
Ontdek de Alora, het terrasscherm dat door zijn moderne kubistische uitstraling vele consumenten zal aanspreken.  
Passend bij elk type huis én gemakkelijk te monteren. Daarmee is de Alora een absolute aanwinst in uw assortiment.
Lees verder en maak gebruik van de showroom aanbieding!

Voor ieder huis de juiste keuze

ALORA
Dealerbrochure



Modern en kubistisch

Alle wensen komen samen met de Alora, de logische en 

voordelige keuze voor u en de consument. De Alora is 

de ideale sfeerbrenger die met gemak jaren meegaat en 

makkelijk te monteren is.

Uw voordelen

Eigentijds terrasscherm voor een brede doelgroep

Commercieel interessant

Gemakkelijke montage door omgekeerde kapsteunen

Geen montageplaat nodig

Motor vervangbaar zonder demontage van scherm

Consumentenvoordelen

Terrasscherm naar eigen smaak samen te stellen

Strak en modern kubistisch design

Extra lang genieten van een sfeervol terras door verlichting

Houdt (schadelijke) uv-straling tegen

Zorgt voor koelte en comfort op het terras en in huis

Reguleert licht en schaduw op elk moment van de dag in elk seizoen

Gebruik van hoogwaardige materialen



Montage:
Wand- en plafondmontage

Hellingshoek:
De Alora kan worden geplaatst 
onder een hoek van 5 tot 35 graden

* Voor afmetingenmatrix: Zie handleiding Alora.

Beschikbare afmetingen* Minimaal Maximaal

Uitval 1500 mm 3000 mm

Breedte 1880 mm 5500 mm

Certificeringen:

Levensduurklasse 3

Waterklasse 2

Windklasse 2  

Tot max. 5000 mm breed x 3000 mm uitval 

Tot max. 5500 mm breed x 2500 mm uitval

( > 5000 mm breed x 3000 mm uitval: windklasse 1)

Beschikbare kleuren: 
Zuiver wit (RAL 9010)
Grijs aluminiumkleurig structuur (RAL 9007)
Antracietgrijs structuur (RAL 7016)
Gitzwart structuur (RAL 9005)
Overige RAL-kleuren op aanvraag beschikbaar

Een absolute aanwinst  
voor uw showroom

Ledverlichting (optie)

Aluminium afdekkap



Enthousiast geworden over de Alora? Bestel het speciaal 

samengestelde showroommodel, dat inspeelt op de 

huidige trends in de markt en de aandacht trekt in uw 

showroom. Bestel nu en profiteer van een mooie korting!

De Alora in uw showroom

Liemers-serieBiesbosch-serie

Ons showroomadvies
- zwart of antraciet scherm 
- inclusief ingebouwde ledverlichting 
- inclusief Tibelly doek uit de                          
  Biesbosch- of Liemers-serie 

Neem contact op met uw accountmanager en profiteer 

van de verschillende kortingsmogelijkheden.

Maak kennis met de frisse en eigentijdse dessins.

Stelt u liever uw eigen 
showroommodel samen?  
Tegen een kleine meerprijs 
kan dat natuurlijk! 


