Uitvoering

Montage

De overkappingen kunnen op maat worden geproduceerd

Onder een variabele montagehoek van 5 tot 12 graden

en naar wens worden uitgevoerd in RAL9010 (wit), RAL9001

kunnen de liggers recht afgezaagd worden. Hierdoor is de

(crème) en RAL7016 (antraciet structuurlak). Met een

Piazza® makkelijker voor te bereiden op de meeste monta-

perfecte afdekking van lichtdoorlatende UV-bestendige

gesituaties en breed inzetbaar. Schroeven, bouten en andere

polycarbonaat wordt de overkapping perfect passend

uitstekende delen worden uit het zicht onttrokken door blinde

gemaakt bij uw woning.

montage. Ook de waterafvoer, via een geïntegreerde goot,

Geïntegreerde verlichting is optioneel verkrijgbaar.

en de staanders is volledig aan het zicht ontrokken.

Brede toepasbaarheid
door de variabele
montagehoek van 5-12º
5-12°

Extra solide gootproﬁel voor extra
draagkracht waardoor een vrije
overspanning van vier meter
mogelijk is
Eenvoudig te
monteren sierproﬁel voor een
perfecte afwerking

Te r r a s o v e r k a p p i n g
Piazza

®

Beschermd genieten van uw tuin

Net geen hoog zomer of net iets te fris? Met de terras-

De solide constructie van onze terrasoverkapping, uit uiterst

overkappingen van AVZ kunt u toch optimaal genieten

duurzame materialen, verzekerd u van een betrouwbare en

van uw terras en tuin. ‘s Avonds net iets langer buiten

onderhoudsvriendelijke comfortzone waar u jaren lang plezier

blijven en in alle comfort genieten van een heerlijke

van zult hebben.

lente- of nazomeravond. Mocht u het prachtige voor- of

Aluminium klikproﬁelen
waardoor een stevige
constructie ontstaat
zonder extra schroeven

Bladvanger

Regenafvoer via
geïntegreerde goot
en via staander uit het
zicht onttrokken

najaar in uw tuin niet willen missen, deze terrasover-

Om het comfort compleet te maken kunt u kiezen voor de

kapping biedt u de nodige bescherming en verbindt uw

Summerlight verandazonweringen die geschikt zijn voor

woning met het buitenleven in uw tuin.

montage op de Piazza terrasoverkapping.
Via geleiders glijdt het gekozen doek vanuit een stijlvol
gevormde kast over het dak van de terrasoverkapping.
Zonlicht en warmte worden geabsorbeerd en gereﬂecteerd,
terwijl een plezierige hoeveelheid licht wordt doorgelaten en

Uw Aurora specialist:

André Molenaar Zonwering
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Aurora® is een geregistreerd merk van AVZ.

er een aangename sfeer wordt gecreëerd.

Belangrijke voordelen van de toegepaste,

G e p a t e n t e e r d e d u b b e l e U V- b e s c h e r m i n g

Lexan®

Lexan® Thermoclear® PLUS is een plaatmateriaal met een

Thermoclear®

P l u s LT 2 U V

UV-bestendige oppervlaktelaag aan beide zijden, bedoeld
• Licht gewicht - gemakkelijk te installeren

door het Nederlands Onderzoeksinstituut (TNO) is ontwikkeld

om de plaat te beschermen tegen de afbrekende effecten van

• Hoge lichtdoorlatendheid

werden proefstukken van onze dakplaten blootgesteld aan

ultraviolet-straling van natuurlijk zonlicht. De tweezijdige

• Hagelwerend - veilig

gesimuleerde hagelstenen van diverse afmetingen zonder

UV-bescherming van de platen zorgt ervoor dat een zichtbare

• Vlamdovend

duidelijk schade op te lopen. Een teststuk van 3,2 x 4,0 m

verkleuring van de plaat pas na 10 jaar kan optreden bij

• 2-zijdig UV beschermd - voorkomt foute installatie

wordt in een metalen frame vastgeklemd, waarna het

permanente blootstelling van de plaat aan UV-straling.

en geeft bescherming tegen weersinvloeden
• Garantie tegen verwering, verkleuring en hagelschade

oppervlak met behulp van een luchtdrukpistool werd
beschoten met polyamide ballen van verschillende afmetingen. De diameter van de ballen en hun snelheid werden in de

Slagvastheid

loop van de test gewijzigd.

