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SL 81 / AMSTERDAM, NEDERLAND
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THUIS GENIETEN
Creëer nieuwe woonsituaties

U krijgt gezinsuitbreiding, voor een hobby hebt u meer plek nodig, u wilt uw woonkamer 

doortrekken naar het terras of gewoon een nieuwe ruimte met veel daglicht creëren – er  

zijn redenen genoeg te bedenken om de bestaande woonsituatie te willen veranderen.  

Met glazen vouwwanden, serres, tuinkamers en terrasoverkappingen hebt u de flexibiliteit 

die u nodig hebt. Zo kunt u met een tuinkamer altijd van uw eigen terras genieten, compleet 

onafhankelijk van de weersomstandigheden. 

Met een thermisch geïsoleerde serre kunt u uw bestaande woonkamer energie-efficiënt  

uitbreiden. Maximale planningsvrijheid biedt de glazen vouwwand: als royale toegang tot  

de tuin, als ruimtedeler of zelfs als balkonbeglazing.

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, NEDERLAND
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Het gehele Solarlux-productportfolio overtuigt niet alleen wat betreft functionaliteit en 

toepassingsmogelijkheden, ook op het gebied van design, kleur en materiaal laten de  

terrasoverkappingen, serres en glazen vouwwanden geen wens onvervuld. 

 Zo kunt u met de Solarlux kleurenkaart uw gewenste kleur kiezen, waarvan 30 tinten zonder 

meerpijs. Verschillende systeemvarianten bieden u bovendien grenzeloze ontwerpvrijheid. 

En ook wat betreft het materiaal beslist u zelf: vrijwel alle producten zijn verkrijgbaar van 

duurzaam aluminium, gecertificeerde houtsoorten of een combinatie van beide.

Precies zoals u het zich voor uw huis wenst. Ontdek de veelzijdige mogelijkheden met  

producten op maat van Solarlux – laat u inspireren.



SL 45 / SAN DIEGO, VS



GLAZEN VOUWWANDEN

EEN 
VLOEIENDE 
OVERGANG 
NAAR buiten



 

Al ruim 35 jaar vormt de glazen vouwwand het hart van het

Solarlux-productassortiment. Anders dan bij de klassieke schuifpui, 

die slechts voor de helft geopend kan worden, kunnen de afzonderlijke 

elementen van de glazen vouwwand tot een smal vleugelpakket naar 

de zijkant worden gevouwen. Het resultaat: royale glazen fronten, die 

vrijwel compleet over de gehele breedte kunnen worden geopend.  

De perfecte functionaliteit, ontwerpvrijheid door hoogwaardige mate-

rialen en grenzeloze combineerbaarheid maken de glazen vouwwand 

optimaal toepasbaar voor allerlei woonideeën. Als royale opening van 

de woonkamer naar de tuin of als flexibele oplossing voor uw serre – 

de toepassingsmogelijkheden kennen geen grenzen.

VEEL MEER DAN  
EEN RAAM 
De glazen vouwwand van Solarlux  

SL 45 / SAN DIEGO, VS
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SL 81 / OBERAUDORF, DUITSLAND



 

SL 81 / BÜHL, DUITSLAND

Dankzij de glazen vouwwand kunnen het interieur en het terras vrijwel naadloos in elkaar overlopen.
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DICHTHEID

De gesloten glazen vouwwand houdt kou, 

wind en regen buiten de deur. Voorzien van 

uitstekende thermische isolatie biedt hij 

vouwwand in gesloten toestand ook op 

koude dagen warmte in huis. Voortdurende 

tests op slagregen- en winddichtheid en de 

technische doorontwikkeling maken glazen 

vouwwanden van Solarlux tot een modern 

alternatief voor de traditionele openslaan-

de tuindeuren.

DE OPENINGSVARIANTEN

Naar binnen of buiten openend, naar links 

en / of rechts vouwbaar, bieden Solarlux gla-

zen vouwwanden talrijke openingsvarianten. 

De afzonderlijke glazen elementen kunnen 

met slechts enkele handgrepen vrijwel 

compleet over het gehele oppervlak worden 

geopend. Dankzij de perfecte techniek kun-

nen zelfs grote glazen elementen kinderlijk 

eenvoudig en geruisloos worden verplaatst.

THERMISCHE ISOLATIE

Het is de intelligente combinatie van maxi-

maal thermisch geïsoleerde profielen en 

individueel inzetbare beglazing die de wens 

van een aangenaam ruimteklimaat het hele 

jaar door in vervulling doet gaan. Solarlux 

werkt continu aan het doorontwikkelen van 

zijn systeemoplossingen van glas, zodat 

deze altijd voldoen aan de eisen van de 

nieuwste energiebesparingsvoorschriften.

NAAR BUITEN OF BINNEN,  

LINKS OF RECHTS:  

SOLARLUX BIEDT TALRIJKE 

OPENINGSVARIANTEN



 

HIGHLINE / OSNABRÜCK, DUITSLAND
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INBRAAKWERENDHEID

Geen kans voor ongewenst bezoek! Als enige 

fabrikant heeft Solarlux talrijke openingsva-

rianten van zijn glazen vouwwand laten cer-

tificeren volgens inbraakbeveiligingsklasse 

RC2. Of u nu kiest voor een naar binnen of 

naar buiten openende variant – de verhoog-

de veiligheid volgens de Europese norm is 

gegarandeerd.

FLEXIBILITEIT

Glazen vouwwanden bieden talloze openings-

varianten. Wat de wens van de opdrachtge-

ver ook is: naar binnen of buiten openend, 

naar links en / of rechts vouwbaar. Er kunnen 

ook loopdeuren, draai-kiep- en venster- 

elementen worden geïntegreerd: een breed 

spectrum aan oplossingen op maat.

ROYALE OPENINGEN

Glazen vouwwanden zorgen voor transparan-

tie en openheid. Ze transformeren besloten, 

donkere kamers in lichte, moderne ruimtes 

met een ongekend royale uitstraling.  

Ze laten woonruimtes baden in licht en lucht. 

Glazen vouwwanden breiden kamers uit en 

verhogen het woongenot.

BARRIÈREVRIJE OVERGANGEN

Met gemak kan de glazen vouwwand naar 

wens worden geopend. Vloeiende overgan-

gen tussen binnen en buiten zijn het unieke 

resultaat. Verschillende vloerrailvarianten 

zorgen bovendien voor een drempelloze,  

barrièrevrije overgang – geheel zonder sto-

rende struikelranden en hoogteverschillen.

SITUATIE VOORAF IN OSNABRÜCK



 

ROYALE OPENINGEN  
VOOR ELK HUIS 
De systemen in één oogopslag

Dat de systemen Ecoline en Highline niet alleen func-

tioneel zijn, maar ook wat betreft het design overtui-

gen, bevestigt ook een internationaal gerenommeerde 

vakjury. De nieuwe glazen vouwwand heeft namelijk al 

vier onderscheidingen in de wacht gesleept.

