heen wordt 
een robuuste boei geplaatst, waardoor het dak optisch plat is.   
 
Standaard wordt de Flatroof Edition geleverd met een moderne vlakke randkap 
met 5 cm overstek.  Wilt u de Flatroof Edition voorzien van een  
robuuster uiterlijk, dan heeft u de mogelijkheid om de veranda uit te rusten met 
een vlakke of ronde randkap met 22 cm overstek.

A

Flatroof Edition  
met Glas 
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Veranda’s / Flatroof Edition
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3

Standaard afmetingen Flatroof Edition versie A met glas

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3

Standaard afmetingen Flatroof Edition versie B met glas

Standaard gootkap  
met 5 cm overstek

Vlakke gootkap  
met 22 cm overstek

Ronde gootkap  
met 22 cm overstek

LED verlichting  
voor goten met 22 cm overstek

Versie A

Versie B

Versie C

Versie D

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3

Standaard afmetingen Flatroof Edition versie C met glas

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4

300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4

350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4

400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4

Standaard afmetingen Flatroof Edition D versie met glas

Veranda’s / Flatroof Edition Veranda’s / Flatroof Edition
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Staanders 15 x 22 cm

Goot Extra sterke Superior goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleur

            

Een robuuste veranda met extreem hoge draagkracht 
op twee staanders 
 
De Superior Edition is een veranda met extreem hoge draagkracht. Zo kan deze 
veranda opgebouwd worden tot een grootte van 7 meter breed en 6 meter diep, 
maar liefst 42 m² op slechts twee staanders! 
 
Door de dikkere liggers, dikkere goot en dikkere staanders heeft deze robuust 
ogende veranda een gigantische draagkracht.  
 
De Superior Edition is naast woningen, ook uitermate geschikt voor  
horecaondernemingen en sportverenigingen om een groot overdekt terras te 
creëren. 
 
Uiteraard is ook de Superior Edition geschikt voor onze veranda uitbreidingen.

A

Superior Edition  
met polycarbonaat 

Veranda’s / Superior Edition
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400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2

500 cm 2 500 cm 2 500 cm 2 500 cm 2

600 cm 2 600 cm 2 600 cm 2 600 cm 2

Veranda’s / Superior Edition

Kies een kleur met structuur 
naar eigen smaak 
 
Standaard wordt de Superior Edition in een 
luxe RAL 7016 Antraciete kleur met structuur 
geleverd. Maar wil u iets heel anders en een 
statement maken die past bij uw woning, 
pand of  huisstijl? 
 
Gardendreams biedt u een ruime pallet 
aan RAL kleuren (met structuur) waarmee 
u deze veranda tegen een meerprijs in een 
compleet andere kleur kunt laten leveren!

De Superior Edition   
in een andere kleur?

Standaard afmetingen Superior Edition met polycarbonaat

Veranda’s / Superior Edition
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Staanders 15 x 22 cm

Goot Extra sterke Superior goot

Dakbedekking 8 mm of 10 mm veiligheidsglas

Standaard kleur

            

De crème de la crème onder de aluminium veranda’s 
 
De Superior Edition met glazen dakbedekking is de crème de la crème onder 
de veranda’s. Een veranda met een gigantische draagkracht, geleverd met een 
glazen dak en uitgevoerd met een robuuste goot, staanders en liggers. 
 
Het unieke systeem van de Superior Edition is zeer sterk en daardoor geschikt 
voor ongekende afmeting van maximaal 7 meter breed en 6 meter diep, maar 
liefst 42 m² op slechts twee staanders! 
 
De glazen dakbedekking geeft de Superior Edition een extra exclusieve uitstraling 
en zorgt voor een maximale lichtinval. Afhankelijk van de afmeting is de Superior 
Edition uitgevoerd met 8 mm of 10 mm dik veiligheidsglas.  
 
De Superior Edition is uit te breiden met diverse uitbreidingen.  
Sluit uw veranda bijvoorbeeld gedeeltelijk af met een aluminium wand.  
Zo geniet u van meer privacy en bent u beschermt tegen regen en kou. 

A

Superior Edition  
met glas 

Veranda’s / Superior Edition
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400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2

500 cm 2 450 cm 2 500 cm 2 500 cm 2

600 cm 2 500 cm 2 600 cm 2 600 cm 2

Veranda’s / Superior Edition

Een veranda moet stevig in de 
grond staan 
 
Om jarenlang van uw veranda te kunnen 
genieten is het belangrijk om te kiezen voor 
een goede en sterke fundering. 
 
Welke fundering u moet kiezen hangt af 
van het type veranda, hoe en waar u de 
afwatering van uw veranda wilt plaatsen en 
de grond waarop u uw veranda wilt plaatsen.

Fundering voor   
veranda’s

Standaard afmetingen Superior Edition met glas

Veranda’s / Superior Edition
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Dakbedekking Polycarbonaat of glas

Geschikt voor Legend en Expert Edition

Standaard kleuren

            

Er gaat een wereld voor u open met een schuifdak voor 
uw veranda of tuinkamer! 
 
Met een schuifdak gaat er letterlijk een wereld voor u open! Barbecueën  
onder uw veranda, genieten van de zon of frisse lucht en droog zitten bij 
regen; uw veranda wordt nog functioneler en flexibeler met het schuifdak van 
Gardendreams. Bovendien kunt u op extra warme dagen de hitte onder uw 
veranda reguleren door eenvoudig het schuifdak te openen. 
 
Het schuifdak is als complete dakconstructie voor vrijwel alle veranda-merken 
verkrijgbaar. Daarnaast is het ook mogelijk om één dakveld te voorzien van een 
schuifdak.  
 
Beschikt u nog niet over een veranda? Het schuifdak is in combinatie met onze 
Legend- of Expert Edition extra voordelig te bestellen. 

A

Schuifdak  
voor veranda’s 

Veranda constructies / Schuifdak
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Vakken Diepte Vakken Diepte Vakken Diepte Vakken Diepte Vakken

250 cm 3 250 cm 4 250 cm 5 250 cm 6 250 cm 7

300 cm 3 300 cm 4 300 cm 5 300 cm 6 300 cm 7

350 cm 3 350 cm 4 350 cm 5 350 cm 6 350 cm 7

400 cm 3 400 cm 4 400 cm 5 400 cm 6 400 cm 7

Veranda constructies / Schuifdak

Hittewerende dakbedekking in  
polycarbonaat of glas 
 
Naast de standaard geleverde dakbedekking, kunt u uw veranda, 
tuinkamer of carport ook laten uitvoeren met hittewerende dakbedekking. 
Hittewerende dakbedekking is voorzien van een UV-reflecterende laag, 
wat er voor zorgt zonnewarmte weerkaatst wordt zonder verlies van licht.

Dakbedekking     
die zonlicht reflecteert?

Afmetingen Schuifdak met polycarbonaat of glas

Veranda constructies / Schuifdak
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Vlakke goot

Geschikt voor Legend en Expert Edition

Standaard kleuren

            

Geen veranda aan uw huis? Plaats een veranda 
vrijstaand in de tuin! 
 
Geen veranda vast aan uw huis, maar een ideale zitplek in uw tuin? 
Een vrijstaande veranda constructie van Gardendreams maakt het mogelijk om 
een veranda vrij in uw tuin te plaatsen. 
 
De vrijstaande constructie maakt het mogelijk om de goot van de veranda 
naar de achterzijde te verplaatsen en het hoogste punt van de veranda naar de 
voorzijde. In plaats van een muur waaraan de veranda bevestigt wordt, worden 
er staanders op de plek van de muur geplaatst. 
 
Het systeem van de veranda blijft hetzelfde als de Legend Edition, wat betekent 
dat een vrijstaande veranda ook uit te breiden is met alle uitbreidingen en 
comfort opties.

A

Vrijstaande constructie  
met polycarbonaat of glas 

Veranda constructies / Vrijstaande constructie
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

200 cm 4 200 cm 4 200 cm 6 200 cm 6 200 cm 6

250 cm 4 250 cm 4 250 cm 6 250 cm 6 250 cm 6

300 cm 4 300 cm 4 300 cm 6 300 cm 6 300 cm 6

350 cm 4 350 cm 4 350 cm 6 350 cm 6 350 cm 6

400 cm 4 400 cm 4 400 cm 6 400 cm 6 400 cm 6

450 cm 4 450 cm 4 450 cm 6 450 cm 6 450 cm 6

500 cm 4 500 cm 4 500 cm 6 500 cm 6 500 cm 6

Veranda constructies / Vrijstaande constructie

Uw auto het hele jaar door beschermen tegen 
weersinvloeden 
 
Een carport is de ideale manier om uw auto het hele jaar te beschermen 
tegen weersinvloeden. Zo is uw auto in de herfst en winter beschermt 
tegen regen, sneeuw, vorst, vallende bladeren en vallende takken. In de 
zomer en lente tegen extreme weersomstandigheden, zoals hagel en Uv-
straling. 
 
De carports van Gardendreams worden uitgevoerd in hoogwaardige 
aluminium. Het voordeel van een aluminium carport is dat deze 
onderhoudsvrij zijn en een lange levensduur hebben. 
 
