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Over Ittalum.

Ittalum maakt samen met u, architect en aannemer de meest flexibele tuinkamers en 

terrasoverkappingen voor particulier en horeca. 

Ittalum is de specialist in hoogwaardige kwaliteit schuifbare daken, voor tegen de gevel of geïntegreerd 

in een houten veranda of een plat dak. Het unieke systeem kent vele toepassingsmogelijkheden en is 

onder andere geschikt voor tuinkamers, terrasoverkappingen, lichtstraten en inbouwdaken. 

Bij Ittalum wordt ieder project op maat gemaakt. Hierdoor is alles personaliseerbaar en wordt er altijd 

gekeken naar de best passende oplossing per situatie. Ittalum is een Nederlandse producent die haar 

materialen grotendeels uit Nederland haalt. Alle producten van Ittalum zijn voorzien van een certificaat 

van het hoogst haalbare kwaliteitsniveau. Hierdoor biedt Ittalum leveringsbetrouwbaarheid en is 

kwaliteit een zekerheid.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u wordt geïnspireerd door de mogelijkheden. 
 

Heeft u vragen, dan staan wij voor u klaar.

Met hartelijke groet, 

 

 Team Ittalum

UW PRODUCENT VAN SCHUIFBARE DAKEN
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In Nederland is er sprake van een wisselend klimaat; het is qua 

temperatuur wel aangenaam, maar u kunt nog niet buiten zitten 

door de wind of regen. Ittalum speelt daar goed op in door een 

uniek product aan te bieden welke in verschillende jaargetijden elke 

keer op een andere manier gebruikt kan worden. 

Ittalum heeft twee type daken; de IT 75 en de IT 66. De IT 75 

bestaat uit vier delen per segment, waarvan er drie opengeschoven 

kunnen worden. Dit houdt in dat dit type dak voor 3/4 deel 

opengeschoven kan worden. De IT 66 heeft drie delen per segment, 

waarvan er twee opengeschoven kunnen worden. Dit betekent dus 

dat het dak voor 2/3 deel opengeschoven kan worden. 

Het design van Ittalum is tijdloos, stijlvol en modern. De schuifbare 

daken kenmerken zich door het minimalistische design. De fijne 

lijnen in het dak zorgen voor ultiem uitzicht met behoud van 

het licht in de woning. Bovendien geven deze strakke lijnen ook 

een luxe uitstraling en combineren zij goed bij elk type woning. 

Aluminium is een duurzaam materiaal en vergt weinig onderhoud. 

De veelzijdigheid van het
schuifbare dak.
HET UNIEKE PRODUCT VAN ITTALUM

De schuifbare daken van Ittalum 

kunnen zowel aan de achtergevel 

als in een houten veranda of plat 

dak worden geïntegreerd.
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De afweging 
glas of polycarbonaat.
VERKRIJGBAAR IN TWEE MATERIALEN

De schuifbare daken van Ittalum zijn verkrijgbaar 

in glas, waarbij er altijd gebruik wordt gemaakt van 

gelaagd veiligheidsglas. Glas is een zwaar materiaal 

en is daarom uitsluitend elektrisch bedienbaar. Het 

systeem wordt aangedreven door motoren, afhankelijk 

van de afmetingen wordt er bepaald hoeveel motoren 

er nodig zijn. Iedere breedte is mogelijk, bij een 

maximale diepte van vier meter. U bedient het dak 

eenvoudig met een afstandsbediening of app. 

Iedere breedte is mogelijk, bij een maximale diepte 

van vier meter. Op verzoek zijn andere maten mogelijk 

indien technisch haalbaar, vraag hiernaar bij uw 

dichtstbijzijnde specialist.

GLAS

Het schuifbare dak is ook verkrijgbaar in polycarbonaat. 

Dit is een lichtere materiaalsoort, waardoor ervoor 

gekozen kan worden om het dak elektrisch, maar 

ook handmatig (met een bedieningsstok) te openen. 

Polycarbonaat is verkrijgbaar in de uitvoeringen; helder, 

opaal of opaal zonwerend. Een ander voordeel van 

polycarbonaat is dat u niet altijd een zonwering nodig 

heeft.

POLYCARBONAAT
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Ook de wanden onder uw terrasoverkapping zijn heel persoonlijk en kiest u naargelang uw wens 

en gebruik van de buitenruimte.