Lexan® Thermoclear® plaatmaterialen hebben een uitstekende
slagvastheid over een temperatuurbereik van –40 °C tot
+120 °C, ook na langdurige blootstelling aan weersinvloeden.

In de praktijk kan hagel met een diameter van 20 mm een

Te c h n i s c h e e i g e n s c h a p p e n

Periodieke reiniging volgens de correcte methode en met

eindsnelheid van ca. 75 km/u bereiken; onder dergelijke om-

overeenstemmende huishoudelijke schoonmaakmiddelen

Hagelsimulatie

standigheden schieten materialen als glas en acrylaat tekort.

Plaatdikte mm

Met het Nederlandse weer wordt de dakbeglazing van uw

Bij inslag op onze dakplaten laat de bal deukjes achter, maar

Structuur (wanden)

terrasoverkapping blootgesteld allerlei weersomstandigheden:

de plaat breekt niet. Onze leverancier biedt een tienjarige

Gewicht ca. g/m2

Piazza®

16
3TS
2800

gebruikte plaat-

storm, hagel, wind, sneeuwval en ijsvorming. Ook onder deze

beperkte garantie op het op de

omstandigheden is polycarbonaat nagenoeg onbreekbaar en

materiaal, die het verlies aan sterkte en/of slagvastheid door

Transparant code 112

is het in staat temperatuursovergangen, naar zonnig weer, te

verwering dekt.

Lichtdoorlatendheid %

74

Warmtedoorlatendheid %

82

Breekpunt

Lichtdoorlatendheid %
Warmtedoorlatendheid %

7-14 m/s

Schaduwcoëfficënt

10 m/s

t

48

bevatten.

71

• Schoonmaak- en oplosmiddelen die algemeen aanbevolen

0,84

worden voor gebruik op policarbonaten zijn niet noodzakelijk geschikt voor het UV-beschermde oppervlak van

>21 m/s

Lexan® Thermoclear® plaat
t=16 mm

om watervlekken te voorkomen.

middelen op Lexan® Thermoclear® platen die veel alkali

Opaal wit code WH7A092X

Lexan® Thermoclear® plaat
t=10 mm

0,94

spons om al het stof en vuil los te weken.
3. Spoel met koud water; droog de plaat met een zachte doek

LET OP: Gebruik nooit schuurmiddelen of schoonmaak-

Acryl (PMMA)

Vensterglas t=4 mm

1. Spoel de plaat met lauw water

(Diversey Lever). Gebruik daarbij een zachte doek of

Schaduwcoëfficënt

Meerwandige plaat t=16 mm

verlengen.

2. Reinig bij voorkeur met een warme Teepoloplossing

verdragen zonder te breken of te verbuigen. In een test, die

Materiaal

wordt aanbevolen om de levensduur van het materiaal te

K-waarde 2•K

2,4

Geluidsisolatie dB

21

Lexan® Thermoclear®.
• GEBRUIK GEEN ENKELE alcohol op het UV beschermde
oppervlak van Lexan® Thermoclear®.

>21 m/s

• Bewerk het oppervlak nooit met borstels, staalwol of

Hagelinslagtest

andere schurende materialen.

Projectiel 20 mm

t=dikte

Snelheid m/sec

>21

• Lexan® Thermoclear® nooit in de warme zon reinigen,
aangezien dit kan leiden tot vlekvorming.

Ve r g e l i j k i n g m e t a n d e r e g e b r u i k t e d a k p l a t e n
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PVC
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: zeer goed

GLAS
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: goed

Lexan®

-

Polycarbonaat

+/-

: voldoende

PMMA

-

Acrylaat

-

: matig

PVC

-

Polyvinylchloride

--

: slecht