Naast de traditionele carports uit het Gardendreams assortiment, worden 
onze veranda’s regelmatig gebruikt als een volwaardige carport! 
Het grote voordeel van een veranda als carport is de flexibiliteit in 
afmetingen en uitbreidingen, waarmee u uw veranda/carport compleet 
naar eigen wens en smaak kunt samenstellen. 

Een veranda gebruiken  
als een carport

Pagina 70: Legend Edition Pagina 72: Toog Carport

Pagina 74: Zadeldak Carport Pagina 76: Platdak carport

Standaard afmetingen vrijstaande constructie

Veranda constructies / Vrijstaande constructie
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Geschikt voor Legend en Expert Edition

Standaard kleuren

            

Minder regeninval onder uw veranda door een 
overstekend dak 
 
Een overstek constructie is een speciale drager die het mogelijk maakt om de 
staanders van de veranda naar achter te plaatsen. Hierdoor loopt het dak verder 
voorbij de staanders, wat een aantal voordelen met zich mee brengt. 
 
Het eerste grote voordeel van de overstek constructie is dat u minder last heeft 
van regen inval.  Doordat het dak door loopt heeft regen minder kans om onder 
uw veranda te waaien. 
 
De overstek constructie is daarnaast de oplossing voor situaties waarbij u voor de 
dakconstructie wel genoeg ruimte heeft, maar de staanders vanwege obstakels 
niet geplaatst kunnen worden. Met de overstek constructie worden de staanders 
naar achter gezet en maakt u optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte 
in uw tuin.

A

Overstek constructie 
voor veranda’s 

Veranda constructies / Overstek constructie
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Overstek constructie

Breedte

300 cm

400 cm

500 cm

600 cm

700 cm

Veranda constructies / Overstek constructie

Overstek constructie

Kies uit een groot scala aan 
RAL-kleuren 
 
Onze veranda’s zijn leverbaar in de meest 
gekozen kleur of kleuren.  
Wilt u een veranda met een andere kleur? 
 
Bij de meeste veranda’s mogelijk om (tegen 
een meerprijs) te kiezen voor een breed scala 
aan andere RAL-kleuren. 
Ook is het veelal mogelijk om uitbreidingen 
in de gewenste RAL-kleur te leveren. 
 
Vraag uw verkoper naar de mogelijkheden. 

Uw veranda in    
een andere kleur?

Afmetingen

Veranda constructies / Overstek constructie
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Materiaal Aluminium

Standaard kleuren

            

Creëer meer privacy met duurzame en 
onderhoudsvriendelijke wanden van aluminium 
 
Aluminium wanden zijn de perfecte oplossing om bij een veranda de zij- en 
of achterkant af te dichten. Zo creëert u nog meer privacy en kunt u onder alle 
weersomstandigheden van uw  veranda genieten. 
 
Door de ruime keuze aan mogelijkheden om de aluminium wanden naar uw 
wens aan te passen, verwezelijkt u uw eigen stijlvolle zithoek. 
Een wand volledig van aluminium, een combinatie tussen aluminium 
polycarbonaat of glas, het is allemaal mogelijk.  
Zelfs een combinatie met een schutting paneel of glasschuifwanden is mogelijk! 
 
.

A

Aluminium wanden 
voor veranda’s 

Veranda uitbreidingen / Aluminium wanden
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Aluminium wanden

Diepte

200 cm

250 cm

300 cm

350 cm

Veranda uitbreidingen / Aluminium wanden

Combineer aluminium wanden met glas 
of polycarbonaat 
 
Onze veranda’s zijn veelzijdig en op vele manieren aan te 
passen. Dat geldt ook voor onze uitbreidingen. 
 
Onze uitbreidingen zijn volop te combineren met elkaar. 
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een aluminium wand in 
combinatie met een zijwand van glas. Of wat te denken van 
een glasschuifwand met aluminium wand?  
Geen idee is ons te gek om uw tuindroom in vervulling te 
laten gaan!

Uitbreidingen   
combineren  

Afmetingen

Veranda uitbreidingen / Aluminium wanden
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met polycarbonaat of glas 
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Materiaal opvulling Polycarbonaat helder/opaal of glas

Standaard kleuren

            

Zorgt er voor dat de opening tussen wand en 
dakconstructie afgesloten wordt 
 
Plaatst u een veranda bij een schutting? Breidt u uw veranda uit met een 
aluminium- of glasschuifwand? Of wilt u wat meer privacy? Met een spiekozijn 
zorgt u er voor dat de opening onder de dakconstructie afgesloten wordt. 
 
Aangezien een veranda in de meeste gevallen over een schuin aflopend dak 
beschikt, heeft u bij het plaatsen van een aluminium wand of een glasschuifwand 
een spiekozijn nodig om de schuine ruimte te vullen. 
 
Naast dat de spiekozijn de ruimte vult, kan het ook een andere functie hebben. 
Met name bij een aluminium zijwand zorgt een spiekozijn voor meer lichtinval 
onder uw veranda. 
 
Een spiekozijn is verkrijgbaar met polycarbonaat of glas.

A

Veranda uitbreidingen / Spie kozijn
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Pagina 48: Easy Tuinkamer Pagina 50: Met glasschuifwanden

Pagina 52: Met openslaande deuren Pagina 54: Met schuifpui

Spiekozijn met glas

Breedte

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm

Spiekozijn met polycarbonaat

Breedte

200 cm

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm

Veranda uitbreidingen / Spie kozijn

Een veranda samengesteld met uitbreidingen 
 
Overweegt u een veranda met uitbreidingen aan te schaffen? Kijkt u dan 
ook eens naar onze tuinkamers. 
 
Gardendreams biedt u maar ilefst vier verschillende tuinkamers, 
waarbij een veranda is samengesteld met onze meest gecombineerde 
uitbreidingen. De tuinkamers worden compleet geleverd met wanden en 
(eventuele) spiekozijnen. 
 

Combinatievoordeel  
met een tuinkamer

Afmetingen Spiekozijn

Veranda uitbreidingen / Spie kozijn
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Materiaal Polycarbonaat opaal of helder

Standaard kleuren

            

Onder alle weersomstandigheden optimaal van uw 
veranda genieten 
 
Om onder alle weersomstandigheden optimaal van uw veranda te kunnen 
genieten, is een zijwand een ideale aanvulling op uw veranda.  
 
Deze wanden houden wind en regen tegen en door de transparantie van 
polycarbonaat wordt de ruimte onder de veranda nauwelijks  
verduisterd. Daarnaast zorgt het plaatsen van een zijwand ervoor dat de warmte 
langer onder de veranda blijft.  

A

Zijwanden  
met polycarbonaat 

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden
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Afmetingen zijwanden met polycarbonaatEen gootborstel vangt het blad op 
 
Misschien wel één van de meest vervelende klussen 
bij de schoonmaak van een veranda is het reinigen 
van de goot. Om dit makkelijker te maken, kunt u 
uw veranda uitrusten met een gootborstel. 
 
Met een gootborstel wordt het blad in de goot 
opgevangen door borstels. Hierdoor raakt de goot 
niet verstopt en kunt u de goot eenvoudig en snel 
schoonmaken, door de borstel uit te kloppen.

Eenvoudig en snel    
een schone goot

Zijwand met polycarbonaat

Diepte Hoogte Aantal vakken

100 cm t/m 250 cm 2

200 cm t/m 250 cm 2

300 cm t/m 250 cm 3

400 cm t/m 250 cm 3

500 cm t/m 250 cm 4

600 cm t/m 250 cm 4

700 cm t/m 250 cm 4

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden
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Materiaal Glas

Standaard kleuren

                  

Een voor- en zijwand die ideaal is voor de  
“doe-het-zelver” 
 
Naast onze standaard voor- en zijwanden met glas, levert Gardendreams ook 
voor- en zijwanden als bouwpakket. Ideaal voor de “doe-het-zelver” die over 
vakkennis beschikt en een veranda zelf wil (en kan) uitbreiden. 
 
Doordat deze voor- en zijwanden als bouwpakket geleverd worden, nemen deze 
wanden minder ruimte in tijdens het transport. Dit zorgt er voor dat de voor- en 
zijwanden die als bouwpakket komen een stuk aantrekkelijker geprijst zijn. 
 
De bij het bouwpakket geleverde heldere glas zorgt er voor dat u optimaal 
genieten van een vrij en ruimtelijk uitzicht en u weinig tot geen lichtverlies heeft.  
 

A

Voor- en zijwanden   
bouwpakket met glas 

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden
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Voorwand met glas

Breedte Hoogte Aantal vakken

200 cm t/m 250 cm 2

250 cm t/m 250 cm 3

300 cm t/m 250 cm 3

350 cm t/m 250 cm 3

400 cm t/m 250 cm 3

450 cm t/m 250 cm 3

500 cm t/m 250 cm 4

Afmetingen bouwpakket voor- en zijwanden met glas

Zijwand met glas

Diepte Hoogte Aantal vakken

200 cm 210/238 cm 2

250 cm 210/245 cm 2

300 cm 210/252 cm 3

350 cm 210/259 cm 3

400 cm 210/266 cm 4

450 cm 210/273 cm 4

500 cm 210/280 cm 4

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden

Een veranda moet stevig in de 
grond staan 
 
Om jarenlang van uw veranda te kunnen genieten 
is het belangrijk om te kiezen voor een goede en 
sterke fundering. 
 
