
SDL Ambition

Ongeïsoleerd aluminium daksysteem met 
uitwendige draagconstructie

Dit is een lichtdoorlatend elegant daksysteem met speciaal 

ontworpen slanke aluminium profi elen. De weersbestendige 

profi elen met uitwendige draagconstructie geven een slank 

aanzicht en kunnen grote dakoverspanningen maken. 

Verkrijgbaar in meer dan 20 verschillende uitvoeringen.

SOLARLUX
Aluminium Systeme GmbH

Gewerbepark 9-11
Fon +49 5402 400-0

info@solarlux.de

49143 Bissendorf
Fax +49 5402 400-200
www.solarlux.de
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SDL AMBITION
Productinformatie

BalkonbeglazingenWinkelentrees

VouwwandenSerres

glass in motion
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®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Voordelen

Liggers SDL Ambition

ı Gecontroleerde afwatering tussen de glazen panelen door 

ı 11 mm hoogteverschil tussen dragers en dwarsliggers

ı Geen boorgaten in de liggers dus geen hoogteverschillen 

ı bij waterafvoer

ı Hoge dichtheid 

Verlichting 

ı Geïntegreerde verlichting mogelijk zonder 

ı boorgaten/schroeven in de liggers

ı Spotjes en travos worden ingebouwd in speciale 

ı goten die onder de liggers worden geklemd

Technische informatie

Hoekstaanders met voet 

ı Verstelbare aansluiting van verticale elementen 

ı met tolerantie van 60 tot 170 mm 

Geïntegreerde hemelwaterafvoer / goot 

ı Elegant vormgegeven hemelwaterafvoer 

ı Slank uiterlijk door harmonisch design

ı Grote overspanningen mogelijk door 

ı geïntegreerde staalversterking

Profi eltechniek:

ı Ongeïsoleerd daksysteem

ı Dakhellingen van 5 tot 45 graden mogelijk

ı Traploos instelbare dakhelling door oplegging van de 

ı liggers op gerond gootprofi el

ı Eenvoudige en snelle montage van de wandaansluiting

ı Afwerking in hetzelfde materiaal als serre constructie

ı Hoge draaglast en maximale breedtes mogelijk door 

ı staalversterking van dakgoten en liggers 

ı Ventilatie door toepassing van hoogwaardige dakramen, 

ı handmatig of elektrisch bedienbaar, en/of mechanische 

ı ventilatie met volautomatische besturing

Beglazing:

ı Dakbeglazing van 8 tot 12 mm en geïsoleerde beglazing 

ı van 26 tot 28 mm dikte met vierzijdige oplegging

ı Gecontroleerde cascadenvormige ontwatering van het 

ı gehele daksysteem

Oppervlakte:

ı Poedercoating in RAL kleur

Verticale elementen:

ı Naadloos inpasbare systemen: SL25, SL25R, SL35 

ı en SL45

Technische wijzigingen voorbehouden


