
PALLAZZO SQOPE
HET KUBISTISCHE KARAKTER IN UW TUIN



HET ULTIEME STIJLICOON VOOR UW TUIN

Pallazzo Sqope® is het ultieme stijlicoon voor
uw tuin. De terrasoverkapping is uniek in zijn
soort en heeft een ongeëvenaard strak en
symmetrisch ontwerp. De dakliggers zijn geïnte-
greerd in de constructie, waardoor deze
van buitenaf niet zichtbaar zijn. Dit zorgt voor
een strak ontwerp met scherpe lijnen.

Ongeëvenaarde ontwerpdetails
Deze kubistische terrasoverkapping is
beschikbaar in twee varianten; aanbouw of
vrijstaand. Dankzij innovatieve technologieën 
is het mogelijk om een grote vrije overspanning 
van 7000 mm te creëren. U bent daardoor vrij 
om uw overkapping in te richten zonder 

obstakels en u behoudt een onbelemmerd 
zicht.

Een oase aan natuurlijk licht
Door de grote glasoppervlakken is er veel
natuurlijk licht onder de overkapping. Dit zorgt
voor openheid en verbinding met de omgeving.



Grote breedte-overspanning
van 7 meter op 2 staanders

Standaard in 7 trend
kleuren beschikbaar

overige kleuren zijn mogelijk

Grote glasoppervlakken en 
veel natuurlijk daglicht onder 

de overkapping

Dakliggers geïntegreerd in
constructie waardoor deze

geen hellingshoek hebben en
van buitenaf niet zichtbaar zijn

Strak en symmetrisch design OOK OP ZONNIGE
  WINTERDAGEN
GENIET U VAN
 UW TERRAS EN TUIN

Pallazzo FLOWZZ® screens
Pallazzo FLOWZZ® biedt optimale bescherming
tegen zonlicht en zorgt voor een aangenaam
klimaat en meer comfort. Het filtert ongeveer
85% van het zichtbare zonlicht, terwijl u
onbelemmerd zicht blijft houden op uw tuin.
De openingsfactor* van de screens varieert
van 0% tot 5% en geeft een minimale
inkijk naar binnen en uw tuinmeubelen zijn
goed beschermd tegen weersinvloeden.

* het aantal gaatjes in de stof, die de hoeveelheid licht beïnvloeden,
  die door het zonnescherm worden doorgelaten

INVIGO PRO® glazen schuifwand
Door het toepassen van de Pallazzo INVIGO 
PRO® glazen schuifwand verlengt u eenvoudig 
het buitenseizoen. Het biedt bescherming 
tegen de zon, regen en wind en zo kunt u ook 
op zonnige winterdagen van uw terras 
genieten. De glazen schuifwand is eenvoudig 
te bedienen. De lage onderrail zorgt voor een 
nagenoeg drempelvrije overgang van binnen 
naar buiten. Ook voor de afwatering is ruim 
voldoende ruimte gecreëerd. Dit vereenvoudigt 
het reinigen en zorgt ervoor dat het vuil met 
het regenwater wordt afgevoerd.

Sfeervolle verlichting
Met sfeervolle verlichting geniet u ieder moment 
van het jaar van uw terrasoverkapping. De 
hoogwaardige led verlichting in de dakliggers 
zorgen voor een warme en aangename sfeer. 
De verlichting is eenvoudig te bedienen met 
afstandsbediening of met een app op uw 
telefoon of tablet.



Met de 7 standaard trend kleuren 
van Pallazzo maakt u van uw terras-
overkapping een echte eyecatcher. 
Naast deze standaard kleuren zijn 
nagenoeg alle RAL kleuren leverbaar, 
er is dus altijd wel een kleur die bij u 
past. U kunt daarnaast kiezen uit 
diverse gladde en structuur kleuren. 
Wat uw keuze ook mag zijn, u krijgt in
ieder geval 10 jaar (verzekerde) garantie. 

 

7 STANDAARD TREND KLEUREN

9010 X
AE90019148021

9001 X1
AE70019220225

7039 S
AE03057703920

7016 SM
029/71334 

9005 CTX
AE03054900520

9005 SM
029/80081

9007 SM
AE03107332121

Design
Isolatie
Beglazing
Standaardkleuren

Vrije overspanning 
Belasting wind/sneeuw
Afvoer in staanders
Verlichtingsmogelijkheden
Uit te breiden 
met zijwanden
Uit te breiden met
schuifwand
Uit te breiden met screen
CE 9010-1
Statisch rapport
Verzekerde garantie

Kubisch 
ongeïsoleerd
44.2 -55.2
7 standaard 
kleuren
7000 mm
70-85 kg/m2

Led spots

10 jaar



Advies op maat
Erkende Pallazzo partners 
voorzien u graag van goed 
advies op maat. Bekwame 
vakmensen zorgen voor de 
montage van uw Pallazzo 
Sqope®, schuifwand en screen. 
Met zorg en aandacht voor detail. 

• Deskundig advies
• Zorg en aandacht voor detail
• Offerte op maat
• Inspiratie
• Zorgeloze montage

Ga naar www.pallazzoveranda.nl en maak 
een afspraak met een partner bij u in de buurt.