Welke fundering u moet kiezen hangt af van het 
type veranda, hoe en waar u de afwatering van uw 
veranda wilt plaatsen en de grond waarop u uw 
veranda wilt plaatsen.

Fundering voor   
veranda’s

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden
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Materiaal Glas

Standaard kleuren

            

Wanden met een maximale lichtinval en 
uitbreidingsmogelijkheden 
 
Uw veranda afsluiten tegen wind- en regeninval en zonder dat de ruimte 
verduisterd wordt? Door te kiezen voor een voor- of zijwand met glas behoudt u 
een maximale lichtinval en een ruimtelijk effect. 
 
Naast veel lichtinval heeft een zij- en/of voorwand met glas het grote voordeel 
dat deze uit te breiden is met een draaikiepraam of een deur.  
Ideaal als u van plan bent uw veranda uit te breiden naar een tuinkamer!  
 
De voor- en zijwanden zijn daarnaast perfect te combineren met aluminium 
wanden. Zo kunt u een deel van de wand combineren met aluminium planken 
en glas. Bekijk samen met uw Gardendreams-dealer naar de vele mogelijkheden 
om uw veranda compleet samen te stellen naar uw eigen wens! 

A

Voor- en zijwanden  
met glas 

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden
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Voorwand met glas

Breedte Hoogte Aantal vakken

100 cm t/m 230 cm 2

200 cm t/m 230 cm 3

300 cm t/m 230 cm 3

400 cm t/m 230 cm 3

500 cm t/m 230 cm 3

600 cm t/m 230 cm 3

700 cm t/m 230 cm 4

Zijwand met glas

Diepte Hoogte Aantal vakken

100 cm 210/224 cm 2

200 cm 210/238 cm 2

250 cm 210/245 cm 3

300 cm 210/252 cm 3

350 cm 210/259 cm 4

400 cm 210/266 cm 4

450 cm 210/273 cm 4

500 cm 210/280 cm 5

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden

Draaikiepraam 
100 x 125 cm

Draaikiepdeur 
100 x 220 cm

Enkele deur 
100 x 220 cm

Dubbele deur 
190 x 220 cm

Een gootborstel vangt het blad op 
 
Misschien wel één van de meest vervelende klussen 
bij de schoonmaak van een veranda is het reinigen 
van de goot. Om dit makkelijker te maken, kunt u 
uw veranda uitrusten met een gootborstel. 
 
Met een gootborstel wordt het blad in de goot 
opgevangen door borstels. Hierdoor raakt de goot 
niet verstopt en kunt u de goot eenvoudig en snel 
schoonmaken, door de borstel uit te kloppen.

Eenvoudig en snel    
een schone goot

Afmetingen voor- en zijwanden met glas

Uitbreidingen voor- en zijwanden met glas

Veranda uitbreidingen / Voor- en zijwanden
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Een voordelige schuifpui speciaal ontworpen voor de 
ervaren “doe-het-zelver” 
 
Naast onze standaard schuifpui, levert Gardendreams ook een schuifpui als  
bouwpakket. Ideaal voor de “doe-het-zelver” die over de nodige vakkennis 
beschikt. 
 
Een schuifpui zorgt niet alleen voor een doorgang naar buiten maar bespaart 
ook ruimte. Met onze schuifpui bouwpakket geniet u van alle voordelen van een 
schuifpui tegen een voordelige prijs. 
 
De schuifpui bouwpakket is een vereenvoudigde versie van onze aluminium 
schuifpui en bestaat uit een aluminium kozijn profiel inclusief glas. 
  
De schuifpui bouwpakket is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen; een 
schuifpui in twee of vier delen en wordt geleverd inclusief hang- en sluitwerk.

A

Schuifpui  
als bouwpakket 

Uitvoeringen 2-delig en 4-delig

Glas Meegeleverd

Hang en sluitwerk Inbegrepen

Standaard kleuren

                  

Veranda uitbreidingen / Schuifpui
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Schuipui 2-delig

Breedte Hoogte

200 cm t/m 230 cm

250 cm t/m 230 cm

300 cm t/m 230 cm

350 cm t/m 230 cm

400 cm t/m 230 cm

Schuifpui 4-delig

Breedte Hoogte

400 cm t/m 230 cm

450 cm t/m 230 cm

500 cm t/m 230 cm

550 cm t/m 230 cm

600 cm t/m 230 cm

Veranda uitbreidingen / Schuifpui

Aluminium schuttingen in verschillende uitvoeringen 
 
Trek het stoere aluminium van uw veranda door in het design van uw complete tuin met onze 
aluminium schuttingen. 
Met een aluminium schutting geniet u van optimale privacy in uw tuin. De schuttingen worden 
geleverd met decoratiepanelen en zijn  in verschillende varianten verkrijgbaar. 
 
Aluminium schuttingen hebben als grote voordeel dat de aluminium planken jaren mee gaan. De 
aluminium planken zijn weer- en hittebestendig en vergen weinig onderhoud. 

Een schutting    
die past bij uw veranda

Afmetingen  
bouwpakket schuifpui

Veranda uitbreidingen / Schuifpui
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Materiaal Glas

Standaard kleuren

            

Uw veranda afsluiten zonder dat u ruimte moet 
inleveren onder uw veranda 
 
Is het niet heerlijk om op een zomerse dag de deuren te openen en de frisse 
zomerlucht op te snuiven? Met de aluminium schuifpui van Gardendreams legt u 
nog meer de verbinding tussen uw huis en tuin. 
 
Waar u bij openslaande deuren in veel gevallen ruimte vrijhouden in verband 
met naar binnen of naar buiten draaide deuren, kunt u deze ruimte bij een 
schuifpui juist vrijer benutten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tuinmeubels  
In de meeste gevallen is dat juist de plek waar ook uw tuinmeubels staan.  
 
De schuifpui wordt standaard geleverd met een stevig handvat waarmee u de 
deur eenvoudig kan open en dicht kan schuiven. Bovendien wordt de schuifpui 
geleverd inclusief hang- en sluitwerk, waardoor uw veranda op slot kan! 

A

Schuifpui  
met glas 

Veranda uitbreidingen / Schuifpui
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Een veranda samengesteld met uitbreidingen 
 
Overweegt u een veranda met uitbreidingen aan te schaffen? Kijkt u dan 
ook eens naar onze tuinkamers. 
 
Onze tuinkamers zijn veranda’s die compleet zijn samengesteld met de 
meest gekozen veranda-uitbreidingen.

Combinatie voordeel  
met een tuinkamer

Pagina 48: Easy Tuinkamer Pagina 50: Met glasschuifwanden

Pagina 52: Met openslaande deuren Pagina 54: Met schuifpui

Schuifpui 2-delig

Breedte Hoogte

300 cm t/m 230 cm

350 cm t/m 230 cm

400 cm t/m 230 cm

450 cm t/m 250 cm

Schuifpui 3-delig

Breedte Hoogte

300 cm t/m 230 cm

350 cm t/m 230 cm

400 cm t/m 230 cm

450 cm t/m 230 cm

500 cm t/m 230 cm

Schuifpui 4-delig

Breedte Hoogte

450 cm t/m 230 cm

500 cm t/m 230 cm

550 cm t/m 230 cm

600 cm t/m 230 cm

650 cm t/m 230 cm

700 cm t/m 230 cm

Schuifpui 6-delig

Breedte Hoogte

500 cm t/m 230 cm

550 cm t/m 230 cm

600 cm t/m 230 cm

650 cm t/m 230 cm

700 cm t/m 230 cm

Veranda uitbreidingen / Schuifpui

Afmetingen schuifpui met glas

Veranda uitbreidingen / Schuifpui
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Glasschuifwandsysteem  
met 8mm glas 
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Standaard hoogte 210 cm

Glas 8 mm veiligheidsglas

Afsluitbaar Niet mogelijk

Standaard kleuren

            

Een stijlvol flexibele weer- en windbeschermings- 
systeem, met een volledig transparante doorkijk 
 
Een glasschuifwandsysteem is een systeem bestaande uit meerdere glaspanelen 
waarmee u uw veranda kunt afsluiten. De glaspanelen zijn afzonderlijk van elkaar 
te verschuiven op een rail met wielen.  
Dit flexibele weer- en windbeschermingssysteem kent een unieke platte 
onderrail. Deze zorgt voor een nagenoeg drempelvrije  
doorgang.  
 
De glazen wanden houden de warmte langer onder uw overkapping en 
vergroten uw comfort. Door de overlapping van de verschillende glaspanelen is 
er een aangename permanente ventilatie onder uw overkapping. 
 
Het complete glasschuifwandsysteem met 8 mm glaspanelen bestaat uit 
paalprofielen, RVS handgrepen en een boven- en onderrail.

