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TERRASOVERKAPPINGEN
LAMELLENDAKEN
TUINKAMERS
SCHUIFWANDEN
ZONWERING



Enjoy all year round  
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In stijl genieten van extra ruimte

Een verlenging van je leefruimte, een verrijking van je tuin.  

Dat is de Pallazzo aluminium terrasoverkapping. Als je die  

combineert met een Pallazzo glazen schuifwand of vast glas, 

kun je ervan genieten in alle seizoenen. Hoe fijn is dat?

De design terrasoverkapping van Pallazzo staat niet alleen voor 

extra vierkante meters leefgenot. Het is ook een geweldige 

investering in de waarde van je huis. De Pallazzo outdoor living 

producten staan voor hoge kwaliteit en een lange levensduur.



PALLAZZO LOUNGE®

Energiezuinige 
LED verlichting in 
RGB/kleur of wit

Strak design 
zonder schroeven 
in het zicht

De perfecte lichtinval 
of schaduw, zoals jij 
het wil
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Fraaie grote 
roteerbare 
lamellen

Besturing met 
afstandsbediening 
of bluetooth 



De stijlvolle terrasoverkapping met lamellen

Dankzij de elektrische bediening kantel je de lamellen met één druk op de knop. Zo bepaal je  

precies hoeveel schaduw of lichtinval je wil. De lamellen zijn oersterk dankzij de grote afmeting. 

Maar het geeft ze ook een mooi robuust uiterlijk.

PALLAZZO LOUNGE®

Afmetingen tot 6 x 4 meter zijn 
mogelijk. Alle profielen en afwer- 
kingsmaterialen zijn van duurzaam 
aluminium. Het frame en de lamel-
len zijn in afzonderlijke kleuren te 
bestellen.

Pallazzo Lounge® kan vrijstaand of 
als aanbouw worden gemonteerd.

Design Modern en strak

Afmeting aluminium lamel 229 x 45 mm

Standaard kleuren 9 standaard kleuren

Frame en lamellen In afzonderlijke kleuren te 
bestellen

Maximale afmeting 6000 x 4000 mm

Belasting wind/sneeuw 70- 85 kg/m2 in geopende  
lamelstand

Rotatie lamellen 135°

Qualicoat Seaside •

Motor 24 volt

Verlichtingsmogelijk- 
heden optioneel RGB/kleur 
of wit

LED strips en spots met  
afstandsbediening

Uit te breiden met  
zijwanden •

Uit te breiden met  
Invigo Pro •

Uit te breiden met  
Flowzz •

CE 9010-1 •

Statisch rapport •

Verzekerde garantie  
coating 10 jaar

Garantie motor 2 jaar

Bluetooth interface Optie

Regensensor Optie
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De lamellen terrasoverkapping met een 
buitengewoon design en feilloze afwerking



PALLAZZO SQOPE®

Grote overspanning 
van 7 meter op 
2 staanders

Strak en symmetrisch 
design
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Dakliggers geïntegreerd 
in de constructie en van 
buitenaf niet zichtbaar 

Grote glasoppervlakken 
en veel natuurlijk 
daglicht onder de 
overkapping



Een opvallend stijlicoon in je tuin 

Scherpe lijnen. Bijzondere ontwerpdetails. Strak, kubistisch, smaakvol! Het ontwerp van deze  

terrasoverkapping is uniek in zijn soort. De dakliggers zijn geïntegreerd in de constructie,  

waardoor ze van buitenaf niet zichtbaar zijn. 

De Pallazzo Sqope® is beschikbaar 
in twee varianten; aanbouw of  
vrijstaand. Een vrije overspanning 
van maar liefst 7 meter is mogelijk. 
Zo heb je met maar 2 staanders 
overal vrij uitzicht. En dankzij de 
enorme glasoppervlakte creëer je 
ook een oase aan natuurlijk licht.

Design Kubistisch

Standaard kleuren 9 standaard kleuren

Beglazing 44.2 - 55.2

Maximale breedte  
glasoppervlakken 1000 mm

Maximale diepte 4500 mm

Totale hoogte  
dakconstructie 250 mm

Vrije overspanning 7000 mm

Belasting wind/sneeuw 70- 85 kg/m2

Afvoer in staanders •

Qualicoat Seaside •

Verlichtingsmogelijkheden
LED spots met  
afstandsbediening

Uit te breiden met  
zijwanden •

Uit te breiden met  
schuifwand •

Uit te breiden met  
Flowzz •

Uit te breiden met  
Ikuno •

CE 9010-1 •

Statisch rapport •

Verzekerde garantie  
coating 10 jaar

Bluetooth Interface Optie

PALLAZZO SQOPE®
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Lekker lang buiten zijn. Ook op zonnige 
winterdagen en druilerige zomerdagen.



