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jullie hebben de nieuwe catalogus over terras- 
overkappingen van Axess voor zich. Als één van 
de belangrijkste Europese spelers in de branche 
stellen we u ons ruim aanbod overkappingen 
voor. Jullie, onze klanten, zijn een onuitputtelijke 
inspiratiebron voor innovatie in onze produc-
ten. Onze ingenieurs en ontwerpers streven 
naar functionaliteit en stijl. Wij vervaardigen 
maatwerk met de grootste zorg en met oog voor 
esthetiek en leefbaarheid rond uw zwembad of 
terras. Dankzij onze dagelijkse ervaringen en 
de beheersing van heel het productieproces, 
hebben we de mogelijkheid de kwaliteit van de 
overkappingstechnieken, het design en de vei-
ligheid te verbeteren. Wij volgen niet alleen de 
wereldtendensen, maar trekken het voortouw 
in het crëeren daarvan.

De voorbije jaren heeft de evolutie van uitschuif-
bare overkappingen fundamentele ontwikkelin-
gen meegemaakt. Wij ontwikkelden ingenieuse 
oplossingen en technologische patenten die 
we vaak in de productie gebruiken. Dat geeft u, 
als klant, de zekerheid dat de investering in de 
overkapping die door ons bedrijf geproduceerd 
wordt de moeite waard zal zijn en veel aangena-
me momenten zal meebrengen.

Het aanbod overkappingsproducten in verschil-
lende kleur- en vormvariaties bestaat uit: POOL-
programma voor zwembadoverkappingen, 
SPA-programma voor jacuzzi’s en HOME-pro-
gramma voor terrassen of kleine zwembaden.
Onze commerciële dienst en onze technische 
werknemers zijn te uwer beschikking om uw 
vragen te beantwoorden en om een individuele 
oplossing op maat te vinden zodat uw ideeën 
tot werkelijkheid kunnen worden omgetoverd. 

De volledige zorg voor de klant en de voor- als 
naverkoopdienst zijn voor ons van groot belang.

We zijn niet enkel een ontwikkelings- en produc-
tiebedrijf, maar ook raadgevers, om u te helpen 
de eindtoets aan uw huis te brengen zodat u zich 
goed voelt, in veiligheid en rust.

Ik hoop dat deze catalogus jullie zal helpen in 
jullie beslissingen en de  verwezenlijking van 
jullie wensen.

Beste klanten, we danken jullie voor het ver-
trouwen dat jullie sinds meer dan 20 jaar tonen.

Dries Lauwers 
Zaakvoerder Axess 
Vice-voorzitter IPC-Team

KORTE INLEIDING
Beste klanten en handelspartners,
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WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?
De CORSOTM overkapping is altijd op maat vervaardigd, naar wens van de klant.  Het is bijna zonder uitzondering mogelijk deze uit  te rusten 
en aan te passen volgens specifieke wensen en omstandigheden.
WAT IS DE OPBOUW?
De overkapping bestaat uit aluminium profielen die thermisch gelakt zijn met marine-behandeling en wordt in zes verschillende kleuren 
aangeboden (zilver, wit, anthraciet, brons, kobaltblauw en houtimitatie). De beglazing is in compacte onbreekbare polycarbonaat. 
Voor de PREMIUM en GLASS modellen, is het CONNEX-veiligheidsglas standaarduitrusting in façaden en zijwanden.  
THERMISCHE WINST
Polycarbonaat en veiligheidsglas hebben uitzonderlijke kwaliteiten. Dankzij de overkapping zijn de thermische verliezen in het aanpalend 
gebouw gedurende de nacht en koude dagen beperkt. Bijgevolg zijn de besparingen op de verwarming van het huis aanzienlijk. 
GEMAKKELIJKE INTEGRATIE
In het algemeen wordt de overkapping samengesteld uit segmenten die op een daarvoor voorziene aluminium rail glijden. Ze beschikken 
ook over epoxy poedercoating. 
DUURZAAM
De gebruikte materialen, zowel als het productieproces (ISO-certificering) stellen onze overkappingen in staat de weerselementen moeiteloos 
te weerstaan (15 jaar waarborg op compacte polycarbonaat).    
MAKKELIJK ONDERHOUD
De oppervlakte van de overkapping en de aluminium structuur kunnen eenvoudig met een waterstraal gekuist worden, met eventueel een 
zacht  en niet-schurend schoonmaakmiddel. Het onderhoud van de sloten, de scharnieren en de wieltjes wordt één tot tweemaal per jaar 
met siliconeolie gedaan.  
ZONWERING BINNENIN
Wij hebben twee soorten zonneweringen ontworpen die zich perfect in onze overkappingen integreren. Ingewerkt in de profielen van de 
overkapping of onafhankelijk, u zal altijd tegen de zon beschermd zijn.      

