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AREA exclusiv 
met onderdakzonwering

AREA exclusiv 
met onderdakzonwering

AREA exclusiv 
met AREA fix en AREA slide

AREA classic 
met verticale zonwering

AREA exclusiv 
met AREA fix

AREA exclusiv

AREA GLAZEN TERRASSYSTEEM
UW NIEUWE LIEVELINGSPLEK OP HET TERRAS



Een design is geslaagd als al het overbodige is weggelaten. Verheugt 

u zich op een mooi vormgegeven glazen terrassysteem, dat voldoet aan 

de hoogste eisen van een tijdloos helder design. Het past zich aan elke 

bouwstijl aan: architectonisch, puristisch, kubisch.

1 STIJLVOL 
TERRASDAK 

Met de vaststaande glazen elementen 
AREA fix en AREA slim en de schuifdeuren 
AREA slide creëert u bescherming van 
opzij. In de tuinkamer is volop lichtinval van 
alle kanten. U beschikt niet alleen over een 
extra ruimte, maar kunt ook nog eens veel 
langer van uw terras genieten.

Het glazen terrassysteem AREA biedt u een 
goed afgeschermde ruimte midden in de natuur. 
Met AREA bent u minder afhankelijk van het 
weer. Profiteer van een terras dat u het hele 
jaar door kunt gebruiken. Afhankelijk van de 
hoogte van de dakspanten kunt u oppervlakken 
tot 6 meter diepte overdekken.

Deze transparante blik-
vanger is een aanwinst  
voor uw huis. Uw gezin,  
uw vrienden en natuurlijk 
uzelf zullen uw nieuwe 
favoriete plek van het huis 
niet meer willen missen.

AREA GLAZEN TERRASSYSTEEM
UW TRANSPARANTE WOONRUIMTE TE MIDDEN VAN DE NATUUR



Het kan ‘s zomers behoorlijk warm worden onder een terrasdak – vooral 

als die op het zuiden of westen ligt. In de winter daarentegen kan zich 

ongewenste condensatie vormen op de koude ramen. In beide gevallen 

zorgt het dakschuifraam AREA free voor gerichte ventilatie door opti-

male luchtcirculatie. Dit bioklimatologisch effect zorgt voor een aange-

naam ruimteklimaat.

1A LUCHTCIRCULATIE
VOOR WELBEVINDEN

AREA free is een gemotoriseerd dakschuifraam dat gemak-
kelijk met io-afstandsbediening kan worden geopend.  
Frisse lucht is gegarandeerd en u geniet bovendien van de 
handige bediening via Smart Home.

AREA free
VOOR HET BIOKLIMATOLOGISCH TERRASDAK



Beweegbare zijelementen AREA slide
Via de soepel lopende schuifelementen kan de glazen  
ruimte met slechts één handgreep worden geopend.  
De frameloze elementen bieden maximale transparantie.  
U kunt ongestoord uw blik over het landschap laten  
dwalen. Ook te combineren met de AREA classic.

2 MODELLEN 
VERVULLEN 
ELKE WENS
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Design: elk detail telt
Voor een harmonieus, strak design zijn alle 
technische componenten verborgen aange-
bracht. Elegante afdekprofielen maken 
schroeven, moeren of montagegroeven op 
geraffineerde wijze onzichtbaar.

Het glazen terrassysteem AREA is verkrijgbaar in de uitvoeringen  exclusiv 

en classic. AREA exclusiv overtuigt met een architectonisch design, dat 

zich onderscheidt door een strakke look zonder overstekend dak en met 

geïntegreerde regengoot.

AREA exclusiv
HELDER. PURISTISCH. ELEGANT.



Consequente strakke lijnen 
Dakgoot en regenpijp sluiten dankzij  
de kubische vormgeving uitstekend  
aan op het architectonische totaalbeeld.  
Indien  gewenst ook met regenketting. 

Vaststaande glaselementen AREA fix
Een solide vaste beglazing beschermt uw favoriete plek 
tegen schuin invallende regen en zijwind. U hebt boven- 
dien geen last van tocht, waardoor u hier nóg liever uw tijd 
doorbrengt. Ook te combineren met AREA exclusiv.
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AREA classic 
HARMONISCH. TIJDLOOS. MOOI.

Meer dakoppervlak, meer weers-

bescherming: het dakoverstek en 

de optionele regengoot zijn ken-

merkend voor het glazen terras-

systeem AREA. Dankzij een tijdloze 

stijl past het systeem zich ook aan 

de bestaande architectuur aan.

2 MODELLEN 
VERVULLEN 
ELKE WENS

AREA fix AREA slim

Frameloze glaselementen AREA slim
De stevige vaste beglazing AREA slim, als bijna kozijnloos 
glassysteem, biedt met een dakdiepte tot 3 m een maximum 
aan transparantie. U heeft zo een vrijwel onbeperkte blik 
naar buiten. Ook te combineren met AREA exclusiv.



Maximale doorgang
In elkaar geschoven maakt de  
AREA slide een geringe pakketdiepte 
van de glaselementen en een maxi-
male doorlaatmogelijkheid mogelijk.