ECOLINE EN HIGHLINE VAN ALUMINIUM

Slanke aanzichten, bekroond design

De beide thermisch geïsoleerde glazen vouwwandsys-

temen Ecoline en Highline bieden ondanks hun ver-

schillende bouwdieptes (67 mm en 84 mm) doorlopend 

de slanke zichtbare breedte van 99 mm in de vleugel- 

overgang. De basis daarvoor vormt de gepatenteerde 

kern van de glazen vouwwand, de bionicTURTLE®: 

een multifunctionele thermische onderbreking die 

verschillende details verenigt.

De vorm maakt uiterst slanke profielen mogelijk – 

zelfs bij grote vleugels en hoge vleugelgewichten. 

Bovendien dient hij als opname voor de vergrendeling 

en het beslag en waarborgt hij een perfecte isolatie 

voor uw huis.

ECOLINE / ALLGÄU, DUITSLAND
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VEELZIJDIG SYSTEEM VOOR INDIVIDUELE PLANNING

Inbraakwerendheid, dichtheid, barrièrevrij wonen of optimale thermische isolatie voor uw 

passiefhuis: talrijke glazen vouwwandsystemen voldoen aan de meest uiteenlopende eisen en 

zorgen ervoor dat persoonlijke plannen in uw huis kunnen worden gerealiseerd. En ook diverse 

materialen, designvarianten, afmetingen en uitrustingsopties bieden u maximale planningsvrij-

heid en de garantie dat u de perfecte oplossing geheel naar uw wens vindt.

Meer over de glazen vouwwandsystemen vindt u op solarlux.com

COMBILINE VAN HOUT / ALUMINIUM

Natuurlijke uitstraling, ideale bescherming tegen 
weer en wind

Een zeer hoge weersbestendigheid garandeert de gla-

zen vouwwand Combiline met zijn hout / aluminium  

profielen. Ook dit systeem heeft een bouwdiepte van 

86 mm in het vleugelprofiel, waarbij aan de buitenkant 

van het houten profiel een hoekig aluminium afdekpro-

fiel wordt aangebracht. Ook hier zorgen smalle aanzich-

ten voor maximale transparantie. De afdichting vindt 

plaats middels twee omlopende afdichtingsniveaus, die 

een optimale afwatering van het systeem waarborgen. 

WOODLINE VAN HOUT

Behaaglijk wonen

Behaaglijk en toch modern wonen: wie bij deze 

combinatie geen concessies wil doen, kiest voor de 

glazen vouwwand Woodline. De profielen bestaan uit 

gelamineerd kwaliteitshout, extra stabiliteit krijgt het 

systeem door een speciale hoekverbinding van de 

vleugels. De geringe zichtbare breedte van 143 mm 

in de vleugelovergang zorgt voor maximale transpa-

rantie, ook in gesloten staat – dat is de essentie van 

wonen omgeven door de natuur. 

WOODLINE / BIELEFELD, DUITSLAND



 

Voor de hele productgroep van glazen vouwwanden zijn verschillen-

de pakketten verkrijgbaar, die gericht zijn op speciale thema‘s, zoals 

hoge veiligheid, thermische of geluidsisolatie, verlichting of comfort. 

Zo kunnen er voor elk project interessante extra opties worden geko-

zen, die het systeem nog persoonlijker maken.

PUUR COMFORT  
VOOR UW HUIS
Toebehoren voor de glazen vouwwand 

ECOLINE / BERLIJN, DUITSLAND



16 – 17GLAZEN VOUWWANDEN

CHECKLIST
De hoofdpunten kort samengevat

ZONWERING

De Solarlux plissés bieden niet alleen  

optimale bescherming tegen direct zon-

licht, maar ook privacy: de plissés kunnen in 

elke gewenste positie worden vastgezet en 

vormen zo de perfecte bescherming te-

gen inkijk. Ze kunnen als een- of tweedelig 

element worden uitgevoerd en worden in de 

juiste positie gebracht door ze simpelweg te 

trekken en te schuiven. Het grote voordeel: 

de montage vindt plaats zonder dat er hoeft 

te worden geboord of gelijmd, de plissés 

worden zo in de profielen geklikt. Dat zorgt 

ervoor dat ze probleemloos achteraf nog 

kunnen worden aangebracht.

VERLICHTE VLOERRAIL

Bij verschillende vloerrailtypes kan op 

verzoek het struikelbeschermingsprofiel 

3s-Protection met led-verlichting en  

verborgen bedrading worden aangebracht.  

Met name in de avonduren zorgt de verlich-

ting voor een heel bijzondere sfeer.

Bovendien ondersteunt deze oriëntatiehulp 

mensen met gezichtsbeperkingen bij het vin-

den van hun weg in de buurt van de ingang.

De voordelen, toepassingsgebieden en designvarianten van 

een glazen vouwwand zijn uiterst veelzijdig. We hebben de 

belangrijkste kenmerken voor u op een rijtje gezet. 

 · Zeer smalle aanzichten in de vleugelovergang

 · Gepatenteerde technische details

 ·  Inbraakwerendheid volgens Europese  

veiligheidsstandaards verkrijgbaar

 · Thermische isolatie op passiefhuis-niveau mogelijk

 ·  Grote variatie in vloerrails, barrièrevrij  

en geschikt voor woonruimtes



 

KOM MEER TE WETEN OVER 

DE GLAZEN VOUWWANDEN EN 

DE KENMERKEN ERVAN. SCAN 

DE QR-CODE!

SL 80 / ST. PETERSBURG, RUSLAND
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SDL ATRIUM PLUS / SL 20E / BAD SEGEBERG, DUITSLAND



TERRASOVERKAPPINGEN  

EN TUINKAMERS

LEVEN 
IN DE 
FRISSE 
lucht



 

Terrasoverkappingen en vooral tuinkamers bieden een weers-

bestendige en duurzame mogelijkheid het terras vaker te gebruiken – 

ook bij wind en regen. Zo zorgt een terrasoverkapping voor goede 

bescherming op regenachtige dagen. Aangevuld met verticale,  

verschuifbare elementen van glas (meer daarover vanaf p. 50) wordt 

een terrasoverkapping een transparante tuinkamer die rondom be-

schutting biedt tegen weer en wind. Vrijwel alle terrasoverkappingen 

van Solarlux kunnen door toevoeging van verticale glaselementen 

probleemloos worden uitgebreid tot een comfortabele tuinkamer – 

natuurlijk ook achteraf nog. 

VAN TERRASOVERKAPPING 
NAAR TUINKAMER
Thuis in de tuin – wat voor weer het ook is

SDL AURA / FILSUM, DUITSLAND
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SDL AURA / FILSUM, DUITSLAND



 

Van geen enkele terrasoverkapping of tuinkamer die in onze eigen productie in Melle wordt gemaakt, 

bestaat er een tweede. Dat maakt uw terrasoverkapping van Solarlux tot iets heel bijzonders.