A
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Toebehoren

Beschrijving Eenheid

Winddichtprofiel Per stuk

Fundament met afloop Per m¹

Onderrail met goot 4 spoor Per m¹

Onderrail met goot 5 spoor Per m¹

Glasschuifwand 5 spoor

Breedte Aantal panelen

500 cm 5

600 cm 5

700 cm 5

Glasschuifwand 3 of 4 spoor

Breedte Aantal panelen

200 cm 3

250 cm 3

300 cm 4

350 cm 4

400 cm 4

Verwarm uw veranda met onze heaters 
 
Met onze moderne heaters kunt u ook op frissere avonden aangenaam 
genieten van uw veranda of terrras. Ook in de koude maanden van het 
jaar kunt u met een terrasverwarmer heerlijk comfortabel buiten zitten en 
maakt u nog meer gebruik van uw veranda.

Creëer warmtevolle avonden  
onder uw veranda

Afmetingen Glasschuifwanden
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Glasschuifwandsysteem  
met 10 mm glas 
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Standaard hoogte 210 cm

Glas 10 mm veiligheidsglas

Afsluitbaar Mogelijk met een RVS handgreep

Standaard kleuren

            

Een 10 mm modulaire glasschuifwand met 
uitbreidingsmogelijkheden 
 
Glasschuifwanden zijn een ware eyecatcher en een meerwaarde voor uw 
overkapping. Ze zien er elegant uit en beschermen tegen wind en regen onder 
uw veranda. Met de nieuwe modulaire glasschuifwand kunt u bovendien 
genieten van nog meer keuzemogelijkheden! 
 
Waar in de meeste gevallen de variatiemogelijkheden voor glasschuifwanden 
beperkt zijn, biedt een Modulaire glasschuifwand u de mogelijkheid om het 
glasschuifwandsysteem naar eigen wens samen te stellen. 
 
Standaard wordt het systeem geleverd met een hand-komgreep combinatie, 
het basis model. Vanuit deze basis kunt u het systeem uitbreiden naar andere 
uitvoeringen; Het basis model met winddichtprofielen (Plus versie), verticale 
profielen (Edge versie), horizontale en verticale profielen (Metal versie). 

A
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Glasschuifwand enkel schuivend

Breedte Hoogte Aantal panelen

200 cm 210 cm 2

250 cm 210 cm 3

300 cm 210 cm 3

350 cm 210 cm 3

350 cm 210 cm 4

400 cm 210 cm 4

450 cm 210 cm 4

500 cm 210 cm 4

Glasschuifwand dubbel schuivend

Breedte Hoogte Aantal panelen

400 cm 210 cm 4

450 cm 210 cm 4

500 cm 210 cm 4

550 cm 210 cm 6

600 cm 210 cm 6

650 cm 210 cm 6

700 cm 210 cm 6

Upgrades

Beschrijving

Winddichtprofielen

Verticale profielen

Horizontale profielen

RVS handgreep met slot

Verlicht uw veranda met dimbare verlichting 
 
Geniet tot in de late uren van uw veranda en creëer een gezellige intieme 
sfeer met onze en sfeervolle LED-verlichting! 
 
Onze inbouwspots zijn speciaal ontworpen om in de liggers van een 
veranda te bouwen. Voor het bedienen van de inbouw-verlichting heeft u 
de keuze tussen een wandschakelaar of een afstandsbediening.

Creëer sfeervolle avonden  
onder uw veranda

Afmetingen Glasschuifwanden
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Staanders 9 x 9 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking Polycarbonaat Opaal of glas

Standaard kleuren

            

Een voordelige tuinkamer, uitgevoerd met slanke staanders
A

Easy tuinkamer  
met schuifpui

De Easy tuinkamer is het basis model in ons assortiment tuinkamers. 
Deze budgetvriendelijke tuinkamer is vervaardigd uit hoogwaardig  
aluminium van Duitse topkwaliteit en is uitgevoerd met slanke 
staanders. 
 
De Easy tuinkamer wordt geleverd met een bouwpakket schuifpui 
inclusief hang- en sluitwerk en glas. De zijwanden van de Easy 
tuinkamer bestaan uit bouwpakket zijwanden inclusief glas.

Tuinkamers / Easy tuinkamer
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400 cm breedte 500 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 200 cm 3

300 cm 2 250 cm 3

Staanders 9 x 9 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking Polycarbonaat Opaal of glas

Standaard kleuren

            

Tuinkamers / Easy tuinkamer

Een pergola met hoogwaardig harmonicadoek 
 
Een pergola met harmonicadoek is een aluminium constructie met een hoogwaardig 
kwalitatief harmonicadoek. Het doek is eenvoudig open en dicht te schuiven door aan het 
touw te trekken. Het Harmonicadoek geeft tot 95% bescherming tegen UV stralen.

Bescherming tegen de zon 
met een vrijstaande constructie

Afmetingen Easy Tuinkamer 
met glas

400 cm breedte 500 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 200 cm 3

300 cm 2 250 cm 3

Afmetingen Easy Tuinkamer 
met polycarbonaat

Tuinkamers / Easy tuinkamer
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Spiekozijn Spiekozijn incl. glas

Glasschuifwanden 8 mm glas

Dakbedekking Polycarbonaat opaal/helder of glas

Standaard kleuren

            

Creëer een extra ruimte met transparante 
glasschuifwanden aan uw woning 
 
Met een tuinkamer creëert u een extra ruimte aan uw woning die perfect 
overloopt naar uw tuin. Wanneer te koud is om in uw tuin te zitten, kunt u in een 
tuinkamer langer en comfortabel genieten van uw tuin. 
 
Het grote voordeel van een tuinkamer is dat u een veranda compleet met 
uitbreidingen besteld. De tuinkamer met glasschuifwanden wordt geleverd met 
twee spiekozijnen van glas en glasschuifwanden.  
 
Het glas van de glasschuifwanden zorgt ervoor dat de tuinkamer sneller 
opwarmt en deze warmte goed vasthoudt. Daarnaast biedt glas als  
voordeel dat er erg veel licht in de tuinkamer binnen komt en u kunt genieten 
van een schitterend uitzicht op uw tuin.

A

Tuinkamer  
met glasschuifwanden 

Tuinkamers / Tuinkamer met glasschuifwanden
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3

300 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3

350 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3

400 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 4

300 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4

350 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4

400 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 4

Standaard afmetingen tuinkamer met glasschuifwanden incl. glas

Tuinkamers / Tuinkamer met glasschuifwanden

Outdoor cabin om uw kostbare spullen op te 
bergen 
 
Een Outdoor cabin is een ideale ruimte om uw kostbare tuinspullen in 
op te bergen. De Outdoor cabins zijn uitgevoerd met een openslaande 
deuren met melkglas, wat er voor zorgt dat uw (tuin)spullen niet in het 
zicht staan. 
 
Wilt u een combinatie van schuur en overkapping? De Outdoor cabins zijn 
ook verkrijgbaar in de combinatie van overkapping en schuur!  

Opbergruimte  
en een overkapping

Standaard afmetingen tuinkamer met glasschuifwanden incl. polycarbonaat

Tuinkamers / Tuinkamer met glasschuifwanden
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Deurkozijn Openslaande deuren incl. glas

Wanden Zij- en voorwanden incl glas

Dakbedekking Polycarbonaat opaal/helder of glas

Standaard kleuren

            

Sluiten perfect aan op uw woning 
 
Deze tuinkamer met openslaande deuren en wanden van glas sluit perfect aan 
op uw woning. 
 
De tuinkamer met openslaande deuren wordt compleet geleverd met een 
dubbele deur van aluminium en kozijnwanden inclusief 8 mm dik veiligheidsglas.  
 
Doordat een tuinkamer een samengesteld pakket is, hoeft u alleen maar te 
kiezen uit de gewenste afmeting, kleur en dakbdekking. 
.

A

Tuinkamer  
met openslaande deuren 

Tuinkamers / Tuinkamer met openslaande deuren
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Onze Veranda constructies maken het mogelijk 
 
Uw woning- en tuinwensen aanpassen op de beperkte mogelijkheden 
van uw veranda? Wij draaien dit graag om. 
Naast de vele uitbreidingen en de mogelijkheid voor maatwerk, maakt ons 
unieke veranda-systeem het mogelijk om constructies aan uw veranda 
toe te voegen. Zo kunt u uw veranda vrijstaand in uw tuin plaatsen of uw 
veranda voorzien van een schuifdak waarmee u de warmte reguleert! 
 

Een  veranda aanpassen  
naar uw situatie

Pagina 26: Vrijstaande constructie Pagina 24: Schuifdak constructie

Pagina 86: Gootkappen Pagina 28: Overstek constructie

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3

300 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3

350 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3

400 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 4

300 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4

350 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4

400 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 4

Standaard afmetingen tuinkamer met dubbele deur incl. glas

Tuinkamers / Tuinkamer met openslaande deuren

Standaard afmetingen tuinkamer met dubbele deur incl. polycarbonaat

Tuinkamers / Tuinkamer met openslaande deuren
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Schuifpui 4-delige schuifpui

Wanden Zijwanden incl glas

Dakbedekking Polycarbonaat opaal/helder of glas

Standaard kleuren

            

Bieden ruimtevoordeel in uw tuinkamer 
 
Iedere woning en tuin is anders. Uiteraard wilt u een tuinkamer die perfect 
aansluit op uw woning en de inrichting van uw tuin. Wellicht is dat een 
tuinkamer met een 4-delige schuifpui met twee vaste wanden. 
 
