
INDIVIDUEEL 
TERRASDAK
 PRIME



Individueel en harmonisch

Een PRIME terrasdak past naadloos en harmonisch in de 
bestaande situatie van uw huis. Hierbij kunt u vrijwel al 
uw persoonlijke wensen en ideeën realiseren. 
Zo wordt elke PRIME uniek. 



Esthetisch en welgevormd

Elk PRIME terrasdak overtuigt door zijn esthetiek, het 
mooie design en de aandacht voor details. Dankzij de 
vele toepassingen en kleuren biedt PRIME maximale  
individualiteit en flexibiliteit. Hierdoor wordt elke PRIME  
een pronkstuk. 



Functioneel en robuust

Met een PRIME terrasdak creëert u extra woonruimte die  
u tegen weer en wind beschermt. Elk product  
onderscheidt zich door een kwalitatief hoogwaardige,  
duurzame constructie en een solide afwerking. Zo wordt 
elke PRIME een plek om zorgeloos te genieten.



Voor een unieke natuurbeleving.

Tijd met uw 
gezin in de 
buitenlucht

Breid uw bestaande huis uit  met een  

dak dat harmonisch met uw huis  

integreert. Of plan een individueel  

terrasdak voor uw nieuwe huis.

Optische details die passen  
bij uw persoonlijke smaak

Ook bij complexe woonsituaties heeft  

PRIME een oplossing klaarliggen, zodat 

het volgende familiefeestje zeker  

buiten kan plaatsvinden.

Perfect gecombineerd

Breid uw terrasdak uit met volledig  

glazen of in kozijnen gevatte elementen. 

Hiermee kunt u nog langer genieten  

van uw nieuwe buitenruimte.

Voordelen

– Individuele opties maken elke PRIME 

uniek

– Vrij uitzicht dankzij grote  

overspanningen zonder middenpost

– Maximale stabiliteit, ook bij gevoeligere  

of ingewikkeldere wanden en  

bouwsituaties

– Past harmonisch in het bestaande huis  

en is perfect te integreren in de  

planning van een nieuwbouw

– Verschillende design-varianten mogelijk
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LMaakt u gebruik van het complete Sunparadise assortiment.

Laat u voorlichten en ga naar.

aan het gebouw 
aangebouwd

harmonisch in de  
binnenhoek

uitbreidend om de  
buitenhoek

Dakhellingen  
van 5 – 45° mogelijk

aan de balkonrand  
aangebouwd

speciaal gepland  
in de nieuwbouw

als individuele 
serre

als balkonoverdekking 
aangebouwd

Individueel volgens 
uw wensen  
realiseerbaar