SDL ACUBIS / SCHWEINFURT, DUITSLAND
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WAARDEVERMEERDERING VOOR HET 

ONROEREND GOED

Een terrasoverkapping of een tuinkamer 

zorgt aantoonbaar voor een verhoging van 

de waarde van het onroerend goed. Dank-

zij verschillende dakvormen, kleuren en 

materialen past een terrasoverkapping van 

Solarlux harmonieus bij het tuin- en gevel-

concept van uw huis. Naast de functionali-

teit is met name het hoogwaardige design 

een echt pluspunt – of het nu gaat om een 

nieuwbouwhuis of een renovatieproject.

TECHNIEK ONTMOET DESIGN 

Terrasoverkappingen van Solarlux over-

tuigen niet alleen wat betreft het design, 

maar ook dankzij de uitgekiende techniek. 

Zo is elke afzonderlijke terrasoverkapping 

en tuinkamer op maat gemaakt en tot in 

het kleinste technische detail uitgewerkt. 

Bovendien zijn alle componenten exact op 

elkaar afgestemd en optimaal met elkaar te 

combineren.

FLEXIBEL TOT IN HET KLEINSTE DETAIL –  

MOGELIJKE DAKVORMEN

Voor elk huis biedt Solarlux een overtuigen-

de oplossing – van de eenvoudige terras-

overkapping tot aan de rondom gesloten 

tuinkamer. Vrijwel alle denkbare daktypes 

kunnen worden gerealiseerd en worden  

individueel afgestemd op de architectoni-

sche situatie.

VOORBEELDEN VAN

VEELZIJDIGE DAKVORMEN 

EN VERSCHILLENDE  

ONTWERPMOGELIJKHEDEN

BESCHERMING TEGEN WEER EN WIND  

DANKZIJ TUINKAMER 

Met een terrasoverkapping of tuinkamer  

kunt u altijd genieten van uw terras.  

Zo beschermt het dak betrouwbaar tegen 

regen en bieden de flexibele glaselementen 

aan de zijkant beschutting tegen onaange-

name tocht, zonder dat uw zicht op de tuin 

belemmerd wordt. 

Met een terrasoverkapping van Solarlux kunt 

u volledig onafhankelijk van weer en seizoen 

genieten van uw terras.

TERRASOVERKAPPINGEN EN TUINKAMERS



 

VOOR ELKE WENS DE  
JUISTE OPLOSSING
De systemen in één oogopslag

SDL ATRIUM PLUS

De allrounder voor alle wensen

Een terrasoverkapping voor elke situatie: met de

SDL Atrium plus kunnen niet alleen zeer grote glasop-

pervlakken en overspanningen worden gerealiseerd, 

maar ook complexe dakvormen. Het elegante design 

en de ranke Softline-profielen verlenen de terras-

overkapping een zeer transparant karakter. Een per-

manente dakventilatie zorgt voor een aangenaam kli-

maat. Aangevuld met verticale schuifelementen, vast 

glas of een ongeïsoleerde glazen vouwwand wordt de 

terrasoverkapping een rondom beschutte tuinkamer.

SDL ACUBIS

Design ontmoet uitgekiende techniek

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van terras-

overkappingen – de SDL Acubis met plat dak – gooit 

hoge ogen voor wat betreft design en functionaliteit 

en kan zowel vrijstaand worden gebouwd als op het 

huis worden aangesloten. De interne statica van het 

ongeïsoleerde profielsysteem verleent het dak een bij-

zondere elegantie. De dakhelling van slechts 2° is 

nauwelijks zichtbaar met het blote oog, maar garan-

deert wel de afwatering van het dakoppervlak. Een 

vlakke wandaansluiting creëert een strakke uitstraling 

en zorgt er bovendien voor dat het systeem eenvoudig 

op de bouwplaats kan worden gemonteerd.

RHEINBACH, DUITSLAND MELLE, DUITSLAND
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SDL AURA

Heel dicht bij de natuur zijn 

Met dit terrasoverkappingssysteem bent u in dubbel 

opzicht dicht bij de natuur: het hout aan de binnen-

kant maakt het een natuurlijk unicaat, terwijl alumi-

nium afdekprofielen aan de buitenkant bescherming 

bieden tegen weersinvloeden. De afdekprofielen zijn 

leverbaar in elke gewenste RAL-kleur, zodat de 

SDL Aura zich visueel perfect aanpast aan het huisde-

sign. SDL Aura is standaard leverbaar in gelamineerd 

vuren, andere houtsoorten zijn op aanvraag mogelijk.

SDL ANOVA

Met oog voor de essentie

Wie snel een permanente, hoogwaardige bescherming 

op zijn terras wil hebben, kiest voor de terrasoverkap-

ping SDL Anova. Doordacht design, eenvoudige 

montage, Solarlux-kwaliteit: de SDL Anova combineert 

een moderne uitstraling met grote effectiviteit. Dank-

zij twaalf vastgelegde maten en twee vastgelegde 

RAL-kleuren komen lange planningen te vervallen.

Voor een optimale luchtcirculatie zorgen optioneel 

verkrijgbare, verschuifbare glaselementen in het dak.

RHEDEN, NEDERLAND FILSUM, DUITSLAND



 

SDL ATRIUM PLUS / TÜBINGEN, DUITSLAND
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DE SOLARLUX ZONWERING MADE BY WAREMA

Maximaal schaduwcomfort voor Solarlux terrasoverkappingen: 

de exact op de terrasoverkappingen afgestemde Solarlux 

zonwering made by Warema garanderen vele technische en 

functionele voordelen. Zo kunnen ook grote dakoppervlakken 

probleemloos van zonwering worden voorzien.

De verschillende stoffen en kleuren zorgen voor maximale 

ontwerpvrijheid. Ook schuifelementen van volglas laten zich 

probleemloos combineren met de verticale zonwering. De 

Solarlux zonwering made by Warema is leverbaar in vier uit-

voeringen: aan de buitenkant of aan de binnenkant van het 

glas, als verticale variant en als hoekoplossing.

MEER COMFORT  
VOOR UW TERRAS
Omvangrijke accessoires leverbaar

Verschillende mogelijkheden voor zonwering, ventilatie, 

verlichting of verwarming maken de tuinkamer tot een plek 

waar je je prettig voelt. Net zo comfortabel en handig: 

alles komt uit één hand, direct van Solarlux. U kunt uw  

toebehoren individueel selecteren en direct bestellen,  

uiteraard ook achteraf nog. 



 

LED-SPOTSTRIP

Geniet van zwoele zomernachten op uw

terras. Geïntegreerde ledspots creëren in

de schemering een gezellige sfeer en zorgen 

voor aangename verlichting onder uw

terrasoverkapping.

SOLARLUX AFSTANDSBEDIENING

Met de innovatieve Solarlux bediening kan 

niet alleen de hoogwaardige zonwering 

draadloos worden bediend, maar ook de 

verlichting in- en uitgeschakeld of gedimd 

worden. Daarbij worden de componenten in 

het systeem geïntegreerd.