 
Met een schuifpui komt er veel daglicht naar binnen en krijgt u een prachtige 
verbinding met uw tuin. Het grote voordeel van de tuinkamer met schuifpui is 
dat de schuifdeuren een ruimtevoordeel bieden ten opzichte van  
openslaande deuren.  
De 4-delige schuifpui heeft twee schuifbare delen waarmee u zelf bepaalt hoe 
groot de opening naar buiten wordt.  
.

A

Tuinkamer  
met schuifpui 

Tuinkamers / Tuinkamer met schuifpui
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Pagina 62: Bovendak zonwering Pagina 60: Onderdak zonwering

Pagina 58: Lamellendoek Pagina 66: Verticale zonwering

400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 200 cm 2 200 cm 2 200 cm 2

300 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2

350 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2

400 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2

400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

250 cm 2 200 cm 2 200 cm 2 200 cm 2

300 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2

350 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2

400 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2

Standaard afmetingen tuinkamer met schuifpui incl. glas

Tuinkamers / Tuinkamer met schuifpui

Zonwering voor uw tuinkamer 
 
Op zonne dagen kan het warm worden onder een veranda of in een 
tuinkamer. Een manier om u te wapenen tegen deze warmte is door de 
veranda of tuinkamer uit te voeren met zonwering. 
 
Gardendreams biedt een ruime keuze aan mogelijkheden om uw veranda 
uit te breiden met oerdegelijke en sterke zonwering, die in veel gevallen 
ook met een Somfy-motor inclusief afstandsbediening leverbaar zijn.

Beschermt tegen  
warmte van de zon

Standaard afmetingen tuinkamer met schuifpui incl. polycarbonaat

Tuinkamers / Tuinkamer met schuifpui
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Pergola  
met harmonicadoek 
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Doek Coolfit® harmonicadoek

Kleuren doek Gebroken wit, Zand of Antraciet

Staanders 11 x 11 cm

Standaard kleuren

            

Bescherm uzelf tegen de zon met een vrijstaande 
constructie met zonnedoek 
 
Een pergola met harmonicadoek is een aluminium constructie met een 
hoogwaardig kwalitatief harmonicadoek. Het doek is eenvoudig open en dicht te 
schuiven door aan het touw te trekken. 
 
Het Coolfit® Harmonicadoek is gemaakt van zeer sterk geknoopt HDPE materiaal 
en geeft tot 95% bescherming tegen schadelijke UV stralen.  
Naast dat het bescherming geeft tegen de zon is het Harmonicadoek bestand 
tegen wind, regen, sneeuw, vorst en schimmels; een compleet weerbestendig en 
rotvrij doek, welke eenvoudig te reinigen is.  
 
Wilt u ook beschermt zijn tegen laaghangende zon en meer privacy onder uw 
pergola? Het bijpassende Coolfit® rolgordijn is de perfecte uitbreiding voor uw 
pergola.

A
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Pergola aan uw woning

Afmeting Staanders

319 x 308 cm 2

319 x 408 cm 2

402 x 391 cm 2

Pergola vrijstaand

Afmeting Staanders

319 x 319 cm 4

319 x 419 cm 4

402 x 402 cm 4

Coolfit® rolgordijn

Afmeting

240 x 198 cm

240 x 296 cm

Aluminium schuttingen in verschillende uitvoeringen 
 
Trek het stoere aluminium van uw veranda door in het design van uw complete 
tuin met onze aluminium schuttingen. 
 
Met een aluminium schutting geniet u van optimale privacy in uw tuin. De 
aluminium planken zijn in diverse variaties te plaatsen, passend in uw tuin en 
geheel naar uw smaak.  
 
Aluminium schuttingen hebben als grote voordeel dat de aluminium planken 
jaren mee gaan. De aluminium planken zijn weer- en hittebestendig en vergen 
ook nog eens weinig onderhoud.

Aluminium schuttingen  
passend bij uw pergola

Afmetingen Pergola
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Doek Zonnedoek met aluminium draden

Kleuren doek lichtgrijs, grijs en geel

Bediening Telescoopstang

Bepaal zelf wanneer en hoelang u wilt genieten van de 
zonnestralen 
 
Met de aanschaf van een lamellendoek bepaalt uzelf hoelang en wanneer u 
wilt genieten van de zonnestralen. Per dakveld wordt er een hoogwaardig doek 
gespannen, die u met een telescoopstang open en dicht kunt schuiven. 
 
De lamellendoeken zijn geproduceerd van hoogwaardig materiaal dat bestand 
is tegen extreme weersinvloeden. Vanwege het gebruik van aluminium draden 
heeft het doek een weerkaatsende werking op zonnestralen.  
 
De lamellendoeken zijn verkrijgbaar geel, grijs en lichtgrijs.  
Ook is het mogelijk om tegen een meerprijs te kiezen voor versterkte doeken.

A

Lamellendoeken  
voor uw veranda 

Zonwering / Lamellendoeken
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Doeken Diepte Doeken Diepte Doeken Diepte Doeken Diepte Doeken

200 cm 3 200 cm 4 200 cm 5 200 cm 6 200 cm 7

250 cm 3 250 cm 4 250 cm 5 250 cm 6 250 cm 7

300 cm 3 300 cm 4 300 cm 5 300 cm 6 300 cm 7

350 cm 3 350 cm 4 350 cm 5 350 cm 6 350 cm 7

400 cm 3 400 cm 4 400 cm 5 400 cm 6 400 cm 7

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Doeken Diepte Doeken Diepte Doeken Diepte Doeken Diepte Doeken

200 cm 4 200 cm 5 200 cm 7 200 cm 8 200 cm 9

250 cm 4 250 cm 5 250 cm 7 250 cm 8 250 cm 9

300 cm 4 300 cm 5 300 cm 7 300 cm 8 300 cm 9

350 cm 4 350 cm 5 350 cm 7 350 cm 8 350 cm 9

400 cm 4 400 cm 5 400 cm 7 400 cm 8 400 cm 9

Afmetingen lamellendoeken voor veranda’s met glas

Zonwering / Lamellendoeken

Voorkomt dat de warme zonnestralen het dak van 
uw veranda of tuinkamer raken 
 
De bovendak zonwering wordt bovenop het dak van uw veranda 
gemonteerd. Dit zorgt ervoor dat de zon het dak van de veranda niet raakt en 
het minder warm wordt onder uw veranda. 
 
De bovendak zonwering is uitgevoerd met een oersterke Somfy-motor. Deze 
krachtige motor is optioneel ook uit te voeren met afstandsbediening.

Zonwering op  
het dak van uw veranda

Afmetingen lamellendoeken voor veranda’s met polycarbonaat

Zonwering / Lamellendoeken
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Doek UV-bestendig doek

Motor Somfy motor

Afstandsbediening Optioneel verkrijgbaar

Kleuren cassettes 

            

Vermindert sterk de opwarming door de zon  
onder uw veranda 
 
Door de zon kan het op een zomerdag erg warm worden onder een veranda. 
Met een onderdak zonwering bent u beschermt tegen de warmte van de zon en 
kunt u genieten van schaduw wanneer u dat zelf wilt. 
 
Deze oerdegelijke en stijlvolle zonweringsystemen van Duitse makelij hebben 
een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. De onderdak zonwering voorkomt 
verblinding door de zon en zorgt ervoor dat de opwarming onder uw veranda 
sterk wordt verminderd.  
De onderdak zonwering is uitgevoerd met een oersterke Somfy-motor. Optioneel 
is een motor met afstandsbediening verkrijgbaar.  
 
De onderdak zonwering is verkrijbaar in twee varianten, waarbij de GD Trend 250 
SZ beschikt over een railsysteem dat zorgt voor een minimale opening tussen het 
doek en de geleiderail minimaal is.

A

Onderdak  
zonwering 
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Open en sluit uw zonwering per dakrij met 
lamellendoeken. 
 
Bepaal zelf wanneer en hoelang u wilt genieten van de zonnestralen. 
 
Met de aanschaf van een lamellendoek bepaalt uzelf hoelang en 
wanneer u wilt genieten van de zonnestralen. Per dakveld wordt er een 
hoogwaardig doek gespannen, die u met een telescoopstang open en 
dicht kunt schuiven. 

150 cm breedte 200 cm breedte 250 cm breedte 300 cm breedte 350 cm breedte

Diepte Diepte Diepte Diepte Diepte

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

450 cm 450 cm 450 cm 450 cm 450 cm

500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm*

400 cm breedte 450 cm breedte 500 cm breedte 550 cm breedte 600 cm breedte

Diepte Diepte Diepte Diepte Diepte

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

450 cm 450 cm 450 cm 450 cm 450 cm

500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm*

* 500 cm diepte alleen mogelijk bij de GD 250 SZ

Afmetingen onderdak zonwering

Uw zonwering 
individueel bedienen
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Doek UV-bestendig doek

Motor Somfy motor

Afstandsbediening Optioneel verkrijgbaar

Kleuren cassettes 

            

Voorkomt dat de warme zonnestralen het dak van uw 
veranda raken 
 
Heeft u een veranda welke de gehele dag in de zon staat, dan kan het behoorlijk 
warm worden onder uw veranda. Om te voorkomen dat er geen broeikaseffect 
ontstaat is onze bovendak zonwering de oplossing.  
 
