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VERANDABOUW VAN BELNED

VOOR EEN OPTIMAAL COMFORT...

De terrasoverkappingen en veranda’s van Belned worden op maat ge-

maakt en zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen. Er wordt gewerkt 

met aluminium profielen die beschikbaar zijn in alle RAL-kleuren, 

glans/mat structuur of metallic. Het aluminium waar de terrasoverkap-

ping van wordt gemaakt, is lichtgewicht en recycleerbaar. Zo kan het 

hele jaar door geprofiteerd worden van de extra ruimte van buiten, wat 

de weersomstandigheden ook zijn. De terrasoverkappingen kunnen 

compleet geleverd worden met glasschuifwanden en screens.

U kunt bij Belned terecht voor gebruiksklare open terrasoverkappingen, thermisch gesloten overkappingen die als 

leefruimte gebruikt kunnen worden, pergola’s met houten basisconstructie en carports voor uw auto. De overkappingen 

worden gerealiseerd met kunststof beglazing en zijwanden, maar zijn ook uitvoerbaar met glasschuifwanden en draai-

bare lamellen voor het dak. Daarnaast levert Belned aansluitend ook rolluiken en screens ter bescherming en verfraaiing 

van woningen.

HET HELE JAAR DOOR GENIETEN VAN BUITEN



VERANDA’S OP MAAT
Bij Belned begrijpen we als geen ander dat elk huis om een specifieke overkapping vraagt. Onze aluminium terrasoverkappingen en veranda’s 

zijn daarom volledig af te stemmen op tal van  wensen. Met het type dak kan de gewenste lichtinval worden bepaald. Ook passende zonwering 

is een optie.

De overkapping kan geleverd worden met complete zijwanden en/of schuifwanden. We gebruiken hiervoor dubbel glas. Over de isolatie hoeft u 

zich dus geen zorgen te maken! De kleur, het type dak, het is allemaal af te stemmen op de wensen van de klant en woningstijl.

Aluminium is veelzijdig, licht en sterk. Dat biedt voor de bouw van 

terrasoverkappingen veel voordelen. Het is mogelijk grote overspan-

ningen te maken met slanke profielen. Daarnaast is er een minimum 

aantal palen nodig. Waar houten overkappingen veel schaduw geven 

en kunnen scheuren en rotten, biedt aluminium maximale lichtinval en 

leefruimte. En omdat aluminium recycleerbaar is, is het nog beter voor 

het milieu ook. Praktisch, duurzaam en oogstrelend. Want de uitstraling 

is minstens zo belangrijk als de constructie.

DE VOORDELEN VAN ALUMINIUM



PERGOLA’S

Een pergola is, anders dan een terrasoverkapping, een losstaan-

de constructie voor het blokkeren van zon, wind en regen. Waar een 

terrasoverkapping per definitie vast aan een muur is gemaakt staat 

de pergola helemaal los van muren en andere bouwwerken. De meest 

eenvoudige pergola’s zijn niet veel meer dan vier aluminium palen waar 

een dak op wordt gelegd. Echter, het dak kan ook dicht gemaakt wor-

den met aluminium of voorzien worden van glas of een doorzichtig 

kunststof. Ideaal, want op die manier zit men beschut tegen weer en 

wind en kan men tóch genieten van de blauwe lucht. De pergola’s van 

Belned kunnen ook worden ook uitgerust met een doek wat uitgescho-

ven kan worden zodat er beschutting is tegen de zon. De meest een-

voudige pergola’s worden enkel gebruikt als een manier om de tuin wat 

mooier te maken. Echter, de wat ‘modernere’ varianten zijn gemaakt 

van dikke balken, hebben daadwerkelijk een dak en bieden voldoende 

plaats voor een goede tuinset zodat er met enige bescherming van het 

weer genoten kan worden.



Een carport van Belned biedt in ieder seizoen volop gemak. In de 

zomer biedt deze bescherming tegen zonlicht (warmte en uv-straling), 

in de herfst tegen vallende bladeren en takken en in de winter tegen 

sneeuw. Bijkomend voordeel is dat auto’s tijdens periodes van 

vrieskou ‘ijsvrij’ blijven.

Daarnaast zorgt een carport van Belned ervoor dat auto’s vrijblijven van 

viezigheid en men droog kan in- en uitstappen bij slecht weer. Overigens 

is een carport niet alleen geschikt voor auto’s, maar biedt deze uiteraard 

ook bescherming aan een caravan, camper, oldtimer of kunnen ze bij 

een entree worden geplaatst. Carports van Belned worden geheel op 

maat vervaardigd en zijn plaatsingsklaar. Het beschikbare kleurenpallet is 

zeer uitgebreid; alle RAL kleuren, glans, mat of met structuur afgewerkt. 

De dakbedekking is vervaardigd uit 10 mm dik polycarbonaat.