OPTIMALE VENTILATIE

Optioneel zijn er verschillende dakramen 

verkrijgbaar, die u naar wens elektrisch kunt 

openen of sluiten.
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CHECKLIST
De hoofdpunten kort samengevat

Het is niet zo eenvoudig om de juiste leverancier te kiezen. 

Per slot van rekening is de markt vol aanbieders en fabri-

kanten. Vergelijk ze in alle rust – alleen zo vindt u de juiste 

oplossing voor uw huis. 

·  Vrijblijvende offerte met visualisatie om de 

juiste beslissing te kunnen nemen

·  Vrijwel geen zichtbare schroefverbindingen 

voor maximale transparantie en fraai design

·  De meest hoogwaardige materialen –  

roestvrijstalen schroeven, afvoerpijpen van 

aluminium voor weersbestendige systemen 

met een lange levensduur

·  Speciale vormen voor maximale  

ontwerpvrijheid

·  Alle systemen zijn voorzien van een  

CE-markering en waarborgen een  

technisch onberispelijk product

·  DIN EN 1090 voor de naleving van geldende  

normen en wettelijke regelingen

·  Hoge mate van prefabricatie (ter plekke 

hoeft niet te worden gezaagd) voor een 

snelle en probleemloze montage

·  Stalen versterkingen voor veiligheid,  

ook bij hoge statische eisen

·  Grote profielwanden voor verbeterde  

statische waarden



 

WILT U MEER IDEEËN OPDOEN? 

SCAN DAN DEZE QR-CODE EN 

LAAT U INSPIREREN

SDL ATRIUM PLUS / SL 25 / RHEINE, DUITSLAND
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SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, NEDERLAND



SERRES

WOONRUIMTE 
MET VEEL 
NATUURLIJK 
licht



 

Het aanbouwen van een serre is de ideale manier om uw woonruimte 

royaal uit te breiden – en daarbij zijn er vrijwel geen grenzen gesteld 

aan uw plannen. Geïntegreerd in de bestaande architectuur of als 

klassieke aanbouw: een serre creëert meer leefruimte.  

Serres van Solarlux creëren nieuwe woonruimtes van glas, badend in 

het licht, open en met uitstekende isolatiewaarden. Maar een serre  

is meer dan alleen ruimtewinst – hij zorgt voor een toename van 

wooncomfort, welbevinden en levensvreugde.

MEER RUIMTE VOOR  
UW IDEEËN 
Ruimtes uitbreiden met een serre 

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, NEDERLAND
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SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, NEDERLAND



 

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, DUITSLAND

WAARDEVERMEERDERING VOOR HET  

ONROEREND GOED

Een serre zorgt aantoonbaar voor een verhoging van 

de waarde van het onroerend goed. Dankzij verschil-

lende dakvormen, kleuren en materialen voegt een 

Solarlux serre zich harmonieus in de architectuur en 

het tuinconcept van uw huis. Naast de functionaliteit  

is met name het hoogwaardige design een echt plus-

punt – of het nu gaat om een nieuwbouwhuis of  

een renovatieproject.
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VOORBEELDEN VAN

VEELZIJDIGE DAKVORMEN

EN VERSCHILLENDE  

ONTWERPMOGELIJKHEDEN

FLEXIBEL TOT IN HET KLEINSTE DETAIL –  

MOGELIJKE DAKVORMEN

Uitgekiende oplossingen voor elk huis en 

elke stijl: voor elk gebouw biedt Solarlux een 

overtuigende serreoplossing – van de klas-

sieke aanbouwserre tot aan de geïntegreerde 

glasarchitectuur, één verdieping hoog of over 

de gehele hoogte van de gevel. 

De afgebeelde voorbeelden tonen slechts 

een selectie van de veelzijdige dakvormen 

en ontwerpmogelijkheden. Uiteraard kunnen 

vrijwel alle denkbare daktypes worden gere-

aliseerd en worden ze altijd afgestemd op de 

architectonische situatie.



 

SDL AKZENT VISION / BRAMSCHE, DUITSLAND
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MIDDELPUNT VAN HET HUIS

Met een serre geeft u uw gezinsleven een 

ideaal kader en creëert u een uitnodigende 

ruimte voor gezellige uurtjes te midden  

van uw vrienden.

VIER SEIZOENEN BELEVEN

De eerste vroege bloeiers ontdekken, de 

warmte van zonnestralen voelen, bladeren of 

sneeuw op het glazen dak van de serre zien 

vallen: met een serre beleeft u de verschil-

lende seizoenen van heel dichtbij – en dat 

steeds goed beschut tegen weer en wind.

SERRE ALS WARMTEBUFFER

Uw zeer efficiënt thermisch geïsoleerde 

serre vormt het ideale verbindende element 

tussen de binnenkant van uw huis en de  

omringende natuur. Met name in het voor- 

en najaar ontvouwt hij zijn temperatuur- 

nivellerende werking en zorgt hij voor  

energiebesparende warmte van de zon.

OP MAAT GEMAAKT VOOR U

Van geen enkele serre die in onze eigen pro-

ductie in Melle (nabij Osnabrück, Duitsland) 

wordt gemaakt, bestaat er een tweede. Dat 

maakt uw product van Solarlux tot iets heel 

bijzonders.

SDL AKZENT VISION / BRAMSCHE, DUITSLAND



 

VOOR ELKE ARCHITECTUUR  
DE JUISTE DAKVORM
De systemen in één oogopslag

SDL AKZENT VISION 

Exceptionele look voor designliefhebbers

Een exceptioneel en extravagant design staat bij het 

thermisch geïsoleerde daksysteem SDL Akzent Vision 

op de voorgrond. Het bewust zichtbare krachtenver-

loop door geïntegreerde gespannen kabels en edelsta-

len componenten verleent SDL Akzent Vision een heel 

bijzonder karakter. De geperforeerde dragende profie-

len geven het dak bovendien een visuele lichtheid en 

zorgen voor maximale lichtinval.

SDL AKZENT PLUS

Slanke aanzichten, overtuigend design

In het licht badende elegantie met optimale thermi-

sche isolatie: aan deze eis voldoet het serredaksys-

teem SDL Akzent Plus in alle opzichten. De uiterst 

ranke liggers verlenen het dak een slanke uitstraling 

en zorgen voor maximale lichtinval in de serre.

Dankzij de aan de buitenkant geplaatste statische  

elementen is het dak binnen in de serre vlak, waardoor 

een aangename lichtheid ontstaat. Bovendien kan 

de volledige hoogte van de ruimte worden gebruikt. 

Dankzij uitgekiende techniek kunnen ook zeer grote 

dakconstructies probleemloos worden gerealiseerd.