De bovendak zonwering wordt bovenop het dak van uw veranda gemonteerd. 
Dit zorgt ervoor dat de zon het dak van de veranda niet raakt en het minder 
warm wordt onder uw veranda.  
De bovendak zonwering is uitgevoerd met een oersterke Somfy-motor. Deze 
krachtige motor is optioneel ook uit te voeren met afstandsbediening.  
 
De bovendak zonwering is verkrijbaar in twee varianten, waarbij de GD Trend 350 
SZ beschikt over een railsysteem dat zorgt voor een minimale opening tussen het 
doek en de geleiderail minimaal is.

A

Bovendak  
zonwering 
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Beschermt tegen laaghangende zon 
 
Met een verticale zonwering controleert u de zon, wind en warmte naar uw 
geheel eigen wensen. Vooral bij een laagstaande zon of een kille wind is een 
screen de ideale oplossing.   
Naast dat u bescherming heeft van zon en wind, biedt een verticale 
zonwering de mogelijkheid om uw ruimte af te sluiten, wat uw privacy  
aanzienlijk vergroot. 
 
 

Verticale zonwering 
voor uw veranda

150 cm breedte 200 cm breedte 250 cm breedte 300 cm breedte 350 cm breedte

Diepte Diepte Diepte Diepte Diepte

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

450 cm 450 cm 450 cm 450 cm 450 cm

500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm*

400 cm breedte 450 cm breedte 500 cm breedte 550 cm breedte 600 cm breedte

Diepte Diepte Diepte Diepte Diepte

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

450 cm 450 cm 450 cm 450 cm 450 cm

500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm*

* 500 cm diepte alleen mogelijk bij de GD 350 SZ

Afmetingen bovendak zonwering
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Doek UV-bestendig doek

Motor Somfy motor

Afstandsbediening Optioneel verkrijgbaar

Kleuren cassettes 

            

Eenvoudig en minimalistisch ontworpen cassette met 
een strak doek 
 
De Markilux onderdak zonwering maakt indruk met zijn eenvoudige design. De 
cassette is slechts 130 mm in doorsnede, hierdoor valt het scherm niet erg op 
onder uw veranda. 
 
U creëert uw eigen schaduwplek snel en eenvoudig met het elektrisch  
besturingssysteem. De Markilux zonwering is uitgevoerd met een sterke 
Somfy-motor. Deze krachtige motor is optioneel ook uit te voeren met 
afstandsbediening. 
 
Wilt u het doek van de zonwering strakker tussen de rails van de zonwering?  
Tegen een meerprijs kunt u de Markilux zonwering laten uitvoeren met Tracfix. 
Door het Tracfix-systeem krijgt u een strakke geleiding van het doek in een 
gesloten circuit en hangt het doek mooi strak onder uw veranda of tuinkamer. U 
heeft geen last meer van een lichtkier tussen de zijgeleiders en het doek.

A

Compacte onderdak  
zonwering 
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Er gaat een wereld voor u open met een schuifdak 
voor uw veranda of tuinkamer! 
 
Met een schuifdak gaat er letterlijk een wereld voor u open! Barbecueën  
onder uw veranda, genieten van de zon of frisse lucht en droog zitten bij 
regen; uw veranda wordt nog functioneler en flexibeler met het schuifdak 
van Gardendreams. Bovendien kunt u op extra warme dagen de hitte 
onder uw veranda reguleren door eenvoudig het schuifdak te openen.

150 cm breedte 200 cm breedte 250 cm breedte 300 cm breedte 350 cm breedte

Diepte Diepte Diepte Diepte Diepte

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

400 cm breedte 450 cm breedte 500 cm breedte 550 cm breedte 600 cm breedte

Diepte Diepte Diepte Diepte Diepte

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

Afmetingen onderdak zonwering

Warmte onder uw 
veranda reguleren
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Doek UV-bestendig doek

Motor Somfy motor

Afstandsbediening Optioneel verkrijgbaar

Kleuren cassettes 

            

Beschermt tegen de laagstaande zon en zorgt voor 
privacy 
 
Met een verticale zonwering controleert u de zon, wind en warmte naar uw 
geheel eigen wensen. Vooral bij een laagstaande zon of een kille wind is een 
screen de ideale oplossing.   
 
Naast dat u bescherming heeft van zon en wind, biedt een verticale zonwering 
de mogelijkheid om uw ruimte af te sluiten, wat uw privacy  
aanzienlijk vergroot. 
 
De verticale zonwering van Gardendreams worden standaard uitgevoerd met 
een oersterke Somfy-motor, welke met een schakelaar te  
bedienen is. Deze krachtige motor is optioneel ook uit te voeren met 
afstandsbediening.

A

Verticale   
zonwering  
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250 cm breedte 300 cm breedte 350 cm breedte

Diepte Diepte Diepte

100 cm 100 cm 100 cm

150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm

350 cm - -

400 cm breedte 450 cm breedte 500 cm breedte

Diepte Diepte Diepte

100 cm 100 cm 100 cm

150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm

- - -

Vermindert sterk de opwarming door de 
zon onder uw veranda. 
 
Door de zon kan het op een zomerdag erg warm worden 
onder een veranda. Met een onderdak zonwering bent u 
beschermt tegen de warmte van de zon en kunt u genieten 
van schaduw wanneer u dat zelf wilt. 
 
De onderdak zonwering voorkomt verblinding door de zon 
en zorgt ervoor dat de opwarming onder uw veranda sterk 
wordt verminderd. 
 
De onderdak zonwering is leverbaar in verschillende 
uitvoeringen en verkrijgbaar in verschillende doekkleuren. 
Bovendien zijn de cassettes van de zonwering in de kleur 
van uw veranda of tuinkamer verkrijgbaar.

100 cm breedte 150 cm breedte 200 cm breedte

Diepte Diepte Diepte

100 cm 100 cm 100 cm

150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm

Afmetingen verticale zonwering

Onderdak zonwering 
voor uw veranda
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Schutting compleet uit aluminium

Schutting Aantal panelen

Telesto n.v.t.

Schutting met RVS strips

Schutting Aantal panelen

Carpo 3
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Afmetingen 180 x 182 cm

Staanders 9 x 9 cm (niet meegeleverd)

Standaard kleuren 

            

Kies uw eigen stijl schutting, passend bij uw veranda of 
tuinkamer 
 
Geniet van optimale privacy in uw tuin dankzij de aluminium schuttingen 
van Gardendreams. De aluminium planken zijn in diverse variaties te plaatsen, 
passend in uw tuin en geheel naar uw smaak.  
 
Aluminium schuttingen hebben als grote voordeel dat de aluminium planken 
jaren mee gaan. De aluminium planken zijn weer- en hittebestendig en vergen 
ook nog eens weinig onderhoud.    
 
Gaat u voor een standaard schutting of combineert u verschillende stijlen 
schuttingen met elkaar? Wij bieden u een ruim assortiment samengestelde 
schuttingen inclusief panelen, verkrijbaar in 4 standaard aluminium kleuren. 

A

Aluminium  
schuttingen 
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Schuttingen met volkern houtstructuur

Schutting Aantal panelen

Kratos 1

Euros 2

Tirton 3

Schuttingen met gespiegeld glas

Schutting Aantal panelen

Hybis 1

Boreas 2

Hekate 3

Schuttingen met matglas

Schutting Aantal panelen

Zelus 1

Chloris 2

Muzen 3

Schuttingen met rookglas

Schutting Aantal panelen

Metis 1

Philotes 2

Tallo 3

Schutting met perforatie panelen

Schutting Aantal panelen

Acis 1

Eris 2

Notos 3

Aluminium schuttingdeur met slot

Breedte Hoogte

`100 cm 180 cm
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleuren

            

Een aluminium overkapping gebruiken als een 
volwaardige carport 
 
Naast dat de Legend Edition veelal gebruikt wordt als veranda is de Legend 
Edition ook uitstekend te gebruiken als luxe carport.  
 
De Legend Edition is een veranda met een sterk en robuust systeem dat in de 
basis voorbereid op uitbreidingen en constructies om uw comfort nog verder te 
vergroten.  
 
Zo kunt u deze carport ombouwen tot een afgesloten carport met aluminium 
wanden, voorzien van LED verlichting. Of wat te denken van een vrijstaande 
carport

A

Legend Edition carport   
met polycarbonaat

Carports / Legend Edition
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300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte 800 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

200 cm 2 200 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3

450 cm 2 450 cm 2 450 cm 3 450 cm 3 450 cm 3 450 cm 3

500 cm 2 500 cm 2 500 cm 3 500 cm 3 500 cm 3 500 cm 3

900 cm breedte 1000 cm breedte 1100 cm breedte 1200 cm breedte 1300 cm breedte 1400 cm breedte

Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders Diepte Staanders

200 cm 4 200 cm 4 200 cm 4 200 cm 4 200 cm 5 200 cm 5

250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 5 250 cm 5

300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 5 300 cm 5

350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 5 350 cm 5

400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 5 400 cm 5

450 cm 4 450 cm 4 450 cm 4 450 cm 4 450 cm 5 450 cm 5

500 cm 4 500 cm 4 500 cm 4 500 cm 4 500 cm 5 500 cm 5

Carports / Legend Edition

Uw carport afsluiten met wanden 
 
Sluit uw Legend Edition carport af met wanden, waardoor uw auto nog 
beter beschermt is door invloeden van buiten.