TERRASOVERKAPPINGEN

Pallazzo ONE®

Pallazzo ONE® is het perfecte dak voor een 
compleet geïsoleerde tuinkamer. Je kunt dit 
dak ook eerst gebruiken als overkapping om 
het later uit te breiden tot volwaardige tuinkamer.

Pallazzo XL® 

Terrasoverkapping met extra sterke goot.
De oplossing voor situaties met een grote vrije 
overspanning van de goot. Tot 6 meter bij een 
diepte van 4 meter met glas. Uitvoerbaar met 
moderne of klassieke goot.

Pallazzo 150 SL® 

Terrasoverkapping voor moderne architectuur.
Met minimalistisch design en bijpassende 
staanders past deze overkapping perfect bij 
moderne architectuur. De strakke afwerking is 
een lust voor het oog. Helemaal in de stijl van nu.

Pallazzo XL AVENTA® 

De meest innovatieve terrasoverkapping.
Deze terrasoverkapping heeft een geïntegreerde 
schuifwand, waardoor er geen (opbouw) boven-
rail te zien is . Dat maakt het aanzicht mooi strak. 
Een ‘allemansvriend’ die past bij zowel moderne 
als klassieke architectuur.
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De inwendige, 
onzichtbare goot-
versterking voorkomt 
doorhanging

PALLAZZO XL AVENTA®

Beschikbaar in twee designs; een afgeronde goot voor een 
traditionele uitstraling of een rechte voor een strakke en 
moderne uitstraling 
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Dankzij die 
geïntegreerde 
bovenrail is het dak 
eenvoudig uit te 
breiden met de 
Invigo Pro® 

De schuifwand is 
geïntegreerd. Zo zie je 
geen opbouw van de 
bovenrail 



Verdekte 
afwatering

Geïntegreerde  
verlichting

Onzichtbare 
schroeven

IN DETAIL
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Onzichtbare 
versterking

Verdekte afwatering

De hemelwaterafvoer is gemonteerd in de staanders. 
Dus volledig onzichtbaar! De afdekkap aan de voor-
zijde van de staanders is afneembaar. Zo kun je er 
altijd bij als dat nodig is.

Afwerking

De bevestigingsmaterialen zijn volledig weggewerkt 
in de constructie. Je ziet dus geen schroeven. 

Geïntegreerde verlichting

Ook de LED verlichting kunnen we integreren in 
de dakliggers. De bedrading is weggewerkt in de 
constructie en zonder aanpassingen kun je spots 
monteren. 

Versterking

Voor grotere daken is soms versterking nodig van 
de goot. Dat doen we onzichtbaar en zonder de 
goot te verhogen. Zo blijft het design slank en kan 
dezelfde goot grotere overspanningen aan. 
Afhankelijk van de diepte krijgen de liggers ook 
verstevigingskokers.

Constructie

De staander ondersteunt het zwaartepunt van de 
goot precies op de juiste plek. Dit betekent dat de 
paal of staander gelijk staat met de achterzijde van 
de goot. Dit voorkomt dat de goot kan kantelen.



PRODUCTOVERZICHT

Pallazzo ONE® Pallazzo 150 SL® Pallazzo XL® Pallazzo XL Aventa®

Design Robuust Rond Modern / klassiek Modern / strak

Mogelijkheid beglazing:  
Polycarbonaat 25 of 32 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Mogelijkheid beglazing:  
Glas 32 mm 44.2 - 55.2 44.2 - 55.2 44.2 - 55.2

Standaard kleuren
2 standaard 
kleuren

9 standaard 
kleuren

9 standaard 
kleuren

9 standaard  
kleuren

Isolatie Volledig geïsoleerd Ongeïsoleerd Ongeïsoleerd Ongeïsoleerd

Vrije overspanning op  
twee staanders zie pagina 22-23 zie pagina 22-23 zie pagina 22-23 zie pagina 22-23

