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Over Ittalum
Wie is Ittalum?

Hoe gaat het in z’n werk?

Ittalum is een Nederlandse producent van schuifbare
terrasoverkappingen en complete terraskamers.
Kwaliteit, maatwerk en goede service staan bij ons
hoog in het vaandel. Wij zijn CE-gecertificeerd, u
kunt erop vertrouwen dat Ittalum enkel en alleen
kwaliteitsproducten levert aan particulieren en horeca.
Ittalum is een relatief klein bedrijf. Wij richten ons op
kwaliteit niet op kwantiteit. Onze medewerkers zetten
zich dagelijks 100% in om u als klant tevreden te
stellen.

De aankoop van een terrasoverkapping of tuinkamer
is een weloverwogen keuze. Wij vinden het daarom
heel belangrijk dat u goed geadviseerd wordt. Om die
reden werken onze specialisten met kosteloze
adviesgesprekken. Wanneer het u uitkomt bekijkt
u met de specialist in de buurt de verschillende
mogelijkheden. Zo voldoet het eindresultaat straks
precies aan uw wensen. We hebben de stappen voor
u op een rijtje gezet. Bekijk hoe wij te werk gaan
en de stappen die we zetten op bladzijde 23.

Welke producten?
Ittalum biedt schuifbare terrasoverkappingen, hierin
zijn wij uniek. De panelen van onze daken schuiven
zeer eenvoudig handmatig of elektrisch open. In het
voor- én najaar kunt u hierdoor eerder van de zon
genieten. Bij regen of een onaangenaam felle zon zoekt
u gemakkelijk de beschutting op uw terras. Bovendien
kunt u nog steeds gemakkelijk uw bovenwoning
onderhouden.
Naast de schuifdaken biedt Ittalum een diversiteit aan
wanden. Van schuifwanden tot vaste wanden en van
schuif-draaiwanden tot zelfs combinaties hiervan. U
kunt uw overkapping of terraskamer completeren door
gebruik te maken van verlichting, terrasverwarming of
een zonwering.