Bescherm uw auto  
tegen invloeden van buiten

Pagina 30: Aluminium wanden Pagina 34: Voorwanden

Pagina 34: Zijwanden Pagina 82: LED verlichting

Standaard afmetingen Legend Edition carport met polycarbonaat

Carports / Legend Edition
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Toog carport  
met polycarbonaat 
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleuren

    

Een functionele blikvanger die bij vrijwel elke  
woning past 
 
Wilt u een carport die, naast functioneel ook nog eens een ware blikvanger bij uw 
woning is? Kies dan voor een carport met een  
toogdakconstructie. 
 
Een carport is de ideale manier om uw auto het hele jaar te beschermen tegen 
weersinvloeden. Zo is uw auto in de herfst en winter beschermt tegen regen, 
sneeuw, vorst, vallende bladeren en vallende takken. In de zomer en lente tegen 
extreme weersomstandigheden, zoals hagel en Uv-straling. 
  
Deze toogcarport is leverbaar in verschillende maatvoeringen en kleuren. 
U heeft de keuze uit een dakbedekking van Polycarbonaat helder of opaal.

A
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Toog carport 320 cm

Breedte Diepte Staanders

320 cm 400 cm 4

320 cm 500 cm 6

320 cm 600 cm 6

320 cm 700 cm 6

Afmetingen Toog carport

Toog carport 370 cm

Breedte Diepte Staanders

370 cm 400 cm 4

370 cm 500 cm 6

370 cm 600 cm 6

370 cm 700 cm 6

Een goede fundering zorgt voor jarenlang plezier 
 
Om jarenlang van uw carport te kunnen genieten is het belangrijk om te kiezen voor 
een goede en sterke fundering.  
Laat u informeren door uw verkoper welke fundering de juiste is voor uw carport.

Kies de juiste fundering   
voor uw carport
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Zadeldak carport  
met polycarbonaat 
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleuren

            

Een stijlvolle carport waarmee u uw auto het hele jaar 
door beschermt tegen weersinvloeden 
 
Een carport met zadeldak kan ook voor u de perfecte keuze zijn. Of het nu 
perfect past bij de stijl van uw woning of dat u als een blok gevallen bent voor 
het design; we moedigen uw keuze aan. 
 
De zadeldak carports worden uitgevoerd in hoogwaardige aluminium. Het 
voordeel van een aluminium carport is dat deze onderhoudsvrij zijn en een lange 
levensduur hebben. Daarnaast geeft het een moderne uitstraling die bij elke 
woning past.  
 
De doorrijbreedte van de enkele zadeldak carport is 336 cm.  
De doorrijbreedte van de dubbele zadeldakcarport is 578 cm.

A
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Zadeldak carport enkel

Breedte Diepte Staanders

368 cm 500 cm 6

368 cm 600 cm 6

368 cm 700 cm 6

368 cm 800 cm 6

368 cm 900 cm 8

368 cm 1000 cm 8

Afmetingen Zadeldak carport

Zadeldak carport dubbel

Breedte Diepte Staanders

610 cm 500 cm 6

610 cm 600 cm 6

610 cm 700 cm 6

610 cm 800 cm 6

610 cm 900 cm 8

610 cm 1000 cm 8

Pagina 82: LED verlichting Pagina 34: Zijwanden

Pas deze carport aan met onze uitbreidingen 
 
Veel van onze producten zijn gebasseerd op ons succesvolle en veelzijdige 
veranda-systeem. Zo ook de zadeldakcarport. 
Een groot voordeel van ons systeem is dat u het kunt uitbreiden met een 
groot deel van onze veranda-uitbreidingen. 
 
Breidt de zadeldak carport met voor- en/of zijwanden of voorzie uw 
carport van LED verlichting met afstandsbediening. Ook bij dit product zijn 
er tal van mogelijkheden om de carport naar uw smaak samen te stellen!

Uw zadeldak carport  
voorzien van uitbreidingen
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Dakbedekking 16 mm witte sandwich panelen

Dak constructie Aluminium

Doorrijhoogte 227 cm

Standaard kleuren

  

De klassieke carport 
 
In een wisselvallige klimaat is het een prettig idee dat uw auto, caravan, boot of 
andere eigendommen beschermd zijn tegen ijzel, sneeuw, regen en felle zon. 
Een carport met platdak biedt de juiste bescherming en extra comfort. 
 
Een carport met platdak geeft u persoonlijk ook het nodige comfort. Zo is vuil 
op uw net gewassen auto nagenoeg verleden tijd, blijft uw auto in de zomer 
koeler en hoeft u niet meer in de regen te staan wanneer u in- of uit uw auto wilt 
stappen.  
 
De carports met platdak is gemaakt van hoogwaardig aluminium en zijn 
eenvoudig los te plaatsen, zonder dat u aanpassingen moet doen aan uw 
woning. 

A

Carport  
met platdak 
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Platdak carport enkel

Breedte Diepte Staanders

320 cm 300 cm 4

320 cm 400 cm 4

320 cm 500 cm 4

320 cm 600 cm 4

320 cm 700 cm 6

Afmetingen platdak carport

Platdak carport dubbel

Breedte Diepte Staanders

629 cm 300 cm 6

629 cm 400 cm 6

629 cm 500 cm 6

629 cm 600 cm 6

629 cm 700 cm 8

Standaard gootkap  
met 5 cm overstek

Vlakke gootkap  
met 22 cm overstek

Ronde gootkap  
met 22 cm overstek

LED verlichting  
voor goten met 22 cm overstek
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g Dakbedekking 16 mm witte sandwich panelen

g Gootkap 5 cm overstek rondom

g Hoogte 245 cm

g Standaard kleur

  

De ideale ruimte om uw kostbare tuinspullen 
op te bergen 
 
Een Outdoor cabin is een ideale ruimte om uw kostbare 
tuinspullen in op te bergen. De Outdoor cabins zijn uitgevoerd met 
een openslaande deuren met melkglas, wat er voor zorgt dat uw 
(tuin)spullen niet in het zicht staan. 
Dankzij de isolerende werking van de outdoor panels, die als 
wanden gebruikt worden, zijn deze aluminium tuinhuizen perfect 
bestand tegen allerlei weersinvloeden. 
 
Een raam met melkglas of een enkele deur in uw Outdoor cabin? 
De Outdoor cabins kunt u met onze uitbreidingsmogelijkheden 
compleet naar uw eigen hand zetten.  
Zo is het zelfs mogelijk om een Outdoor cabin met overstek uit te 
laten voeren met een glasschuifwandsysteem! 

A

Leto

300 cm

300 cm

Rhode

400 cm

400 cm

Leto

Outdoor cabins / Outdoor cabin met platdak
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Standaard gootkap  
met 5 cm overstek

Vlakke gootkap  
met 22 cm overstek

Ronde gootkap  
met 22 cm overstek

LED verlichting  
voor goten met 22 cm overstek

Melia

300 cm

300 cm

Dione

400 cm

400 cm300 cm 300 cm

Ronde of vlakke gootkap 22 cm

Type Outdoor cabin Geschikt

Leto W

Rhode W

Melia W

Dione W

Extra opties Outdoor cabins

LED verlichting voor 22 cm gootkap

Type Outdoor cabin Geschikt

Leto W

Rhode W

Melia W

Dione W

Outdoor cabins / Outdoor cabin met platdak Outdoor cabins / Outdoor cabin met platdak
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A

Dakbedekking  
voor veranda’s 

Extra veel lichtinval, meer privacy of hittewerende 
dakbedekking 
 
Het kiezen van de juiste dakbedekking is een essentieel onderdeel van  aankoop 
van uw veranda. Bij ons heeft u de keuze tussen diverse soorten polycarbonaat 
en glas.  
 
Onze veranda’s met polycarbonaat dakbedekking worden standaard geleverd 
in de varianten helder of opaal. Veranda’s met glazen dakbedekking worden 
standaard geleverd met 8 mm glas. 
 
Polycarbonaatplaten hebben een x-structuur. Samen met een dikte van 16 mm 
zorgt dit voor een ongekend sterk verandadak. Zo is een flink pak sneeuw op uw 
veranda geen enkel probleem. 
 
De glazen dakbedekking is gemaakt van gelaagd 8 mm dik veiligheidsglas. 
Het grote voordeel van een glazen dak is de optimale lichtdoorlaatbaarheid, 
waardoor deze dakbedekking een perfecte keuze is wanneer u zoveel mogelijk 
zonlicht onder uw veranda en uw woning wenst. 
 