Belasting wind/sneeuw 70- 85 kg/m2 70- 85 kg/m2 70- 85 kg/m2 70- 85 kg/m2

Afvoer in staanders • • • •

Qualicoat Seaside • • • •

Variabele hellingshoek 7° - 25° 7° - 22° 7° - 15° 7° - 15°

Verlichtings- 
mogelijkheden

LED spots met  
afstandsbediening

LED spots met  
afstandsbediening

LED spots met  
afstandsbediening

LED spots met  
afstandsbediening

Uit te breiden met  
zijwanden • ongeïsoleerd • ongeïsoleerd • ongeïsoleerd • ongeïsoleerd

Uit te breiden met  
schuifwanden • ongeïsoleerd • ongeïsoleerd • ongeïsoleerd

Uit te breiden met  
Ikuno • • • • 

Uit te breiden met  
Flowzz • • • •

CE 9010-1 • • • •

Statisch rapport • • • •

Verzekerde garantie  
coating 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar

Bluetooth interface Optie Optie Optie Optie
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1.  Standaard dakvorm

2. Recht dak met muurzijde terugspringend

3. Recht dak met ongelijke vlakken

4. Twee keer recht dak met dubbele ligger 

5. Recht dak met doorstekenede goot en ligger 
    op overlengte

6. Verlengd goot- of muurprofiel 

MODELTYPEN

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  
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max. vrijdragende overspanning 
4900 mm

max. vrijdragende overspanning 
4450 mm

max. vrijdragende overspanning 
4900 mm

max. diepte
3800 mm

max. diepte
4800 mm

max. vrijdragende overspanning 
4450 mm

max. vrijdragende overspanning 
3700 mm

max. vrijdragende overspanning 
4450 mm

max. vrijdragende overspanning 
4050 mm

max. vrijdragende overspanning 
4900 mm

max. diepte
3800 mm

max. diepte
3800 mm

GlasPolycarbonaat
De aangegeven diepte is de maximale diepte tot binnenzijde goot
De aangegeven maximale vrijdragende overspanning is op twee staanders
Gebaseerd op 70 kg/m2 statica

max. diepte
4800 mm

max. diepte
4800 mm

Pallazzo ONE®

Pallazzo 150SL®
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max. vrijdragende overspanning 
Pallazzo XL® 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

max. vrijdragende overspanning 
Pallazzo XL® 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

max. vrijdragende overspanning 
Pallazzo XL® 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

max. vrijdragende overspanning 
Pallazzo XL® 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm 

max. vrijdragende overspanning 
Pallazzo XL®  6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

max. diepte
3800 mm

max. diepte
3800 mm

10 - 25°

Pallazzo ONE® Pallazzo 150 SL® Pallazzo XL®

Pallazzo XL AVENTA® 

7 - 22° 7 - 15°

max. diepte
4800 mm

max. diepte
4800 mm

max. vrijdragende overspanning 
Pallazzo XL® 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA® 5300 mm

Pallazzo XL® en Pallazzo XL Aventa®

Variabele hellingshoek



PALLAZZO INVIGO PRO®

Eenvoudig afwateren 
en reinigen

Lage onderrail 
van 20 mm

Design 
handgreep
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Soepele schuifwand voor je terrasoverkapping 

Het werkt heel eenvoudig. De twee loopwagens onder elk schuifdeel rollen vlot de kant op  

die jij wil. Zelfs bij heel grote afmetingen. Alle schuifdelen hebben ‘meenemers’. Zo kun je de 

schuifwand openen door alleen het eerste schuifdeel te bedienen. De glazen wand kan bijna 

helemaal open en je terrasoverkapping is één geheel met je tuin. De ingebouwde onderrail 

zorgt voor een drempelvrije overgang van binnen naar buiten. De standaard uitvoering van 

Invigo Pro® heeft een ronde vergrendelbare greep. Een design handgreep is optioneel. 

 

Elke Invigo schuifwand is op maat gemaakt. Dit betekent dat we de schuivende delen altijd 

symmetrisch verdelen en de overlapping van het glas altijd gelijk en zo klein mogelijk is. Ook  

aan de juiste afwatering is gedacht. Het vuil gaat mee met het regenwater en schoonmaken  

is zo gedaan.



PALLAZZO PAREDA®

Pareda® zijwand horizontaal Pareda® zijwand verticaal
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De stijlvolle en robuuste zijwand

Je kunt je terrasoverkapping open laten of dicht maken. In het laatste geval heb je ook zij- 

wanden nodig. Met Pallazzo Pareda® sluit je het functioneel en esthetisch af. Mooi en  

praktischtegelijkertijd. Je creëert extra privacy en je bent beschut tegen regen en wind. 

