
TERRASOVERKAPPING MET VOUWDAK

CORNELS
VERBIND BUITEN MET BINNEN

 Volledig maatwerk • Verkrijgbaar in elke RAL-kleur • Ruim assortiment hoogwaardige waterdichte plafonddoeken

Dimbare ledverlichting • Modulaire opbouw (voor ieder terras: groot of klein)

Afsluitbaar door glazen schuifwanden, screens en vaste wanden voor het creëren van een volledige tuinkamer



VERBIND BUITEN MET BINNEN

Verbind buiten met binnen. En hoe kan dat beter 

dan met een overkapping! Een terrasoverkapping 

is een geweldige toevoeging voor iedere woning of 

horecazaak. Dankzij ons maatwerk geheel volgens 

uw wens samen te stellen!  

THUIS

Is uw tuin dé plek waar u tot rust komt? Waar u 

graag lange zomeravonden doorbrengt met familie 

en vrienden? En waar u elk seizoen van wilt

genieten? Met een terrasoverkapping verlengt u uw 

woonruimte en geniet u het hele jaar door van het 

buitenleven. 

HORECA

Wilt u uw gasten op het terras ontvangen ongeacht 

de weersomstandigheden? Wilt u meer (buiten)

ruimte creëren voor uw horecagelegenheid en meer 

omzet genereren? Met een 4 seizoenenterras

brengt u uw horecaterras in de juiste sfeer en

genieten uw gasten optimaal van de omgeving en 

het buitenleven. 

MAATWERK

Bij het creëren van de terrasoverkapping voeren 

we uiteraard de sfeer en kleuren van uw ambiance 

door. Het leveren van maatwerk en de modulaire 

opbouw stelt ons in staat voor ieder terras, groot of 

klein, een passende oplossing te bieden. 

GENIET VAN DE RUIMTE BUITEN



KEUZES IN MODELLEN EN WANDEN

De keuze uit onze hoogwaardige terrasoverkappingen 

met vouwdak van doek is zeer ruim. Vrijstaand, aan 

de gevel, zwevend of inbouw in bestaande

constructie; plat, gewelfd of hellend design. Wat u 

ook wenst, wij realiseren het!

Terrasoverkapping met doek

Gaat u voor strak kubistisch design? Kies dan voor 

model QUATTRO: inschuifbaar waterdicht doek met 

de uitstraling van een lamellen terrasoverkapping.

Model Smooth

Model Libera TW22

Model Vista MN3

Model Flosanta TW55

Model Luna

Model Flat

Model Pure (inbouw)

Model Quattro

Wanden

Wilt u uw terras het hele jaar in alle

weersomstandigheden gebruiken? Sluit dan de 

zijwanden af voor extra comfort.

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.



UW CORNELS-DEALER :

CORNELS
VERBIND BUITEN MET BINNEN

Markweg 21  |  2153 PG Nieuw-Vennep 
T +31 (0)85 130 7297  |  CORNELS.NL

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




