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B2 BUITENLEVEN
Ook al laat het weer in Nederland het niet altijd toe om
naar buiten te gaan, u wilt te allen tijde kunnen genieten
van uw mooi aangelegde tuin of terras. Bij B2 Zonwering
& Buitenleven begrijpen wij dat maar al te goed! Heerlijk
genieten van het buiten zijn, waarbij zowel u als uw
meubelen beschermd zijn tegen zon, wind en neerslag.
Het is niet voor niks dat er de laatste jaren steeds
meer aanbieders van aluminium overkappingen op de
markt zijn gekomen. Maar hoewel iedere verkoper een
kwalitatief product garandeert, doet u er goed aan om
u goed te verdiepen in de specificaties. Onze producten
onderscheiden zich doordat zij zijn vervaardigd van
maar liefst 3 mm dik hoogwaardig aluminium. Daarnaast
zijn onze goten voorzien van extra verstevingskamers,
waardoor doorbuigen vrijwel onmogelijk is. Bij
B2 Zonwering & Buitenleven kunt u kiezen uit diverse
afwerkingen zodat er altijd een overkapping is in uw
prijsklasse. Uw terrasoverkapping kan geplaatst worden
door onze ervaren monteurs, zodat u zeker weet dat
alles bouwkundig perfect in orde is. De bijpassende
accessoires zoals plantenbakken en tuinschermen
maken het aanbod compleet.
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B2 BUITENLEVEN
Terrasoverkappingen

Glazen wanden

Met een terras overkapping zal het Nederlandse
weer u nooit meer plotseling overvallen; wind of
neerslag zullen u en uw meubelen niet langer
teisteren. Een terras overkapping wordt meestal tegen
de gevel van uw woning geplaatst maar is ook
zeker een eyecatcher als losse verandaconstructie
in uw tuin. De opstelling en samenstelling van uw
overkapping is geheel aan u; recht, schuin, als
carport of als complete tuinkamer. Wilt u daarnaast
uw terrasoverkapping verfraaien dan bieden wij u
tal van extra opties. Denk hierbij aan verlichting en
verwarming, maar ook aan zonwering of screens.
Volledig naar uw wens, volledig op maat.

Glazen wanden van B2 Zonwering &
Buitenleven kennen vele voordelen en zijn
daarom een uitstekende manier om u
terrasoverkapping een extra dimensie te
geven. U zit voortaan het hele jaar door uit de
wind. Het uitzicht op uw tuin of de omgeving
moet natuurlijk intact blijven. Doordat onze
glazen wanden geen verticale stijlen hebben,
blijft uw uitzicht 100% gewaarborgd. En
als u in de zomer behoefte heeft aan een
verkoelende bries, dan schuift u de glaspanelen
van veiligheidsglas opzij voor extra ventilatie.

Tuinschermen
Bent u op zoek naar meer privacy, op welke plek
in uw tuin dan ook? Kies dan voor onze aluminium
tuinschermen. U kunt deze als schutting plaatsen,
maar ook als uitbreiding op uw terrasoverkapping.
De tuinschermen zijn makkelijk te combineren
met andere materialen zoals glas, composiet
of polycarbonaat. Zo kunt u eindeloos variëren
met de vlakverdeling en een echt persoonlijke
tuinafscheiding creëren.
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