CARPORTS



GLASSCHUIFWANDEN

KUNSTSTOF BEGLAZING

Belned glasschuifwanden zijn voorzien van 10 mm veiligheidsglas. Dit zorgt voor meer veiligheid en de mogelijkheid om kinderen zorgeloos 

te laten spelen op uw overkapt terras. Al onze wanden zijn voorzien van extreem lage onderrails van 17 of 30 mm, waardoor uw overkapping 

makkelijk toegankelijk wordt voor o.a. rolstoelgebruikers. Door de deurmeenemers zijn onze glasschuifwanden eenvoudig te bedienen in het 

open en dicht maken van uw overkapping. 

Wij gebruiken hoogwaardige materialen in ieder onderdeel van onze glazen wanden. Van de vier onderhoudsarme geharde polyamide wielen per 

schuifdeel, tot aan het gehard glas dat niet verkleurt door de zon. Het gehele proces van inmeten, productie en plaatsing hebben wij in eigen 

hand, zodat we u zorgeloze kwaliteit kunnen garanderen.

Steeds vaker wordt er in de woning, het kantoor of de werkplek ge-

kozen voor extra daglicht toetreding. Meerwandige platen, ook wel 

dobbelsteck of kanaalplaten genoemd, bieden hiervoor een prima 

oplossing. De meerwandige platen zijn in allerlei soorten verkrijgbaar, 

bijvoorbeeld opaal, helder en zonwerend, in diverse diktes of met ver-

schillende kanalen. Meerwandige platen zijn bijzonder duurzaam en te 

verkrijgen met een ultraviolet bestendigheidsgarantie. De kanaalplaten 

hebben uitstekende isolerende eigenschappen, zijn lichter in gewicht 

dan traditioneel glas en veilig bij eventuele breuk. Vanwege hun kunst-

stof karakter kunnen de platen bij regenval geluid veroorzaken, het 

zgn. trommeleffect. Het geluidsvolume is afhankelijk van de samen-

stelling van de meerwandige plaat.



ZIJWANDEN

LAMELLEN DAK

De naam zegt het al, een lamellendak is een elektrisch dak van lamel-

len. Wanneer het dak dicht zit, hebt u een waterdichte overkapping 

die u beschermt tegen het slechte weer. Ook bent u zo beschut tegen 

de zon. Wanneer het dak open staat, zorgt dit voor veel extra licht en 

is de uitstraling opener. Zo kunt u nog meer genieten van het buiten-

leven. De lamellen kunnen twee richtingen op gedraaid worden: met 

de zon mee of juist naar de schaduwkant toe. Het lamellendak gaat 

open en dicht door middel van een elektrische afstandbediening. Het 

lamellendak kan ingebouwd worden in een (nieuwe) veranda, serre of 

terrasoverkapping.

De extra leefruimte die buiten gecreëerd wordt met een terrasoverkap-

ping kan nog comfortabeler gemaakt worden door het toepassen van 

een zijspie of zijwand. Hiermee wordt de terrasoverkapping aan één 

of meerdere zijden dicht gemaakt waardoor u bent afgeschermd van 

regen of wind. Zo kunt u nóg vaker genieten van uw terrasoverkap-

ping. De zijwanden worden op maat voor u gemaakt in niet thermische 

raamprofielen die zijn voorzien van 10 mm gehard glas of 16 mm 

polycarbonaat.



ROLLUIKEN
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SCREENS

Rolluiken van goede kwaliteit leveren een belangrijke bijdrage aan inbraakpreventie. Daarnaast houden ze de woning aangenaam koel als men 

een tijd op vakantie is, of een lang weekend weggaat. 

Een rolluik is bijzonder handig in het gebruik. Er kan gekozen worden voor een rolluik met handmatige bediening, maar elektrische rolluiken zijn 

tegenwoordig eigenlijk de standaard. Elektrische rolluiken zijn bovendien gemakkelijk te programmeren zodat ze op een bepaald tijdstip omlaag 

gaan, of reageren op de stand van de zon. De rolluiken die Belned levert zijn gemaakt van hoogkwalitatief aluminium en komen van gerenom-

meerde fabrikanten zoals Alutech en Heroel. Uiteraard bieden wij een scala aan beschikbare RAL kleuren.

Screens en ritsscreens onderscheiden zich door een hoog rendement 

op het gebied van zonwering en een breed gamma aan vormen en 

maten van kasten. Een breed gamma van mogelijkheden om aan de 

behoefte van de klant te voldoen. Het voordeel van RS Universal is de 

mogelijkheid om deze te maken met een transparante folie, waardoor 

het gebruik nog verder wordt uitgebreid. De RS Classic en de RS Uni-

versal zijn de meest populaire systemen vanwege de betaalbaarheid 

en het tweedelige geleider systeem. Ritsscreens kunnen handmatig 

of elektrisch worden bediend dankzij een breed gamma aan motoren.


