HAWAII 40
CUBO is ...
• de nieuwe grote oplossing voor platte daken
• combineerbaar met alle onderbouwelementen
• vrijstaand of aan het gebouw aangebouwd

... HELDER en ongedwongen.

HOOGWAARDIGE ELEGANTIE – LUXUEUS DESIGN

HOOGWAARDIGE ELEGANTIE – LUXUEUS DESIGN

HAWAII 40 CUBO
Haal jouw vakantie naar jou thuis
Met een ligplaats aan het zwembad of een plekje om
te barbecueën ver van het huis, verandert uw tuin
met de nieuwe CUBO in een beschermd lievelingsplekje.
De inspiratie van moderne architectuur.

Laat het zicht de vrije loop
Van de eetkamer naar het heldere, stijlvol overkapte
terras en verder naar het liefdevol onderhouden
buitengedeelte. Zo wordt hoogwaardig wonen een
betaalbare belevenis.

Het is gemakkelijk, voor CUBO te kiezen
• Hoogwaardige elegantie
• Zichtbare kwaliteit
• Ruime blik en transparantie
• Combineerbaar met alle schuif-, vouw- en
stapelwanden van Sunparadise
• Individuele kleurkeuze, verlichting en beschaduwing

Gerealiseerd wordt de fronthouder als eendelige
constructie. De goot wordt in de fronthouder
ingehaakt en leidt naar de zijligger. De afwatering
gebeurd verborgen door middel van de stijl.
• O ok bij een hoge sneeuwbelasting zijn grote
overspanningen zonder stalen inschuifelement
of middenstijl mogelijk
• S panwijdtes van maximaal
6 m zijn zonder stijl en met
elementen realiseerbaar

Bij een vrijstaande dakconstructie zijn de
draagprofielen meelopend.
• D e goot kan optioneel meelopend als kabelkanaal of
LED-houder en ook voor de inbouw van meersporige
elementen gerealiseerd worden
• E en royaal gedimensioneerd
kabelkanaal (63 x 80 mm)
met lang onder bedienbaar
deksel dient tegelijk als
spantafsluiting en wordt
onder de wandaansluiting
gemonteerd
• D e LED-besturingsinrichting
van Sunparadise kan
eveneens in het kabelkanaal
geplaatst worden

De draagprofielen en de stijl zijn door middel van
een buigstijf 3D-verbindingsstuk (insteekeinde)
van staal vastgeschroefd.
• B ij de montage wordt het in de ligger voorgemonteerde
3D-verbindingsstuk met de stijl vastgeschroefd
• Z o zijn vrijstaande glazen daken van maximaal
6 x 4 m realiseerbaar en
is een vanzelfsprekende,
snelle en veilige montage
gegarandeerd

De stijl bestaat uit twee gescheiden kamers en biedt
daardoor een grote verscheidenheid aan mogelijkheden.
• Verborgen afwatering – niets stoort het kostbare en
sobere design van het glazen dak
• E lektrische componenten kunnen eenvoudig en
verborgen ingebouwd worden
• A fhankelijk van de grootte
is een afwatering aan weerszijden mogelijk – de waterafvoer kan zodoende ook bij
grote hoeveelheden regen
gegarandeerd worden
• Toegankelijkheid voor
de regenpijp is steeds
gewaarborgd

Een stabiele, drukvaste, van geperforeerde platen
gemaakte bescherming tegen bladafval boven de
dakgoot zorgt steeds voor een onberispelijke afvoer.
• O ngecompliceerde reiniging van het glazen dak;
geen verstopping van de goot
• B ladafval of sneeuw kan niet binnendringen.
Ook bij grote hoeveelheden
sneeuw is een gecontroleerde afwatering gegarandeerd

Met de 3 spantvarianten voor CUBO –
95, 130i en 165i kan er tegen geoptimaliseerd kosten
en flexibel gebouwd worden.
• D e LED-verlichting van Sunparadise kan
direct in het spant geïntegreerd worden
• G rote spantlengtes resp. dakdieptes zijn
ook bij hoge sneeuwbelasting zonder inbouw van
staal mogelijk
• G rote spantafstanden en
ruime glasvelden kunnen
worden verwezenlijkt

CUBO … solide ongedwongenheid

VERGELIJKING VAN DE DAKSYSTEMEN

CUBO
MET BEGLAZING

DAKEN
MET LAMELLEN

Helderheid en ruime blik

Altijd

Alleen bij geopende lamellen

Bescherming bij wind en slecht weer

Altijd

Alleen bij gesloten lamellen

Voorzorgsmaatregelen bij felle wind of sneeuwval

Geen

Lamellen moeten geopend worden

Voorzorgsmaatregelen bij langer durend niet-gebruik

Geen

Bij het openen van de lamellen kan er stof, water en vuil
door de lamellen vallen

Overwintering van de tuinmeubelen

Mogelijk

Slechts voorwaardelijk mogelijk – bij geopende lamellen kunnen meubelen en vloer beschadigd worden

U opteert voor een glazen dak CUBO als u ...
• hoge eisen aan kwaliteit stelt
• van sobere elegantie houdt
• uw terras graag helder en in een oase van licht hebt
• individuele kleuren, verlichting en beschaduwing wenst

Kwaliteitsgarantie en Swiss Engineering
Aluminiumprofielen van Sunparadise zijn duurzaam en vrij van onderhoud. 25 jaar ervaring en een productie volgens strikte kwaliteitsrichtlijnen
garanderen uw succes. CUBO is conform DIN EN 1090 vervaardigd.

CUBO verbindt …
… moderns, fijn design en hoogwaardigheid. Alle profielen en
onderbouwelementen zijn voorzien voor een snelle montage.

CUBO scoort punten …
• vrijstaand of aan het gebouw realiseerbaar
• uiterst stabiele constructie door 3D-verbindingsstukken
en eendelig draagprofiel
• grote en gegarandeerde spanwijdte zonder middenstijl
• dakdiepte maximaal 4 m met spanwijdte 6 m bij 1.5 kN/m²
sneeuwbelasting
• hoge sneeuwbelasting ook zonder stalen inschuifelement
• snelle montage
• voordelige prijs-kwaliteitverhouding

Maak gebruik van het ruime Sunparadise-assortiment en van de
vertrouwd competente advisering. Bijkomende informatie vindt u op

V 04-18

Waarom geen lamellen-, maar een glazen dak …
Ook bij slecht weer bent u met een glazen dak goed
beschermd en geniet u van maximaal daglicht.