MINDEN, DUITSLAND WOERDEN, NEDERLAND
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SDL AVANTGARDE

Natuurlijke uitstraling, ideale bescherming tegen 
weer en wind

Met de serre SDL Avantgarde bent u in dubbel opzicht 

dicht bij de natuur: het hout aan de binnenkant van het 

dak maakt hem tot een natuurlijk unicaat en verleent 

de ruimte een huiselijk karakter. Met de constructie van 

hoogwaardige houtsoorten is elke gewenste dakvorm 

mogelijk. De afwerking in meubelkwaliteit en de gren-

zeloze keuze in vorm, kleur en functie bieden maximale 

ontwerpvrijheid. De aluminium afdekprofielen aan de 

buitenkant bieden bescherming tegen weersinvloeden.  

De afdekprofielen zijn uiteraard leverbaar in elke ge-

wenste RAL-kleur, zodat het daksysteem zich visueel 

perfect aanpast aan het huisdesign.

SDL NOBILES

Optimale oplossing voor vlakke daken

SDL Nobiles verleent uw huis een zeer licht en rank 

design. De minimale opbouw van de liggers creëert 

aan de buitenkant een vlak dak, dat zich fraai in de 

bestaande huisarchitectuur voegt. Slanke profielen 

met speciale gegoten aluminium afdekkingen zorgen 

ervoor dat het hele daksysteem lijkt te zweven.

BÜHL, DUITSLAND WALLENHORST, DUITSLAND



 

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, DUITSLAND

Een zonwering beschermt het interieur tegen intensieve zonnestralen en zorgt ervoor dat het in uw 

serre goed toeven is.
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DANKZIJ VERSCHILLENDE 

KLEUREN EN MATERIALEN 

HEBT U OOK BIJ UW ZONWERING

RUIME KEUS

Ook bij de planning van een serre geldt: service uit één hand 

maakt de afhandeling een heel stuk eenvoudiger. Daarom 

zijn er voor uw serre allerlei accessoires direct bij Solarlux 

verkrijgbaar – natuurlijk ook achteraf nog. 

ZONWERING 

Zelfs optimaal thermisch geïsoleerde serres kunnen bij 

krachtige zon te warm worden. Dan bieden hoogwaardige 

zonweringssystemen soelaas: voor een effectieve zonwering 

aan de buitenkant en behaaglijke koelte zorgen luifels die de 

zonnestralen opvangen voordat ze het glasvlak raken.  

Zonwering aan de binnenkant, zoals rolgordijnen of plissés,  

zorgen er eveneens voor dat de serre, met name in de 

zomer, niet te warm wordt. Zelfs tussen de ruiten kunnen 

jaloezieën, plissés en rolschermen worden geïnstalleerd. 

Prettig bijkomend effect is bovendien de flexibele bescher-

ming tegen inkijk. 

Om in de serre altijd een aangenaam klimaat te creëren, 

regelen wind- en temperatuursensoren in combinatie met 

een serre-regelsysteem de zonwering automatisch en onaf-

hankelijk van de aanwezigheid van de bewoners.

KLIMATISERING

De effectieve thermische isolatie, een slim ventilatieconcept 

en hoogwaardige zonweringsystemen zorgen ervoor dat er 

ook op hete zomerdagen een aangenaam klimaat heerst in 

uw serre. Bij extreme hitte of op bovengemiddeld aan de 

weersomstandigheden blootgestelde plekken kan het aan 

te raden zijn airconditioning te gebruiken. Ingesteld op een 

bepaalde temperatuur wordt deze zo nodig automatisch 

ingeschakeld om het ruimteklimaat te regelen.

MAXIMAAL  
COMFORT VOOR U
Optionele accessoires



 

VENTILATIE

Voor een optimaal ruimteklimaat de hele dag 

door zijn Solarlux serres voorzien van flexibel 

te combineren ventilatievarianten.

Zeer aan te raden is de toepassing van de gla-

zen vouwwand. De flexibele vensterelementen  

zorgen niet alleen voor voldoende toevoer van 

frisse lucht, maar creëren door royale  

openingsmogelijkheden vloeiende overgangen 

naar de natuur.

Daarnaast zorgen verstelbare ventilatieroosters 

in het onderste deel van de ramen of glazen 

vouwwanden voor extra frisse lucht in alle 

weersomstandigheden. In tegenstelling tot open 

ramen bieden ze bovendien bescherming tegen 

inbraak en weersinvloeden. In het dakgedeelte 

kunnen voor de ventilatie behalve klassieke 

dakramen ook schuif- of kiepramen worden 

geïntegreerd. Weersonafhankelijke tangentiële 

ventilatoren ondersteunen het luchtafvoer-

systeem. Alle elektromotorische openingsele-

menten kunnen automatisch worden geregeld 

op basis van temperatuur, luchtvochtigheid, 

windsterkte, stand van de zon en regen.

VERWARMING

Bij grijs en regenachtig weer komt de beschutte 

behaaglijkheid van uw serre pas goed tot zijn 

recht – knusse uren in uw eigen huis zijn zo ge-

garandeerd. En het beste is dat er verbluffend 

weinig verwarmingsenergie nodig is om ook in 

de koude tijd van het jaar aangename tempe-

raturen te bereiken. Met name hout- of tegel-

kachels en vloerverwarming bewijzen goede 

diensten. Maar ook radiatoren en vloerconvec-

toren kunnen probleemloos in de serre worden 

geïntegreerd.
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 ·  Oriëntatie op het noorden 

Noorderlicht vult de serre gedurende de 

hele dag met gelijkmatig, niet verblindend 

licht – ideaal voor kantoren en ateliers. 

Vanwege het indirecte zonlicht is het 

klimaat overigens ook voor veel planten 

aangenaam. 

 ·  Oriëntatie op het oosten 

In een op het oosten gerichte serre geniet 

u vooral bij het ontbijt van een ruimte die 

baadt in het licht. De schaduw van het huis 

beschermt u optimaal tegen de middagzon 

en ook planten die geen directe zonnestra-

len verdragen, voelen zich hier heel prettig.

 ·  Oriëntatie op het zuiden 

Verleng het buitenseizoen met een serre 

op het zuiden, want hier profiteert u van de 

meeste zonuren. Van de herfst tot aan de 

lente verzamelt hij aangename warmte, in 

de zomer is effectieve ventilatie en zonwe-

ring echter van belang.

 ·  Oriëntatie op het westen 

Een serre aan de westkant bekroont uw 

dag met de verwarmende stralen van de 

middag- en avondzon. Het zicht op prach-

tige zonsondergangen zal u veel stemmige 

uurtjes opleveren.

CHECKLIST
De juiste oriëntatie

VERLICHTING

Overdag badend in het licht, ‘s nachts sfeer-

vol verlicht: zodra de zon uw serre niet meer 

verlicht, zorgen slim geplaatste lichtbronnen 

voor een gezellige sfeer. Een even decente 

als effectieve oplossing zijn spotstrips met 

geïntegreerde lampen met laag voltage, die 

onder de afzonderlijke liggers worden aan-

gebracht. Er kan worden gekozen uit vaste 

of draaibare ledspots.

