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Zefdragende Dakconstructie 
seesky-taf

Zelfdragende dakconstructie seesky-taf is een nieuw systeem dat zich toespitst op 
de toekomst van de buitendecoratie met een innovatieve en veelzijdige aanpak, waarbij 
een scala aan opties wordt tentoongesteld voor mensen die willen dat hun 
buitenruimtes een design en onmiskenbare stijl hebben .

Taf is een zeer eenvoudige struktuur waarvoor geen enkele bouwwerkzaamheden nodig 
zijn, een professionele installatie kan in één dag worden uitgevoerd. De verschillende 
configuraties, standaard en versterkt paneel, geven het struktuur een baanbrekend 
ontwerp, dat op een efficiente en elegante manier de meest uitgestrekte oppervlaktes 
kan bedekken.
Het is ook mogelijk om accessoires te installeren zoals LED-verlichting in de omtrek, 
waarbij een intieme en suggestieve sfeer wordt gecreëerd, om zelfs 's nachts uw 
huiselijke ruimtes niet te moeten opgeven.
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Het zelfdragende dakconstructie 
Seesky-taf kan in verschillende 
toepassingen worden gebruikt:

- Als extra ruimte aan een woning
- Als bescherming tegen 
weersinvloeden zoals zon of regen.
- Als verlengstuk van terrassen in 
de hotelsector.
- Als carport

Seesky TAF. Voorbeeld van een extra ruimte aan een woning.

Seesky TAF. Voorbeeld van een carport.

Seesky TAF. Voorbeeld van een verlengstuk van terrassen in de hotelsector.



Mogelijke Opties

DETAILS VAN STEUNEN EN PROFIELEN
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VERSCHILLENDE CONFIGURATIES

Seesky-taf wordt op maat gemaakt en zijn ruime mogelijkheden aan configuraties varieert afhankelijk 
van de plaats of ruimte waar het word geïnstalleerd. Er zijn 4 soorten configuraties mogelijk:

VRIJSTAAND

TUSSEN 2 MUREN (ZONDER PALEN)

MUURBEVESTIGING

DUPLEX



Technische details

TECHNISCHE DETAILS
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VOORBEELD AFVOER
KANAALSYSTEEM VAN Ø 50mm. 

& VOETSTEUN
(Figure A)

DETAILS AFVOERSYSTEEM
Het vrije afvoersysteem door kanalisatie zorgt 
ervoor dat regenwater naar buiten wordt 
geleid, waardoor het niet vastloopt in de 
structuurpanelen.

DETAILS GELUIDSSYTEEM
SEESKY TAF pergola kan geïntegreerd worden 
met een audiosysteem met luidsprekers 
waarmee u naar de radio of uw favoriete 
muziek kunt luisteren via USB of Bluetooth.

DETAILS VAN LED-VERLICHTING 
DeLED-verlichting in de omtrek geeft het 
struktuur meer zichtbaarheid dankzij de 
672 lumens / m en een kleurtemperatuur 
van 3200 K.

A



Product

EIGENSCHAPPEN VAN DE PANELEN

STANDAARD PANEEL

VERSTERKTE PANEEL

OMSCHRIJVING
Het systeem wordt gevormd door een aluminium struktuur met 4 palen waarop de zelfdragende 
panelen zijn geplaatst, nodig om de oppervlakte te bedekken. Er zijn twee soorten panelen:            
de standaardpaneel, die tot 4 meter lengte bereikt, en de versterkte, met de aluminium verbinding 
tussen de panelen die tot 7 meter lengte reikt. Met dit systeem kunnen ruimtes worden vergroot.

TECHNISCHE DETAILS

FORMATEN

ZELFDRAGEND PANEEL

HOOGTE

LENGTE

BREEDTE

KLEUR PANEEL

EENH.
mts.

mm.

mm.

mm.

4 std paneel - 7 verserkte paneel

3000 std & versterkte panelen
4200 std paneel - 7200 versterkte paneel

7120 std & versterkte paneel
 Mat wit

Mogelijke afsluitingen in glas of screens

DIKTE 52 mm.

PVC Profiel Rubber

Stevige kern van polystyreenschuim

Aluminium of staalplaat

Aluminium profiel

Aluminium profiel
Stevige kern van polystyreenschuim

Aluminium of staalplaat

Koudebrugbreuk - Polyamide
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VARIEDAD DE CONFIGURACIONES

Standaard kleur WIT
beschikbaar in andere RAL kleuren, 
Stuktuurlak / mat / glanzend

WATER
DICHTHEID

WIND 
BESTENDIGHEID

Weerstand tegen windbelasting
484,03 N/ m² = 102 km/h CLASS 6

Water dichtheid
4,78 l/ (m²xmin) VOLDOENDE

Sneeuwbestendigheid interne 
methodologie 222,52 kg/ m²

SNEEUW 
BESTENDIGHEID

* Check warranty conditions.

* * Installatie wordt niet aanbevolen op plaatsen waar 100% waterdichtheid wordt aanbevolen, omdat dit 
mogelijk is vanwege zware weersomstandigheden (regen met harde wind, hagel, condensatie, enz ...), 
verstopping van het leidingsysteem, onjuiste afdichting of andere middelen, kunnen een ingang van 
water veroorzaken. Euro-Stores kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke 
binnendringen van water, schade veroorzaakt aan goederen en mensen.

*

Testing en Certificaten

Seesky-taf beschikt over de certificaten vastgelegd door de wettelijke voorschriften, uitgegeven 
door de overeenkomstige certificatie-instellingen.

Onze structuur heeft ook internationale certificaten voor oppervlaktebehandelingen van aluminium.

CERTIFICATEN

TESTING * *
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