
Systemy aluminiowe

OGRODY ZIMOWE
WERANDY • ZADASZENIA BASENÓW • ZABUDOWY TARASÓW



SYSTEM
„VILLA VERANDA”
Ekskluzywny, jedyny
w Europie system z „płaskim 
dachem”

Stabilność i wytrzymałość 
pozwala na tworzenie 
aluminiowych konstrukcji
o dużych gabarytach

Stylizowane i ozdobne profile 
pozwalają na tworzenie 
ogrodów zimowych
o niepowtarzalnym 
charakterze i estetyce. 

Specjalna rynna pozwala na 
wbudowanie rolet 
zewnętrznych. Doskonałe 
zabezpieczenie przed słońcem 
oraz włamaniami.

System zawiera całą gamę 
elementów pozwalających na 
nadanie konstrukcji nowoczesnego 
lub tradycyjnego wyglądu. Należą 
do nich elementy ozdobne mocowane 
na kalenicy, na końcach lub pod 
rynną, elementy maskujące 
zakończenia i łączenia profili.



System 
„VARIANT”
W systemie VARIANT 
możliwe jest uzyskanie 
dużej róznorodności 
kształtów i form: od 
prostych, jednospadowych 
do skomplikowanych
o wielokątnej podstawie
i wielospadowym dachu. 
Możliwe jest to dzięki 
szerokiej gamie 
systemowych akcesoriów 
połączeniowych
i wykończeniowych.

Podstawowym elementem części 
dachowej ogrodu zimowego są 
krokwie o prostym lub stylizowanym 
kształcie, z rowkami pozwalającymi 
na mocowanie zasłon 
przeciwsłonecznych lub oświetlenia. 
Stosuje się krokwie o różnych 
przekrojach w zależności od 
wymaganej nośności, która 
uwarunkowana jest rodzajem 
wypełnień oraz rozmiarami werandy. 
Uzyskanie dużych rozpiętości dachu 
możliwe jest dzięki zastosowaniu 
profili wzmacniających 
wprowadzanych do krokwi
(np. do pokrywania basenów).

Wysoka jakość rozwiązań 
technicznych pozwala na uzyskanie 
doskonałych walorów estetycznych, 
przestrzeni, nasłonecznienia przy 
jednoczesnym zachowaniu cech 
funkcjonalnych takich jak 
izolacyjność termiczna oraz ochrona 
przed wiatrem i wilgocią.

okno dachowe model Victory



Firma  Aluminium od 40 lat 
specjalizuje się w tworzeniu systemów 
aluminiowych przeznaczonych
do produkcji ogrodów zimowych. Jesteśmy 
jednym z liderów w tej dziedzinie
na rynkach Europy Zachodniej a także
w Polsce. Z profili  można 
produkować ogrody zimowe
o nowoczesnym jak i tradycyjnym stylu
i kształcie, znakomicie adaptujące się do 
stylu lub przeznaczenia danego budynku. 
Szeroką gamę naszych produktów 
uzupełniają systemy okienno-drzwiowe: 
rozwierane,  przesuwne, harmonijkowe 
oraz okna dachowe.
W ofercie dla firm montażowo-
instalacyjnych znajdują się także ogrody 
zimowe prefabrykowane w naszym 
centrum produkcyjnym w Polsce.

flandria

flandria

Oferujemy kompleksowy program 
komputerowy COVER do ofertowania,  
przygotowania zamówień oraz produkcji 
ogrodów zimowych z pełną gamą 
systemów
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