AUTOMATISERING

De slim afgestemde technische uitrusting 

van uw serre vormt de basis voor woongenot 

het jaar rond. Uiteraard kunt u alle compo-

nenten desgewenst met de hand bedienen, 

maar de automatische besturing biedt 

een hoge mate van comfort: dankzij een 

betrouwbare, zeer sensibele automatise-

ringsmodule kunnen zowel de ventilatie als 

de zonwering en de verlichting automatisch 

worden geregeld.



QR-CODE SCANNEN OM MEER TE

ONTDEKKEN OVER EEN UNIEK

WOONGEVOEL

SDL NOBILES / SL 80 / LIPPETAL, DUITSLAND
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SL 25 XXL / SAO PAULO, BRAZILIË



SCHUIF- EN SCHUIF-DRAAISYSTEMEN

VRIJ ZICHT 
OP HET GROEN – 
BINNEN ENKELE 
SECONDEN open



 

Schuifsystemen zijn een serieus alternatief voor de thermisch 

geïsoleerde glazen vouwwand. Want als ongeïsoleerde variant worden 

de systemen vaak toegepast als transparant zijelement bij terras-

overkappingen. Maar ook onder uw portaal of dakoverstek kunnen 

de volglaselementen probleemloos worden ingezet als bescherming 

tegen de wind.

TRANSPARANT EN  
WARMTEBUFFER
Schuifsystemen, schuif-draaisystemen  

en glazen vouwwanden

SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, DUITSLAND
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SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, DUITSLAND



 

SL 20E / BERGEN OP ZOOM, NEDERLAND
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OP MAAT GEMAAKT VOOR U 

Het ruime scala aan varianten van onze 

verticale beglazingmogelijkheden biedt voor 

alle eisen een oplossing en geeft u dankzij 

de talrijke opties de vrije hand. Openingsmo-

gelijkheden naar rechts of links, als transpa-

rant schuifsysteem of als glazen vouwwand 

van aluminium of hout – de keus is geheel 

aan u. Alle volglas-systemen zijn uiteraard 

ook geschikt als transparante ruimtedeler. 

SL 20E / BERGEN OP ZOOM, NEDERLAND



 

VOOR ELKE WENS DE  
JUISTE OPLOSSING
De systemen in één oogopslag

HET ONGEÏSOLEERDE VOLGLAS- 

SCHUIFSYSTEEM SL 23

Smalle profielen, maximale transparantie

Het schuifsysteem SL 23 biedt dankzij de grotere 

opname van glas tot 17 mm dik ook op plekken waar 

hogere eisen worden gesteld uitgebreid comfort.

Als het gaat om balkon- en gevelvormgeving is het 

met name zeer geschikt voor hogere verdiepingen 

met hoge windlast. Ook onder een terrasoverkapping 

als bescherming tegen weer en wind of als ruimtede-

ler is dit systeem toepasbaar. De schuifvleugels van 

het volglas-systeem lopen in een vlakke vloerrail met 

meerdere sporen. Zo is een drempelvrije overgang 

naar buiten gewaarborgd.

HET ONGEÏSOLEERDE VOLGLAS- 

SCHUIFSYSTEEM SL 20E / SL 20RE

De oplossing voor persoonlijke woonideeën

Het schuifsysteem SL 20e kan worden toegepast 

als bescherming tegen weersinvloeden bij de terras-

overkapping of als ruimtedeler en overtuigt vooral op 

het gebied van bedieningsgemak: dankzij de intelligen-

te meeneemfunctie zijn de volglas-elementen kinder-

lijk eenvoudig te bedienen. De afzonderlijke vleugels 

worden in twee- tot vijfsporige, vlak geplaatste 

looprails geleid. Zo is een drempelvrije overgang naar 

buiten mogelijk. Bovendien maakt het schuifsysteem 

SL 20e een volkomen transparante hoekoplossing 

mogelijk. De elementen kunnen naar wens naar links 

en / of rechts worden geschoven. Optioneel is er een 

variant met kozijn SL 20Re en een vergrendeling met 

verschillende greepuitvoeringen mogelijk.

BAD SEGEBERG, DUITSLAND NANTES, FRANKRIJK
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HET ONGEÏSOLEERDE VOLGLAS- 

SCHUIF-DRAAISYSTEEM SL 25 / SL 25 XXL

Maximaal vermaak in de buitenlucht

De schuif-draaisystemen SL 25 en SL 25 XXL zijn bij 

uitstek geschikt als bescherming tegen weer en wind 

en als flexibele balkonbeglazing. De elementen kunnen 

naar wens naar links en / of rechts worden geschoven 

en naar buiten of binnen worden gedraaid. De loop-

wagens kunnen in elke hoek van 90° tot 180° worden 

verplaatst, zodat de systemen ook optimaal geschikt 

zijn voor talrijke uitvoeringsvarianten – voor maximale 

ontwerpvrijheid op het terras of het balkon. Dankzij de 

intelligente loopwagentechniek kunnen de elementen 

vrijwel geheel worden geopend – er blijft slechts een 

smal vleugelpakket staan. Zo is bij mooi weer aange-

naam vertoeven in de open lucht op het terras  

of het balkon gegarandeerd.

DE ONGEÏSOLEERDE GLAZEN VOUWWAND  

SL 35 / SL 45 VAN ALUMINIUM

Grenzeloze openheid

De glazen vouwwanden SL 35 en SL 45 bieden zeer 

goede bescherming tegen weer en wind, doordat ze 

op twee niveaus zijn afgedicht. Ze kunnen als een har-

monica worden samengevouwen, zodat er een grote 

opening met een drempelloze overgang naar buiten 

ontstaat.. Bovendien kan het systeem ook heel goed 

worden toegepast als ruimtedeler of balkonbeglazing. 

Het smalle vleugelpakket kan, al naargelang het sys-

teem, naar links of rechts geschoven en naar binnen 

of buiten gevouwen worden. Zo ontstaat er bij een 

opening van vijf meter bijvoorbeeld een smal vleugel-

pakket van slechts 50 centimeter.

BISSENDORF, DUITSLAND BASEL, ZWITSERLAND



 

SL 25 XXL / SAO PAULO, BRAZILIË
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KOM MEER TE WETEN OVER DE 

VEELZIJDIGE MOGELIJKHEDEN MET 

THERMISCH GEISOLEERDE EN 

ONGEÏSOLEERDE SCHUIFSYSTEMEN



SL 25 / LÜBECK, DUITSLAND



BALKONBEGLAZING

VAN UW BALKON 
GENIETEN – 
365 dagen PER 
JAAR



 

Met schuif-draai- of schuifsystemen van glas beschermt u zichzelf op 

uw balkon niet alleen tegen weersomstandigheden als wind, regen en 

kou, maar ook tegen lawaai. Afhankelijk van de eisen zijn de systemen 

in een compleet transparante versie of met kozijn verkrijgbaar. 