Naast de standaard geleverde dakbedekking, kunt u uw veranda, tuinkamer 
of carport optioneel ook laten uitvoeren met hittewerende dakbedekking. 
Hittewerende dakbedekking is voorzien van een UV-reflecterende laag, wat er 
voor zorgt zonnewarmte weerkaatst wordt zonder verlies van licht. 
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Nieuw!

g 16 mm wit aluminium

g Verkrijgbaar voor de Flatroof Edition 

g Tegen een meerprijs verkrijgbaar

Sandwich panelen

g 16 mm Polycarbonaat

g Melkwit van kleur

g Standaard keuze bij polycarbonaat

g 16 mm Polycarbonaat

g Transparant, laat veel licht door

g Standaard keuze bij polycarbonaat

g 8 mm Glas

g Helder gelaagd veiligheidsglas

g Standaard bij glas

g 16 mm Polycarbonaat

g Melkwit van kleur en hittewerend

g Tegen een meerprijs verkrijgbaar

g 16 mm Polycarbonaat

g Transparant van kleur en hittewerend

g Tegen een meerprijs verkrijgbaar

g 8 mm Glas met een matte folie

g Melkwit van kleur

g Tegen een meerprijs verkrijgbaar

g 8 mm stopsol glas

g Zilver/grijs van kleur en hittewerend

g Tegen een meerprijs verkrijgbaar

Polycarbonaat Opaal Polycarbonaat Helder Glas

Polycarbonaat Relax Polycarbonaat IR Helder Glas met matte folie

Helder Stopsol glas
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Geniet op een warme dagen van een sfeervolle avond 
met onze zuinige LED-verlichting! 
 
Geniet tot in de late uren van uw veranda en creëer een gezellige intieme sfeer 
met onze en sfeervolle LED-verlichting! 
 
Onze inbouwspots zijn speciaal ontworpen om in de liggers van een veranda te 
bouwen. Voor het bedienen van de inbouw-verlichting heeft u de keuze tussen 
een wandschakelaar of een afstandsbediening. 
 
Met de afstandsbediening kunt u de verlichting over 4-zones bedienen. 
Bovendien beschikt de afstandsbediening over een functie waarmee u de 
lampen per zone ook nog eens kunt dimmen! 
 
Wilt u de staanders aan de binnen- en/of buitenzijde voorzien van verlichting? 
De staanders van uw veranda, carport en schuttingen kunt u laten uitvoeren met  
moderne LED verlichting, verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

A

Verlichting  
voor uw veranda 
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LED Easy set 

Nieuw!

Nieuw!

Rube en Cube  
verlichting 
 
Verlichting voor aan de staander van uw veranda 
 
Deze binnen- en buitenverlichting heeft een erg stijlvolle ronde of 
box vorm en past perfect bij uw veranda, carport of schutting. De LED 
verlichting plaatst u op de staander van uw veranda en met zijn moderne 
aluminium uitstraling geeft deze wandlamp een sfeervol licht over uw tuin.  
 
De LED wandverlichting is verkrijgbaar in een ronde en vierkante variant; 
de Rube en de Cube. Zowel de Rube als de Cube zijn verkrijgbaar in twee 
varianten, een versie die naar onder schijnt en een versie die zowel naar 
onder als naar boven schijnt.

LED Superior set

LED Exclusive set

Kantelbare  
LED verlichting 
 
Verlicht de ruimte zoals u dat wilt 
 
Creëer sfeer op de plekken waar u dat wilt! Met de 
kantelbare LED verlichting bepaald u zelf naar welke richting 
het licht van de LED spots moet schijnen.

g Geleverd met 6 LED spots, kabels en trafo

g Geschikt voor de Legend Edition, Expert Edition en 

Flatroof Edition

g Geleverd met 6 LED spots, kabels en trafo

g Incl. 4-zone afstandsbediening met dimfuntie

g Geschikt voor de Legend Edition, Expert Edition en 

Flatroof Edition

g Geleverd met 6 LED spots, kabels en trafo

g Incl. 4-zone afstandsbediening met dimfuntie

g Geschikt voor de Legend Edition, Expert Edition en Flatroof Edition

g Geleverd met 6 LED spots, kabels en trafo

g Incl. 4-zone afstandsbediening met dimfuntie

g Geschikt voor de Superior Edition

g Geleverd met kabels en trafo

g Geschikt voor 11 x 11 cm staanders



84

10
years

  G
ARANTIE . WARRANTY               G

ARANZIA .
 GARANTIE

 

A

Verwarming  
voor veranda’s 

Geniet ook op frissere avonden van een aangename 
warmte onder uw veranda of op uw terras 
 
Met onze moderne heaters kunt u ook op frissere avonden aangenaam genieten 
van uw veranda of terrras. Ook in de koude maanden van het jaar kunt u met een 
terrasverwarmer heerlijk comfortabel buiten zitten en maakt u nog meer gebruik 
van uw veranda. 
 
Bij het kiezen van de juiste verwarming voor uw veranda of terras moet u op een 
aantal zaken letten. Zo ook waar u de heater gaat bevestigen; aan een plafond, 
wand of onder een parasol. 
Een ander punt waar u rekening mee moet houden is het bereik van de heater. 
 
 
Een afstandsbediening brengt veel voordelen met zich mee.  
Op afstand uw verwarming inschakelen of net een tikje warmer zetten. Een groot 
deel van onze heaters wordt geleverd met een afstandsbediening. Daarnaast zijn 
de Golden 2000 Amber Smart en Heat & Beat te bedienen met uw Smartphone! 
 
Helemaal bijzonder is de Heat & Beat; een heater die naast een afstandsbediening 
beschikt over bluetooth speakers en LED sfeer verlichting. 
De warmte, muziek en sfeerverlichting van de Heat & Beat is te besturen met uw 
smartphone.  

Comfort opties / Verwarming
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TH 1800 R Golden 1800 Comfort RC Outdoor Heatpanel

Heat & Beat

Golden 2000 Ultra RC zilverGolden 2000 Ultra RC zwart Golden 2000 Amber Smart

g 1800 Watt

g Max. bereik van 14 m²

g Carbon lamp

g Montage aan wand/plafond

g IP24 waterdichtheid

g 1800 Watt

g Max. bereik van 16 m²

g Golden Halogeen lamp

g Montage aan wand

g IP65 waterdichtheid

g 1800 Watt

g Max. bereik van 12 m²

g Montage aan wand/plafond

g IPX4 waterdichtheid

g 2000 Watt

g Max. bereik van 14 m²

g Golden halogeen low glare lamp

g Montage aan wand/plafond/parasol

g IP65 waterdichtheid

g 2000 Watt

g Max. bereik van 14 m²

g Golden halogeen low glare lamp

g Montage aan wand/plafond/parasol

g IP65 waterdichtheid

g 800/1500/2000 Watt

g Max. bereik van 22 m²

g Golden Amber

g Montage aan wand/plafond/parasol

g IP65 waterdichtheid

g 2000 Watt

g Max. bereik van 14 m²

g Golden Amber lamp

g Montage aan wand/plafond/parasol

g IP65 waterdichtheid

Comfort opties / Verwarming Comfort opties / Verwarming
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A

Toebehoren  
voor veranda’s 

Geef uw veranda dat beetje extra om uw droom 
veranda compleet te maken! 
 
Iedere veranda is uniek! Iedereen heeft zijn of haar eigen wensen om een veranda 
naar eigen idee samen te stellen. Met onze toebehoren kunt u uw veranda net 
dat beetje extra geven om uw droom veranda compleet te maken. 
 
De basis voor uw veranda begint bij een goede fundering. Welke fundering u 
nodig heeft voor uw veranda heeft te maken met de wensen die u heeft.  
Wilt u regenwater door de afvoer ondergronds laten weglopen of via een 
opening in de staander? Of maakt u het zichzelf makkelijk en kiest u voor een 
verstelbare betonvoet, waarmee u bij eventuele verzakkingen uw veranda 
eenvoudig kunt stellen. 
 
Naast de vele uitbreidingen, de kleur en dakbedekking biedt Gardendreams nog 
meer mogelijkheden om het uiterlijk van uw veranda naar uw wensen aan te 
passen, zoals gootkappen en/of schoren die perfect passen bij uw woning en uw 
wensen! 
 
Misschien wel één van de meest vervelende klussen bij de schoonmaak van een 
veranda is het reinigen van de goot. Om dit makkelijker te maken, kunt u uw 
veranda uitrusten met een gootborstel. 
Met een gootborstel wordt het blad in de goot opgevangen door borstels. 
Hierdoor raakt de goot niet verstopt en kunt u de goot eenvoudig en snel 
schoonmaken, door de borstel uit te kloppen.

Comfort opties / Toebehoren
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g Tijdloze ronde gootkap

g Geschikt voor:  

Legend Edition en Expert Edition

g Een klassieke gootkap

g Geschikt voor:  

Legend Edition en Expert Edition

g Zorgt voor een uniek en stijlvol aanblik

g Geschikt voor: 

Legend en Expert Edition

g Standaard betonvoet

g Zonder hemelwaterafvoer

g Betonvoet

g Met hemelwaterafvoer

g Verstelbare betonvoet

g Met hemelwaterafvoer

g Extra sterke fundering

g Geschikt voor o.a. carports en  

vrijstaande veranda’s

g 100 cm gootborstel

g Reinig eenvoudig de goot van uw 

veranda

g Voor schuifdak of lamellendoek

g Als extra of vervangend exemplaar

Gootkap rond Gootkap klassiek Schoor

Betonvoet Betonvoet met afvoer Verstelbare betonvoet

Ankervoet Gootborstel Bedieningsstok

Comfort opties / Toebehoren Comfort opties / Toebehoren
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