
LAMELLEN TERRASOVERKAPPING

CORNELS
VERBIND BUITEN MET BINNEN

 Volledig maatwerk • Inschuifbare én/of kantelbare lamellen • Ventilatiemogelijkheden

Geïsoleerde lamellen • Verkrijgbaar in elke RAL-kleur • Dimbare ledverlichting

Glazen schuifwanden, screens en vaste wanden voor het creëren van een volledige tuinkamer



VERBIND BUITEN MET BINNEN

Met onze terrasoverkappingen verbindt u binnen 

met buiten. Onze exclusieve lamellen daken kunnen 

zowel kantelen als in z’n geheel en/of gedeeltelijk 

open en dicht schuiven. Ervaar ultiem comfort en 

geniet optimaal van het buitenleven. 

OERSTERK EN WATERDICHT

Onze lamellen terrasoverkappingen zijn 100%

waterdicht. De unieke, geïntegreerde goten voeren 

vuil en hemelwaterafvoer onzichtbaar af, zo blijft 

het altijd schoon en netjes in uw terrasoverkapping. 

COMFORT IN ALLE SEIZOENEN

Wilt u uw terras het hele jaar in alle

weersomstandigheden gebruiken? Sluit dan de

zijwanden af voor extra comfort. Bovendien is

isoleren van de lamellen ook mogelijk. Voor de

lange avonden kiest u voor sfeervolle dimbare

ledverlichting. 

MAATWERK

Dankzij de modulaire uitvoering is het mogelijk 

om elk formaat terras te overkappen, van klein tot 

groot. Aan de gevel, vrijstaand of inbouw in

bestaande constructie. Alles geheel volgens uw wens.

VERGROOT UW WOONCOMFORT



KEUZES IN MODELLEN EN WANDEN

Van een ranke terrasoverkapping tot robuuste 

uitvoering in jumbo afmetingen. Allen met een 

oogstrelend design. De 6 verschillende modellen 

bieden elk comfort en een prachtige lichtinval. 

Dankzij het maatwerk geheel naar wens samen te 

stellen. Welke wensen heeft u?

Kantelbare lamellen

Met kantelbare weert u de zon of laat u deze juist 

toe. De hoek waarin u de lamellen roteert bepaalt of 

u van schaduw of van zonnestralen geniet.

Inschuifbare lamellen

Schuif het dak geheel open en geniet van de zon! 

En schuif het dak dicht voor een droog terras als het 

regent of sneeuwt.

Inschuifbare én kantelbare lamellen

Beide functies combineren? Kies dan voor de

flexibiliteit van award winnaar AEROLUX.

Terrasoverkapping met doek

QUATTRO is een nieuwe generatie terrasoverkapping 

uitgevoerd met een inschuifbaar doek.

Wanden

Door de wanden af te sluiten met glas, screens en/of 

vaste wanden creëert u een volledige tuinkamer. De 

mogelijkheden zijn eindeloos. Elke specif ieke wens 

is te realiseren.

JUMBO
Grootste kantelbare lamellen dak ter wereld 
Jumbo: uitval per module van maar liefst 12 
meter.

AEROLUX
Inschuifbare & kantelbare lamellen.
IBSx Award Winnaar Best Outdoor Product 
USA 2021

EXXEN
Grootste inschuifbare lamellen dak ter
wereld: uitval van 9 meter per module.

QUATTRO
Nieuwe generatie terrasoverkapping,
uitgevoerd met een inschuifbaar doek.
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UW CORNELS-DEALER :

CORNELS
VERBIND BUITEN MET BINNEN

ONZE DEALERS

Van ontwerp tot realisatie. Onze dealers denken graag met u mee. Elke ruimte is anders 

en vraagt om een andere inrichting. Voor de verkoop van onze exclusieve overkappingen, 

zonweringen, glassystemen en terrassen werkt CORNELS met gerenommeerde dealers. 

Deze dealers zijn verspreid over Nederland en België. Samen met u bekijken zij uw

locatie en bespreken zij uw specifieke wensen en uiteraard bieden zij u vakkundig advies. 

INSPIRATIE-SHOWROOM

In onze prachtige inspiratie-showroom presenteren wij onze producten. Hier ziet, voelt 

en ervaart u onze producten, materialen en kwaliteit. Onze producten zijn maatwerk en 

volledig naar wens samen te stellen. Maak een afspraak en laat u inspireren door de vele 

mogelijkheden en opties. 

CONTACT

Interesse? Neem contact op met uw lokale dealer of bezoek onze centraal gelegen

inspiratie-showroom.

WELKOM BIJ CORNELS

Havenstraat 51  |  7005 AG Doetinchem 
T 0314 20 47 41  |  WINKKOZIJNEN.NL