De flexibele, ongeïsoleerde beglazingen toveren uw balkon naar wens 

om tot een luchtig zitje in de buitenlucht of een beschutte ruimte. 

De verschillende systeemoplossingen kunnen ook achteraf worden 

gemonteerd op bestaande borstweringen.

NIET ONDER DE INDRUK  
VAN WEER EN WIND 
De optimale beschutting voor uw balkon 

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIË
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SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIË

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIË



 

SL 81 / OSNABRÜCK, DUITSLAND
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VOLWAARDIGE UITBREIDING VAN DE 

WOONRUIMTE MET BALKONBEGLAZING

Wie zijn woonruimte volwaardig wil uitbrei-

den zonder het balkonkarakter te verliezen, 

die zou voor een glazen vouwwand moeten 

kiezen. Deze kan op een bestaande borst-

wering worden gemonteerd of als modulaire 

oplossing compleet met borstwering  

worden geleverd.

Maar vooral kan de wand 100 % worden  

geopend, zodat de nieuw gecreëerde woon-

ruimte ook nog steeds als balkon gebruikt 

kan worden. Verschillende ontwerpen en 

materialen als aluminium of hout bieden 

maximale keuzevrijheid, ook vanuit het  

oogpunt van de vormgeving.

SL 81 / OSNABRÜCK, DUITSLAND



 

WILT U MEER IDEEËN?

SCAN DAN DEZE QR-CODE 

EN LAAT U INSPIREREN

SL 25 XXL / MÜNCHEN, DUITSLAND
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CERO II / KEULEN, DUITSLAND



HET SCHUIF- 
RAAM VOOR 
MAXIMALE 
transparantie

CERO BY SOLARLUX



 

by Solarlux

Het schuifraam cero biedt ruimtes een indrukwekkende open dimensie. 

In constructief en stilistisch opzicht biedt cero alle mogelijkheden 

waar architectonisch veeleisende gebouwen om vragen. 

Smalle kozijnen en profielen ondersteunen de maximale transparantie 

van de elementen. De zichtbare breedte van slechts 34 mm levert een 

symmetrisch en minimalistisch design op, dat door het glasaandeel 

van 98 % nog eens wordt onderstreept.

CERO – HET MINIMALISTISCHE 
SCHUIFRAAM
Verdiepingshoge beglazingen, decente profielen,  

nieuwe perspectieven

CERO III / BODENSEE, DUITSLAND
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CERO III / BODENSEE, DUITSLAND



 

CERO III / DEN HAAG, NEDERLAND

Geopend of gesloten? cero creëert een buitengewone verbinding tussen uw huis en uw tuin. 
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1-sporig

Hoekoplossingen

2-sporig

EEN SCALA AAN OPENINGSVARIAN-

TEN VERGEMAKKELIJKT DE 

PLANNING EN HET GEBRUIK

3-sporig

MAXIMALE VEILIGHEID

Extreem grote glasvlakken tot 15 m2 vra-

gen speciale aandacht voor kwaliteits- en 

veiligheidsaspecten. cero is getest en 

gecertificeerd volgens de strengste veilig-

heidsnormen, uitrusting volgens inbraak-

beveiligingsklasse RC2 en RC3 is optioneel 

verkrijgbaar. Aansluiting op alarminstal-

laties, sluitbewaking, meldsystemen als 

glasbreuksensoren of voor positiebewaking 

zijn mogelijk.

OPTIMALE THERMISCHE ISOLATIE

cero biedt optimale isolatiewaarden en 

bereikt bijvoorbeeld bij toepassing van 

drievoudig gehard glas Uw-waarden in de 

buurt van de voor passief bouwen geschikte 

waarde 0,8 W/m2K. cero is getest en gecer-

tificeerd op het gebied van luchtdoorlatend-

heid, windbelasting en slagregendichtheid 

en voldoet daarmee ook aan strengere eisen 

op het gebied van bescherming tegen weer 

en wind.



 

CERO III / DEN HAAG, NEDERLAND
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SOEPEL VERPLAATSEN

Roestvrijstalen loopwagens en rails waar-

borgen dat de afzonderlijke glaselementen 

soepel en slijtarm glijden, de geïntegreerde 

loopwielen van roestvrij staal zorgen voor 

een gelijkmatige verdeling van de belasting.

INTELLIGENTE AFWATERING

De geïntegreerde glassponning-ventilatie 

garandeert een gecontroleerde afwatering. 

Bovendien wordt condens in de spouw  

vermeden.

BEKROOND DESIGN

cero onderscheidt zich door zeer hoge eisen 

aan het design, die al door verschillende 

internationale jury‘s zijn bekrachtigd met 

gerenommeerde designprijzen: Iconic Award 

“Best of Best” in de categorie “Façades”,  

iF Gold Award in de categorie “Building 

Technology” en German Design Award in  

de categorie “Building and Elements”.

CERO III / DEN HAAG, NEDERLAND



 

VOOR ELKE WENS DE  
JUISTE OPLOSSING
De systemen in één oogopslag

CERO II

Ideaal bij hoge statische vereisten

Ruim bemeten vaststaande of verschuifbare cero-elementen combi-

neren architectuur, design en techniek op bijzondere wijze: met een 

zichtbare breedte van slechts 34 mm maken de ranke aluminiumpro-

fielen van alle systemen optimale transparantie mogelijk. 

Het thermisch geïsoleerde systeem cero II met dubbelglas en een 

vleugelbouwdiepte van 52 mm is aan te bevelen voor gebouwen die 

van een barrièrevrije opening moeten worden voorzien en waarvoor 

een vlak aansluitende vloerrail nodig is.

HAMBURG, DUITSLAND
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CERO III 

Veelzijdig inzetbaar en geschikt voor passief bouwen

De verborgen ingebouwde kozijnen van de systemen voegen zich 

naadloos in vloer, wand en plafond. Dankzij intelligente techniek 

kunnen zelfs glaselementen met een oppervlak van wel 15 m2 en een 

gewicht tot 1.000 kg moeiteloos en geluidloos worden verplaatst. Het 

hoogwaardig geïsoleerde systeem cero III met drievoudige beglazing 

en een vleugelbouwdiepte van 72 mm overtuigt met een zeer hoge 

energie-efficiëntie: cero III kan Uw-waarden tot ≤ 0,8 W/m2K bereiken 

en daarmee voldoen aan normen voor passief bouwen.

ZWOLLE, NEDERLAND



 

CERO II / LONDEN, ENGELAND
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CERO KAN WORDEN  

AANGESLOTEN OP BESTAANDE  

ALARMINSTALLATIES

MEER COMFORT EN 
VEILIGHEID
Toebehoren voor cero

INTEGREERBARE VEILIGHEIDSTECHNIEK

cero kan uitstekend worden geïntegreerd in een bestaand, 

overkoepelend bewakingssysteem. Elektromechanische  

blokkeer- en vergrendelingselementen zijn optioneel ver-

krijgbaar, een extra sluitbewaking door middel van reed- 

contacten is eveneens mogelijk.