Noodontgrendeling
Het standelement kan met de noodontgrendeling gemakkelijk worden ontgren-
deld en verplaatst. De noodontgrendeling kan gemakkelijk erop en eraf worden 
geschroefd.

Verscheidenheid aan vormen
De AREA slide kan ook als hoek- of 
U-systeem worden uitgevoerd.  
Of ze nu symmetrisch of asymmetrisch 
zijn, de roestvrijstalen geleiders lopen  
mooi in het verstek.

Het volledig glazen schuifsysteem is verkrijgbaar in 2- tot 
5-baansuitvoeringen. Grote openingen kunnen flexibel 
worden gesloten op een elegante en absoluut soepel 
lopende manier. De doorlopende roestvrijstalen geleiders 
zorgen voor een bijzonder soepele loop. Zo kunnen de 
afzonderlijke glaselementen eenvoudig worden verplaatst. 

De AREA slide kan gemakkelijk worden vergrendeld of 
geopend met het magneetslot.

symmetrische 
3/3-baans

asymmetrische 
3/4-baans5vergrendeld geopend

BANEN
MOGELIJK

AREA slide
SOEPEL LOPEND. ELEGANT. BESCHERMEND.



Onderdakzonwering:  
gaat elegant verblinding tegen
Onderdakzonwering sluit wat stijl en vorm-
geving betreft subtiel aan op de dakconstructie. 
De speciale veertechnologie garandeert  
te allen tijde dat het doek mooi strak staat,  
ook wanneer het niet geheel geopend is.

Verandazonwering:  
robuuste hittebescherming
Een gesloten serre op het zuiden of westen kan 
in de zomer zeer warm worden. Op het glazen 
dak of de serre gemonteerde beschaduwings-
systemen beschermen de ruimte eronder tegen 
te hoge temperaturen.

Windstabiele zonwering:  
betrouwbare bescherming tegen inkijk
Windstabiele raamzonweringen met de ver-
nieu wende zip-technologie beschermen u 
tegen schuin invallende zonnestralen en een 
onaangename verblinding. U kunt bovendien 
optimaal van uw privacy genieten.

TEXTIELE FLAIR EN ZONWERING

Textiel maakt ruimtes behaaglijk. 

Voorzie uw glazen terrassysteem 

van horizontale en windstabiele 

zijdelingse  zonweringen. Zo voor-

komt u verblinding en te hoge tem-

peraturen en heeft u meer comfort 

op uw terras.

3  COMFORTABELE 
SCHADUW-
BRENGERS

Onderdakzonwering
Bescherming tegen hinderlijke  
lichtinval

Verandazonwering
Bescherming tegen oververhitting  
en een kaseffect

Windstabiele verticale zonwering
Bescherming tegen hinderlijke lichtin-
val, warmte en nieuwsgierige blikken



AREA led
DE DAG ONTSPANNEN AFSLUITEN

SMART HOME READY 
EEN WONING GEHEEL NAAR UW WENSEN

Terrasverlichting inclusief: met de dimbare AREA led- 
elementen beschikt u over een aangename verlichting. 
Wanneer u meer licht wenst, kunnen extra lichtstrips  
ook achteraf worden gemonteerd.

Wat is er mooier dan een warme zomeravond in de vrije natuur? Het AREA 

glazen terrassysteem houdt de warmte langer vast op uw terras. Dimbare 

AREA led-elementen zorgen indien gewenst voor een sfeervolle verlichting.

1 BEGELEIDER 
VOOR LANGE 
TERRASAVONDEN

Integreer uw zon- en weerbeschermingsproducten in uw Smart Home!  
Bedien uw systemen met verlichting en/of stralingsverwarming eenvoudig 
met de Somfy io-afstandsbediening d.m.v. hand- of wandzender. Of met  
andere bedieningsmogelijkheden zoals tablet of smartphone.

En voor de juiste warmte, kies volgens uw smaak!

Handige io-afstandsbediening
Het in- en uitrollen van uw zonwering  
werkt bijzonder gemakkelijk met de elektri-
sche afstandsbediening. U kunt kiezen uit 
diverse hand- en wandzendervarianten of 
u gebruikt gewoon uw smartphone.

Verkrijgbaar in 18 LEINER LOUNGE-KLEUREN  
en RAL 9010 zonder meerprijs.

Infrarood warmtestralers verwarmen niet 
de lucht, maar alleen lichamen en voorwer-
pen – economisch en doeltreffend. Hebt u 
liever minder rood licht, dan kiest u gewoon 
voor de infrarood donkere radiatoren – bij-
zonder geschikt voor gebruik onder windbe-
schutte terrasdaken.