Waar kan ik het kopen?
Ittalum stelt hoge eisen aan haar specialisten. Zij zijn
door het hele land verspreid en kunnen u daarom goed
van dienst zijn in uw eigen regio. Niet alleen onze
specialisten zijn opgeleid om u zo goed mogelijk
te adviseren, ook de monteurs hebben technische
montagetrainingen gehad. Hierdoor bent u verzekerd
van een goed product. Ook kunt u altijd op de back-up
van het Ittalum hoofdkantoor rekenen. Onze service
houdt niet op na de montage.
U vindt meer informatie (over onze specialisten) op
onze website www.ittalum.nl. Daar kunt u ook via
een aanvraagformulier contact opnemen met een
specialist bij u in de buurt.
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Schuifbare terrasdaken
De schuifbare terrasoverkappingen van Ittalum
zijn voorzien van een uniek systeem waardoor elk
segment in 2/3 of 3/4 delen open te schuiven is met
een bedieningsstok. Hierdoor kunt u op hetzelfde
terras in de zon of in de schaduw zitten en kunt u
uw huis en de overkapping makkelijker reinigen en
onderhouden. Ook de bovenverdieping en de goten
blijven gemakkelijk bereikbaar en dus schoon te
houden, doordat u uw ladder in één van de geopende
segmenten kunt neerzetten.
Een extra optie is een elektronisch aangedreven
uitvoering, welke met een afstandsbediening werkt.
Hiermee kunt u nóg gemakkelijker uw dak openzetten
wanneer het onaangenaam warm geworden is. Bij
glazen daken is dit standaard.
De schuifbare terrasoverkappingen zijn verkrijgbaar
met diverse soorten polycarbonaat (o.a. helder, opaal
of zonwerend) of gelaagd veiligheidsglas.
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Polycarbonaat versus glas; wat zijn de voor- en nadelen?
Polycarbonaat
Sinds jaar en dag worden kunststof platen toegepast
in dakbedekking om daglicht binnen te halen. De
ontwikkeling van polyester en PVC naar polycarbonaat
is een evolutie in zowel helderheid, gebruikstemperatuur,
gewicht, slagvastheid en duurzaamheid. Er bestaan
veel vooroordelen over polycarbonaat, maar zijn deze
allemaal waar?
Polycarbonaat is tot wel 250x sterker dan glas en
heeft een aantal opmerkelijke eigenschappen. Een
meerwandige polycarbonaatplaat is door zijn lichte
gewicht en zijn buigzaamheid uitermate geschikt als
dakbedekking in een terrasoverkapping of serre. De
draagstructuur kan door dit lage gewicht veel lichter
worden gemaakt.
Polycarbonaat is net als glas onderhevig aan
condensvorming, maar doordat de platen van zichzelf
niet dampdicht zijn, zal het water er weer uit vandaan
dampen of via de speciale vochtdoorlatende tape
aan de onderzijde van de plaat verdwijnen.
Zodoende ontstaan er geen algen in de panelen en
worden ze niet groen.
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Tenslotte wordt elke meer-wandige polycarbonaat
plaat voorzien van een UV-bestendige toplaag,
eventueel uitgevoerd met een zonwerende coating
die garant staat voor het behoud van de hoge
lichtdoorlatendheid en de uitzonderlijke hoge
warmtewerende eigenschappen.
Als men kiest voor deze uitvoering betekent dat
niet direct dat het in huis donkerder wordt. De
zonwerende panelen zijn de witste in zijn soort en de
reflectie daarvan zorgt ervoor dat u het binnen niet
als donker ervaart.
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Polycarbonaat versus glas; wat zijn de voor- en nadelen?
Glas
Een andere dakbedekking waar veelal voor gekozen
wordt is glas. De hoge lichtdoorlaatbaarheid van dit
materiaal zorgt ervoor dat u de zon ook écht naar
binnen brengt. Door het egale oppervlakte en de strakke
uitstraling maakt u uw terrasoverkapping of tuinkamer
helemaal af.
Wanneer u kiest voor glas, kiest u voor ruimte en
vrij uitzicht. U bekijkt de blauwe hemel of uw tuin
gemakkelijk door het elegante raam. De helderheid
van glas haalt het beste uit uw terrasoplossing naar
boven.

Optioneel kunnen de glazen panelen worden
voorzien van een (zelfreinigende) laag. Door
de nano-coating die daarbij is toegepast zal
het glas gemakkelijke schoonspoelen.
Daarnaast is het verstandig om - wanneer uw terras
op de zon gericht is - over bijpassende zonwering na
te denken. De uitzonderlijk hoge lichtdoorlaatbaarheid van het materiaal zorgt dan wel voor een
ongekende lichtinval, maar ook voor hoge
temperaturen.

Hoewel de glasplaten niet of nauwelijks vatbaar
zijn voor corrosie of atmosferische invloeden,
vraagt deze afwerking - net als polycarbonaat om onderhoud. Regelmatig schoonhouden van
de ruiten en randen is daarom noodzakelijk.
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Het hele jaar door genieten
Lekker lang genieten van het laatste beetje zon. Dat was waar de familie Cabalt uit
Venhuizen naar verlangde. Met een terras op het zuiden zochten zij naar een passende
oplossing, zodat ze ook in de avond en nazomer gewoon konden blijven genieten.
“Toen we het schuifbare dak van Ittalum zagen wisten we het gelijk: dit is het!
De glazen dakpanelen zijn los van elkaar te bedienen en daarom erg handig wanneer
het binnen te warm wordt. We hebben een tuin op het zuiden, dus overdag is een dak
niet per se nodig. ‘s Avonds wordt het echter al gauw fris en dan kan ‘ie gewoon dicht.
Ook onze wanden zijn zo gemonteerd door de specialist dat we ze allemaal naar wens
kunnen openen of sluiten. Nu kunnen we ook in de nazomer nog heerlijk van onze
tuin genieten zonder dat we daarvoor een jasje aan moeten. De terrasoverkapping
wordt overigens het hele jaar door goed gebruikt. Onze zoon maakt er regelmatig zijn
huiswerk en onze dochter zit er veel met haar vriendinnen. Deze tuinkamer voelt echt
als een verlenging van ons huis.