UITSCHUIFBARE CORSO™

IDEAAL VOOR DE OVERKAPPING VAN TERRAS OF BALKON
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VOORSTELLING VAN DE FIRMA
Het bedrijf ALUKOV SA werd in 1995 opgericht in Orel, Tsjechië door een klein team ontwerpers, ingenieurs en vakmensen in aluminium-
bewerking. Slechts drie jaar later werd AXESS partner van ALUKOV om -gedreven door eenzelfde ambitie- hiervan exclusief invoerder 
voor BeNeLux te worden en intussen zijn we vennoten. De jaarlijkse productie steeg gestaag naar ruim 4 000 overkappingen en sedert 
de oprichting hebben wij al meer dan 60 000 overkappingen geplaatst. Wat ontwikkeling betreft is ALUKOV steeds een voorloper in de 
branche geweest en heeft de firma binnen Europa een reputatie opgebouwd steeds innovatieve technologieën te kunnen creëren. Ook 
op globaal niveau in ALUKOV al geruime tijd een gerespecteerd speler en maakt het bedrijf al jaren deel uit van een internationale ver-
eniging voor fabrikanten van zwembadoverkappingen, het IPC-team dat gesticht werd in 2005. ALUKOV rust nooit op haar lauweren en 
stelt elk jaar nieuwe modellen, oplossingen of ontwikkelingen voor aan haar verdelers. Mede dankzij haar ruime ervaring voert ALUKOV 
producten uit naar de EU-landen maar ook naar Azië, Noord-Amerika en Oceanië.

Kenmerkend voor onze overkappingen zijn hun onnavolgbare kwaliteit, hun moduleerbaarheid en hun intuïtief gebruiksgemak.

De oppervlakte van onze productiefaciliteit in Tsjechië bedraagt 30 000m² en met de externe vestigingen
wereldwijd is dat zelfs 50 000m²!
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NIEUW!
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AXESS CUBO
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AXESS PURE
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MAXIMAAL COMFORT VOOR UW CLIËNTEEL

Is uw restaurant, café of hotel uitgerust met een terras? En hoeveel dagen per 
jaar kunnen uw klanten daarvan genieten? Volgens de statistieken, zijn 86 
dagen per jaar regenachtig, d.w.z. ongeveer 1 dag op 4.  Tel daar nog eens de 
dagen bij waarop het bewolkt of winderig is, en u zal concluderen dat uw ter-
ras niet zeer rendabel is. Met onze overkapping kan u uw terras het hele jaar 
door in een paradijs omtoveren. Eén enkele oplossing zal uw clienteel tegen 
de wind, koude en regen beschermen, en zal aanwezigheid van vervelende 
insecten beperken, geluidsoverlast en stof verminderen, of kan het prob-
leem van rokers- en niet-rokersgedeelte van uw etablissement oplossen.  
Uw investering betaalt zich terug In gemiddeld 1 tot 1,5 jaar dankzij het ver-
hoogde comfort en de daaraan gepaarde groei van het aantal klanten. 

VOORDELEN VAN DE TERRASOVERKAPPING:

 ■ Verlenging van het seizoen november-maart – gebruik van het terras het 
hele jaar door.