2 MODELLEN 
VOOR  
BEHAAGLIJKE 
WARMTE

19
KLEUREN OM 
TE KIEZEN

Infrarood
warmtestralers

Infrarood
donkere radiatoren

Dachfenster

Außenjalousie

Heizung
Licht

Markise

Garagentor

Einfahrttor

Rollläden
Innensonnenschutz

Dakvenster

Buitenjalousie

Zonwering

Garagedeur

Toegangspoort
Verwarming 
Licht

Rolluiken 
Binnenzonwering



VEELZIJDIG ASSORTIMENT  
ELEGANTE KLEUREN

RAL 9016 verkeerswit

Zwart

Antracietgrijs

Leigrijs

Donkergrijs

Grijs

Bruin

Donkerbruin

Grijsbruin

Zwartgrijs

Grafietgrijs

Lichtgrijs

Kwartsgrijs

Blauw

Rood

Groen

Licht ivoorkleurig 

Crèmewit

Verkeerswit

RAL naar wens/meerprijs

Stem de kleur van uw AREA glazen terrassysteem 

af op uw inrichtingsstijl. Maak een keuze uit een 

 veelzijdig pallet edele grijstinten of ga voor een heel 

andere kleur. Verander met een stof uit de LEINER 

 stofcollectie uw terras in een gezellige woonkamer.

LEINER LOUNGE KLEUREN: 
Gecoat in hoogwaardige LEINER 
LOUNGE kleuren met een fijn 
gestructureerd oppervlak. Uw 
terrasoverkapping AREA wordt 
een echte blikvanger. 

De AREA is verkrijgbaar in  
4 standaardkleuren:
•  LEINER LOUNGE donkergrijs
• LEINER LOUNGE grijs 
• LEINER LOUNGE antracietgrijs 
• Verkeerswit RAL 9016 

U kunt ook kiezen voor een  
van onze 15 overige LEINER 
LOUNGE structuurkleuren. 
Alternatief kunt u tegen meer - 
prijs uw favoriete RAL-kleur 
uitzoeken.

EDELE DOEKEN VOOR EEN 
MOOIE ZONWERING

De combinatie van een hoogwaardige techniek en een weer-
bestendig en edel zonweringdoek maakt de zonwering perfect. 
LEINER zonweringdoeken staan bekend om kwaliteit en 
elegantie. Maak een keuze uit vele aantrekkelijke dessins uit  
de verschillende LEINER kleurwerelden en een groot aantal 
speciale doekmaterialen.

2 ELEMENTEN VOOR 
UW INDIVIDUELE 
VORMGEVING

TECHNIEK EN DETAILS
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Dakspanthoogte cm 10 15 10 15

Max. dakbreedte, ongekoppeld cm 700 700 700 700

Mogelijke gordingen type 150 type 210 type 150 type 210 type 100 type 150 type 210 type 150 type 210

Max. afstand standaards1 cm zonder versteviging 400 525 400 445 350 400 505 400 445

Max. afstand standaards1 cm met versteviging 500 675 415 575  – 480 655 415 575

Koppelbaar 4 4 4 4

Dakdiepte cm 3252 / 3003 6001 3502 / 3253 6001

Max. sneeuwbelasting kg 125 350 125 350

Hellingshoek dak 3–28 ° 3–28 ° 3–28 ° 3–28 °

Dakgoot geïntegreerd geïntegreerd optioneel monteerbaar, dakspantmontage

Min. dakoverstek cm – – 15 15

Max. dakoverstek cm – – 50 50

Kleuren
4 standaardkleuren: RAL 9016 (verkeerswit), LEINER LOUNGE grijs, LEINER LOUNGE donkergrijs, LEINER LOUNGE antr.grijs

Overige 15 LEINER LOUNGE kleuren zonder meerprijs

Vaste beglazing AREA fix 4 4 4 4

Vaste beglazing AREA slim 4tot 3 m uitval 4tot 3 m uitval 4tot 3 m uitval 4tot 3 m uitval

Glasschuifelement AREA slide 4 4 4 4

Zonweringen onderdakzonwering, van onderen / beschaduwingssysteem, van boven / verticale zonwering SZ

Verlichting AREA led

Verwarming infrarood terrasverwarmer

 
4 Standaarduitrusting 1 Bij sneeuwbelasting 85 kg/m2 en max. dakdiepte 2 Bij sneeuwbelasting 85 kg 3 Bij sneeuwbelasting 125 kg

Alle profielen van het AREA glazen terrassysteem beschikken over noodafvoeren voor de bescherming tegen vorst.  
Ze voorkomen schade wanneer het kwik onder nul daalt.

Maximale breedtecm

Gekoppelde installatie

Hellingshoek dak
3–28°

VerlichtingLED

Max. dakdiepte AREA 100
cm

100

Max. dakdiepte AREA 150
cm

150

AREA exclusiv 100 AREA exclusiv 150

AREA classic 100 AREA classic 150



EN 13561Afbeeldingen kunnen mogelijke opties weergeven. Wijzigingen voorbehouden. Stand: 03.2021.

Ontdek in 12 stappen de zonwering die bij u past!  

Beantwoord 12 eenvoudige vragen m. b. t. uw wensen, behoeften  

en de bouwkundige situatie. Vervolgens ontvangt u een overzicht  

over welke producten aan deze wensen en eisen voldoen. 

Gratis app voor: iOS/Apple en Android

EN 1090
EN 1090-1

Hersteller
zertifiziert

Zonweringplanner
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