Toen we het schuifbare dak van Ittalum
zagen, wisten we het gelijk: dit is het!
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De wanden van Ittalum
De wanden van Ittalum geven u extra comfort onder uw terrasoverkapping. Dit kunt u direct bij de aanschaf van uw terrasoverkapping doen, maar ze zijn ook later toe te
voegen. De Ittalum terrasoverkappingen zijn hier standaard op voorbereid.

Schuifwanden

Schuif-draaiwanden

Vaste wanden

De schuifwanden kunnen in 2, 3, 4 of 5 sporen worden
uitgevoerd, waarbij de panelen achter elkaar naar
één of beide zijdes open- of dichtschuiven. Voor nog
meer comfort kunt u de schuifpanelen voorzien van
een speciale aluminiumstrip met borstels. Hiermee
kunt u de ruimte die tussen de glazen panelen zit afsluiten
tegen slagregen en tocht. Maar zonder deze strips zal
het panoramische beeld meer tot zijn recht komen.
Met de wanden van Ittalum ontdekt u het nieuwe
wonen!

Het grote verschil tussen de schuifwanden en de
schuif-draaiwanden is dat bij de schuif-draaiwanden
de panelen opengedraaid kunnen worden. Hierdoor
wordt de ruimte tussen de staanders van de
overkapping volledig geopend. Een ander verschil is
dat de panelen niet achter maar naast elkaar schuiven,
waardoor de ruimte tussen de glazen panelen minimaal
is en er nog meer comfort ontstaat. De ruimte tussen
de glazen panelen kunt u eventueel afsluiten met een
kunststof strip.

U kunt uw terraskamer helemaal op uw wensen aan
laten sluiten door de verschillende wanden te
combineren. Een combinatie van vaste wanden en
schuif- of schuif-draaiwanden is goed mogelijk. Vaste
wanden kunnen eventueel worden voorzien van
dichte panelen. Dit is bijvoorbeeld zinvol wanneer een
vast kozijn op de erfgrens wordt geplaatst. De dichte
panelen zorgen dan voor privacy.
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Schuifwanden
Net als met de schuifbare daken van Ittalum stelt u
ook met de schuifwanden uw terras of tuinkamer
volledig naar wens af. Op de minder warme dagen
sluit u de wand volledig om zo een aangenaam
klimaat te creëren, terwijl u op de zonnige dagen de
schuifpanelen openhoudt voor een heerlijk briesje.
De schuifwanden van Ittalum kenmerken zich door
het minimalistische design. Op die manier benut u uw
glazen wand volledig en behoudt u het contact met
uw tuin.
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Schuif-draaiwanden
De schuif-draaiwanden van Ittalum zijn - anders dan
de gewone schuifwanden - los van elkaar te openen.
Met een simpele draaibeweging opent u de wand
en schuift u deze naar de zijkant. Zo heeft u een
maximale doorkijk, zonder dat er een glazen paneel
in uw zicht zit. Het fijne aan deze wandafwerking is
het hangmechanisme. Vuil krijgt hierdoor geen kans
om de soepele deuropening tegen te werken.

Vaste wanden
Natuurlijk zijn er ook nog de vaste wanden. Deze
wanden zijn volledig wind- en waterdicht, oerdegelijk
en echt een aanwinst voor uw terrasoverkapping.
Vooral wanneer een of meerdere kanten van uw terras
gevoelig zijn voor wind biedt een vaste wand van
Ittalum uitkomst. Daarnaast kan worden gekozen voor
een dicht paneel om extra privacy te creëren.