Er zijn twee designmogelijkheden: een vlakke wand of een wand met lijnstructuur  

(horizontale of verticale lijnen). De Pareda® is er in 9 standaard trendkleuren van  

Pallazzo en sluit dus altijd perfect aan bij elk type Pallazzo terrasoverkapping. Naast  

deze standaard kleuren zijn nagenoeg alle kleuren leverbaar. Er is dus altijd een kleur  

die bij je past! Zelfs houtlook is mogelijk.    

       

Pareda® zijwand verticaal



PALLAZZO FLOWZZ®

Leverbaar tot 
6000mm breed

Inbouwdiepte
cassette gelijk aan 
Lounge® en Scope®

De onderlijst verdwijnt 
volledig in de cassette 
(tot 4000 mm breed)
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De elegante zipscreen 

Een even fraaie als handige oplossing tegen de zon, tocht en regen. Dat is de Pallazzo  

Flowzz® zipscreen. Eenvoudig te combineren met je Pallazzo terrasoverkapping of  

lamellendak. 

 

Het screendoek is met glasvezel versterkt en daardoor waterafstotend en weersbestendig.  

Deze betrouwbare zonwering filtert ongeveer 85% van het zonlicht terwijl je onbelemmerd 

uitzicht houdt op je tuin. De doeken hebben een kleurechtheid bij licht van 7 (schaal 1-  

max 8). De openingsfactor (het aantal lichtgaatjes) van de screens varieert van 0% tot 5%  

en geeft een minimale inkijk naar binnen. Het screendoek beschermt ook je tuinmeubelen 

tegen weersinvloeden.



De zonwering voor terrasoverkappingen

Deze zonwering is gemonteerd op het dak. Ze weert de warmte van de zon nog voordat deze het 

terrasdak bereikt. Ikuno® is wind- en waterbestendig en toepasbaar op alle terrasoverkappingen. 

Heel handig te bedienen met de elektrische aandrijving met een afstandsbediening of bluetooth 

app. Zet de zonwering in jouw gewenste stand: gesloten, halfopen of volledig open. Je kunt alle 

andere Pallazzo-opties met Pallazzo Ikuno® zonwering combineren. Denk aan Pallazzo Flowzz® 

screens en LED-spots. Allemaal te bedienen met dezelfde afstandsbediening. 

 

Pallazzo Ikuno® is er in 9 standaard trendkleuren van Pallazzo en sluit dus perfect aan bij je Pallazzo  

terrasoverkapping. Naast deze standaard kleuren zijn nagenoeg alle kleuren leverbaar. Er is dus  

altijd wel een kleur die bij je past. Pallazzo Ikuno® is standaard uitgerust met een hoogwaardig  

acryldoek, maar ook andere materialen en kleuren zijn mogelijk.

PALLAZZO IKUNO®



31

De dakzonwering voor een aangenaam klimaat



ONZE 9 STANDAARD KLEUREN

Onbeperkte  
keuze in kleuren 
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*Bij het combineren van Pallazzo producten met producten 

van overige leveranciers, adviseren wij u om de kleurcodes te 

controleren om kleurverschil te voorkomen.

Pallazzo terrasoverkappingen, lamellendaken en 

aanvullende producten zijn verkrijgbaar in een groot 

aantal standaard kleuren. Wil je toch een andere kleur? 

Geen probleem. Bijna alle RAL kleuren zijn leverbaar. 

Welke kleur je ook kiest, de coating is altijd van de 

hoogste kwaliteit. Gegarandeerd een lange levensduur!

Pallazzo 9 standaard kleuren

R9010.S1X1
AE03059901020

R9010.91X1
AE90019148021

R9001.71X1
AE70019220225

R7039.S1X1
AE03057703920

R7016.SM1T1
029/71334

R8019.S1T1
029/70795

R9005.SM1T1
029/80081

R9005.S1X1 (CTX)
AE03054900520

R9007.SM1X1
AE03107332121
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Het toegepaste aluminium komt van erkende 

Europese producenten. Daarmee hebben 

we grip op de kwaliteit en kunnen we 10 jaar 

verzekerde garantie geven op de coating. 

Deze coating brengen we aan onder het 

Qualicoat Seaside keurmerk, het strengste 

keurmerk voor lakwerk.

10 jaar
garantie 



Laat je inspireren op www.pallazzoveranda.nl of bezoek de 

showroom van een erkende Pallazzo partner.

    Jouw Pallazzo partner