 ■ Oplossing bij ongunstig weer: regen, hevige wind, koude, sneeuw.
 ■ Oplossing voor het probleem van niet-rokers- en rokerszone – afschei-

ding van het rokersgedeelte.
 ■ Insecten maken bijna geen kans meer.
 ■ Specifiek vergrendelingssysteem: onnodig uw meubilair op te ruimen.
 ■ Creatie van een nieuwe, veelzijdige ruimte.
 ■ Vermindering van geluid, stof en verontreiniging
 ■ Eenvoudige en snelle hantering.
 ■ Snelle ‚return-on-investment‘.
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CORSO™ POOL & SPA
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KLEUREN ALUMINIUM

1)
RAL 9006
ZILVER

4)
ANTIEK
BRONS

2)
RAL 9010
WIT

5)
HOUTIMITATIE
„DEN“

3)
DB 703
ANTHRACIET

6)
DB 503
KOBALTBLAUW

GLAS

1)
VSG GLAS 33.1 
CONNEX 6mm

2)
VSG GLAS 44.1
CONNEX 8mm

3)
ESG GLAS 66.4
CONNEX 13mm

POLYCARBONAAT                  KLEUREN POLYCARBONAAT

COMPACT 
3, 4, 6mm

1)
CLEAR
COMPACT

2)
GEROOKT
COMPACT

OPTIES
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 § Origineel en altijd op maat.
 § GRATIS studie en advies rond uw project. 
 § Vergroting van de leefruimte van het huis. 
 § Mogelijkheid uw terras in de zomer volledig te openen.
 § Profiteer het ganse jaar door van uw terras dankzij  het serre-effect.
 § Creëer een veelzijdige, uiterst bruikbare ruimte. 
 § Bescherming van terras en gevel tegen de elementen en de daaraan gepaarde slijtage.

DE VOORDELEN VAN EEN OVERKAPPING CORSOTM 

PLEZIER 

 § Steevast contact met de natuur, tuin en omgeving.

 § Verleng uw terrasseizoen.

 § Nieuwe leefruimte in uw tuin.  

 § Polyvalent alternatief voor een traditionele veranda. 

 § Makkelijke bediening van de overkapping.

 § Optimale benutting van de beschikbare zonnestralen met lagere verwarmings-
kosten en thermisch verlies tot gevolg.

 § Ecologische en gratis verwarming van een gedeelte van de woonruimte dankzij 
de intensiteit van de zonnestralen.

ESTHETIEK 

 § Doordacht en modern design met een ruime keuze aan modellen.

 § Individuele oplossingen op maat voor elk project.

 § Keuze uit 6 kleuren en 3 basisontwerpen.

 § Ook glazen uitvoeringen of getinte polycarbonaat mogelijk. 

 § Subtiele en elegante afwerking aan voegen en naden.

VEILIGHEID

 § Volledig verankeringssysteem van de overkapping tegen windstoten en stormweer.

 § Makkelijke sluiting op aangename werkhoogte. 

 § Mogelijkheid alle elementen te blokkeren  (inbraak- en kindveiligheid).

 § Bescherming tegen de weerselementen en schadelijke Uv-stralen.

 § Beproefd systeem van ultradunne antislip-rail voor COMFORT en PROGRES.

BETROUWBAARHEID

 § Kwalitatief hoogstaand, onderhoudsarm en duurzaam.

 § Verstevigde constructie voor de losstaande zijwanden “Stand-Alone”.

 § Bescherming van uw terrastegels gedurende de winterperiode.

 § Een gerenomeerde dienst-naverkoop.

 § 15 jaar waarborg op de polycarbonaat panelen en veiligheidsglas.

 § Duurzame ventilatieramensysteem. 

 § Gemakkelijke toegang via zijdeur. 

• ISO9001 en 14001 certificaten.

• 7 jaar waarborg op de poedercoating van de profielen, 7 jaar waarborg op de statische stevigheid van 
de constructie en 2 jaar algemene waarborg.

 § Toegankelijk voor mindervaliden. 
 § Ruime keuze in uitvoeringen, kleuren en accessoires. 
 § Keuzemogelijkheid op gebied van beglazing van de overkapping. 
 § Talrijke sluitingsystemen.  
 § Warmterecuperatie voor het hele huis.
 § Gemakkelijke hantering van de elementen.  
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