Zeer tevreden met het resultaat
De familie Brouwer uit Den Ilp kijkt met een tevreden gevoel terug op hun beslissing om
een Ittalum schuifdak te laten plaatsen. Ze waren op zoek naar een flexibele oplossing voor
het terras en kwamen via de website in contact met één van de Ittalum specialisten, hij
adviseerde hen een Ittalum tuinkamer.
“Wij hebben gekozen voor Ittalum omdat wij op het terras achter ons huis nooit konden
zitten vanwege de wind. Aangezien wij op het zuiden zitten wilden wij ook gewoon
in de zon kunnen blijven zitten als het waait. Met de flexibele oplossing van Ittalum
kunnen wij desgewenst de wanden alleen openschuiven of deze juist gesloten laten
en het dak openzetten. Zo zitten wij uit de wind, maar toch in de zon. Ook voor een
feestje of een BBQ bij ons thuis zijn wij niet meer bang wat het weer gaat doen, want
zoals Ittalum beloofd, ‘weer of geen weer, altijd genieten’. Normaal konden wij maar
10 dagen per jaar lekker buiten zitten, maar nu zitten wij maar 10 dagen per jaar ìn huis.
Wij wisten dat wij geen standaard situatie hadden, maar door de specialistische aanpak
qua advies en montage, zijn wij zeer tevreden met het resultaat!”

Normaal konden wij maar 10 dagen
per jaar lekker buiten zitten, nu zitten
wij maar 10 dagen per jaar in huis!
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Horeca
Het weer in Nederland is allesbehalve een stabiele factor. Horecaondernemers
weten dit als geen ander. Het ene moment zit het terras vol en het andere
moment zijn de gasten ‘als sneeuw voor de zon’ verdwenen. Dit is natuurlijk
niet wat u wilt als horeca-ondernemer. Wij zeggen daarom: ”Een vol terras
tot sluitingstijd is met Ittalum een zekerheid.” Door gebruik te maken van de
Ittalum schuifbare daken kunnen uw gasten in alle seizoenen van de
buitenlucht genieten. Samen met de flexibele wandoplossingen creëert u een
terras waar de gasten niet meer weg willen.
Bent u geïnteresseerd in onze speciale horeca-oplossingen, laat het ons dan
weten. Wij komen bij u langs om de situatie te bekijken en bieden u een offerte
op maat. Vergunningstrajecten met eventueel een visualisatie kunnen wij
ook voor u verzorgen. De daken van Ittalum zijn voorzien van een
CE-normering met executieklasse 2, hierdoor voldoen ze aan het hoogste
kwaliteitsniveau.
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Zo gaan wij te werk
Een nieuw buitengevoel in 7 stappen
Heeft u interesse in één van onze producten? Maak dan een afspraak voor een kosteloos adviesgesprek bij één van onze specialisten bij u in de buurt.
Hieronder geven wij een inzicht in de stappen die we zetten tussen het eerste gesprek en de realisatie van uw project.

1

Kosteloos adviesgesprek in één van onze showrooms. Hierbij bespreken wij uw wensen en de mogelijkheden en kijken we samen met u
naar uw situatie middels de door u meegebrachte foto’s en tekeningen.

2

U ontvangt snel de eerste offerte van de Ittalum specialist.

3

Afspraak bij u thuis, hierna ontvangt u de definitieve offerte.

4

Indien gewenst kan er een visualisatie van het project gerealiseerd worden.

5

Onze opgeleide monteurs installeren alles vakkundig.

6

Geniet van deze nieuwe buitenbeleving!

7

Uiteraard zijn wij u graag van dienst met een van de servicepakketten. Vraag hiernaar bij uw specialist.

Bij Ittalum krijgt u de hoogst haalbare kwaliteit.
Alle producten worden eerst op maat gezaagd,
behandeld en daarna pas gepoedercoat. Voor
producten die aan de kust staan is een extra
behandeling mogelijk.

Alle producten worden exact op maat gemaakt,
waardoor u het helemaal naar uw wens kunt
samenstellen. Niet alleen het advies is maatwerk,
maar ook de uitvoering en het product.
Maatwerk is bij ons standaard.

Ittalum levert alles met CE-garantie. Dit geeft
u de zekerheid dat u een kwaliteitsproduct
aanschaft. Ittalum is een Nederlandse producent
met betrouwbare levertijden, garanties en goede
nazorg.
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Hoogste kwaliteit

Maatwerk

Made in Holland