MOTORAANDRIJVING

Een compleet automatisch bedrijf van de schuifelementen 

inclusief elektromechanische ver- en ontgrendeling van het 

element is mogelijk, met een regelapparaat kunnen zelfs  

meerdere vleugels in onderlinge samenhang worden verplaatst.

ZONWERING

Om bij de grote glasvlakken optimale zonwering te creëren, 

is voor cero ten eerste een motorisch aangedreven zonwe-

ring verkrijgbaar met geleiderails die passen bij het kozijn, 

ten tweede kunnen er lamellen worden geïntegreerd.

HOR

Een in het kozijn geïntegreerde hor is verkrijgbaar met een 

breedte tot 1,3 m. Voor cero II bedraagt de maximale  

hoogte 3 m en voor cero III is de hor verkrijgbaar tot een 

hoogte van 3,5 m.



 

SCAN DE QR-CODE OM HET 

SCHUIFSYSTEEM CERO TE BEKIJKEN – 

ONTDEK NIEUWE PERSPECTIEVEN

CERO III / STARNBERGER SEE, DUITSLAND
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OVER SOLARLUX

HERKOMST 
EN TOEKOMST – 
WIJ STAAN  
VOOR allebei



 

GEBOUWDE BEDRIJFSCULTUUR:  

DE SOLARLUX CAMPUS OVERTUIGT 

MET ZIJN OPEN ARCHITECTUUR

Al ruim 35 jaar staat Solarlux voor uitstekende kwaliteit in de produc-

tie van glazen vouwwanden, serres en geveloplossingen. Het in Melle 

bij Osnabrück (D) gevestigde bedrijf, dat werd opgericht door Herbert 

Holtgreife, wordt inmiddels geleid door de tweede generatie in de 

persoon van zijn zoon Stefan. Maar Solarlux vertrouwt vooral op zijn 

personeel: wereldwijd werken zo‘n 800 betrokken medewerkers met 

veel ideeën dagelijks aan het succes van het familiebedrijf. Architecten, 

opdrachtgevers en vakbedrijven, particuliere klanten en woning-

bouwcorporaties vinden bij Solarlux uitstekende service en technisch 

onberispelijke producten.

EEN BIJZONDER  
FAMILIEBEDRIJF 
Nuchter, innovatief en betrokken 

SOLARLUX CAMPUS / MELLE, DUITSLAND
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VOOR AL ONZE PRODUCTEN  

GELDEN DE HOOGSTE EISEN

AAN DESIGN EN KWALITEIT
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De milieuvriendelijke productie, de interne fabriekscontrole en de 

naleving van de strengste kwaliteitseisen worden nog eens bevestigd 

door de certificeringen volgens ISO 9001, ISO 14001 en DIN EN 1090. 

De combinatie met de grote maatschappelijke betrokkenheid, die 

Solarlux sinds de oprichting kenmerkt, maakt het familiebedrijf tot 

een heel bijzondere onderneming.

DE ONMISKENBARE SOLARLUX KWALITEIT

De bij Solarlux gebruikte materialen aluminium en hout bieden zeer 

hoge ontwerpvrijheid, zonder duurzaamheid of een lange levensduur 

uit het oog te verliezen. In combinatie met gepatenteerde techniek 

zijn Solarlux systemen optimaal toepasbaar voor hoogwaardige en 

op design gerichte bouwplannen en projecten.  

DE SOLARLUX CAMPUS 
IN MELLE  
Productieprocessen “Made in Germany”  



 

HOUT

Het natuurlijke materiaal voor comfort

De bij Solarlux verwerkte houtsoorten zijn 

gecertificeerd en afkomstig uit duurzaam bos-

beheer. De certificaten stellen hoge eisen, met 

name aan de duurzaamheid, de milieuvriendelijk-

heid van het bosbeheer, de arbeidskwaliteit en 

de sociale competentie van de bosbouwbedrij-

ven. Het gebruik van lak op waterbasis en een 

energiebesparende productie met terugwinning 

van water en warmte staan eveneens voor een 

bewuste omgang met de natuurlijke bronnen. 

Naast de standaard houtsoorten meranti, vuren 

en grenen kunnen alle systemen ook worden ver-

vaardigd van elke gewenste andere houtsoort. 

Ook de oppervlakteafwerking is heel persoonlijk. 

Een coating met beits, een handmatig geolied 

oppervlak of een verflaag: u kunt uw Solarlux 

product natuurlijk in elke kleur krijgen.

ALUMINIUM

Het materiaal voor een lange levensduur

Een lange levensduur en vrijwel onderhoudsvrij – 

die belofte komt het materiaal aluminium na.  

Ook de gedachte aan het milieu verliezen we bij 

de aluminiumproductie niet uit het oog – Solarlux 

is gecertificeerd volgens de Duitse materiaal-

kringloop A.U.F., die bevestigd dat aluminium mi-

lieuvriendelijk wordt gerecycled en dat efficiënt 

gebruik wordt gemaakt van hulpbronnen. 

Met zo‘n 30 RAL-kleuren uit de Solarlux kleu-

renkaart zonder meerprijs kunnen alle glazen 

vouwwanden geheel individueel worden vorm-

gegeven – desgewenst uiteraard ook in speciale 

kleuren, geanodiseerd of in DB.

PEFC/04-31-1592

Promoting Sustainable

Forest Management

www.pefc.org
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DE KLEURENWERELD VAN SOLARLUX

Maximale ontwerpvrijheid

Wie voor een product van Solarlux kiest, kiest voor 

individualiteit. De kleurenwereld van Solarlux, die zo‘n 

30 RAL-kleuren omvat, biedt alle kleuren van het palet 

aan in mat en zijdeglans, zonder meerprijs. Zo kan elk 

Solarlux systeem ook in kleur passend bij het interieur 

en het huis worden gekozen. Wie met zijn Solarlux 

product een heel speciaal accent wil aanbrengen, kan 

uiteraard ook speciale kleuren in DB, RAL en geano-

diseerd kiezen of gaan voor oppervlaktebehandeling 

met fijn structuur.

IN ONZE EIGEN COATINGINSTALLA-

TIE KAN VRIJWEL ELKE GEWENSTE 

KLEUR WORDEN GEREALISEERD



Projecten, referenties, innovaties – de wereld van Solarlux draait snel 

en beelden zeggen soms meer dan duizend woorden: genoeg aanleiding 

om eens een kijkje te nemen op onze website of ons portaal mySolarlux 

of ons via social media te volgen. 

Maar daarnaast zijn wij uiteraard ook blij met direct contact en 

beantwoorden we uw vragen graag persoonlijk of via de telefoon. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Een vrijblijvend advies, 

een visualisatie van uw persoonlijke idee of gewoon een antwoord op 

uw vraag: maak gebruik van de vele contactmogelijkheden.  

VOLG SOLARLUX  
OOK DIGITAAL 
Blijf op de hoogte
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