De wanden van Ittalum zorgen voor extra comfort onder de terrasoverkapping. Met of zonder 

tochtprofiel. De glazen wanden met tochtprofiel zorgen voor een goede afdichting van de glazen 

panelen. De glazen wanden zonder tochtprofiel zorgen voor volledige transparantie en verbinden 

het terras met de tuin. De wanden kunnen direct bij de aanschaf worden geplaatst, of later 

worden toegevoegd: de terrasoverkappingen van Ittalum zijn hier standaard op voorbereid.

De verschillende wanden kunnen met elkaar gecombineerd worden om de tuinkamer geheel 

op uw wensen aan te laten sluiten. Wenst u een andere invulling dan glas, bijvoorbeeld hout, 

stucwerk of fotoprint? Vraag hiernaar bij uw dichtstbijzijnde specialist voor de best passende 

invulling. 

De talrijke mogelijkheden van wanden.
DE FLEXIBILITEIT VAN WANDEN

Kies voor een schuifwand met een onderrollend systeem. 

Deze wanden kunnen worden uitgevoerd van 2 tot 5 sporen. 

De panelen kunnen achter elkaar naar één of beide zijdes 

opengeschoven worden. Voor nog meer comfort kunt u de 

schuifpanelen voorzien van een speciale aluminium strip 

met borstels. Hiermee kunt u de ruimte die tussen de glazen 

panelen zit afsluiten tegen slagregen en of tocht. Zonder deze 

strips komt panoramische uitzicht nòg meer tot zijn recht.

SCHUIFWANDEN
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Met een schuif-draaiwand kunt u de glazen panelen 

tussen de staanders van de terrasoverkapping volledig 

openen. Dit is een prachtig bovenhangend systeem. 

Een consequentie hiervan is, dat bij grote afmetingen 

een extra staander nodig is. Om tocht tegen te 

gaan kunt u de glazen panelen afsluiten met een 

transparante kunststof strip. 

Hoeft niet alles open? Dan zijn vaste wanden een 

optie. Dit is bijvoorbeeld zinvol wanneer de wind op die 

kant staat of wanneer het om erfgrens gaat en u de 

schutting niet meer wilt zien. De dichte panelen zorgen 

dan voor privacy. Het plaatsen van een spiekozijn 

boven een schutting houdt de inslag van regen en wind 

tegen en laat daarbij lekker veel licht naar binnen.

SCHUIF-DRAAIWANDEN
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Staanders verplaatst vanuit de hoek, geeft 

direct een heel ander effect. Van buitenaf gezien 

lijkt uw tuinkamer wel te zweven, van binnenuit 

gezien heeft u een panoramisch uitzicht! 

Meer voorbeelden van ‘open hoeken’ vindt u in 

het hoofdstuk Inspiratie. 



Personalisatie met accessoires.

U kunt uw terrasoverkapping of tuinkamer zelf 

samenstellen, door het gebruik van de juiste 

kleuren en materialen. Hierdoor sluit de tuinkamer 

perfect aan bij de stijl van de woning. Naast de 

verschillende type wanden, kunt u kiezen uit drie 

verschillende coatings. Kies voor glanzend, mat of 

structuur. 

Alle RAL-kleuren zijn mogelijk, om de gewenste 

‘look and feel’ uit te dragen. Ga nog verder met 

personaliseren en stylen en pas accessoires toe 

zoals zonwering, verlichting en verwarming.

PAS SLIMME TECHNIEKEN TOE VOOR 
MAXIMAAL COMFORT

Wanneer u niet thuis bent, wilt u toch zorgen dat het 

binnen niet te warm wordt. Of als u de zonwering 

uitgezet heeft, wilt u dat hij in gaat wanneer het 

plotseling gaat stormen of regenen. Een weerautomaat 

biedt de oplossing, want de slimme technieken helpen u 

hierbij. Ga voor volledig automatisch of zelf te dirigeren.

Alle elektrisch bedienbare accessoires zijn te installeren 

op één of meerdere afstandsbedieningen (afhankelijk van 

de apparaten). Voor ultiem comfort kunt u de app van het 

gewenste domoticasysteem (bijvoorbeeld Tahoma van 

Somfy) gebruiken om overal, 24/7, bij uw apparaten te 

kunnen. Wat is hier voor nodig? Vraag uw dichtstbijzijnde 

specialist.
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VERWARMING

Maak de terrasoverkapping extra aangenaam in de koudere 

dagen door een heater te monteren. De infrarood-warmtestraler 

verhoogt de gevoelstemperatuur en geeft net zo’n prettige 

stralingswarmte als de zon. Hij verwarmt alleen de persoon of 

het object binnen het stralingsgebied en niet de omgeving.

ZONWERING

Creëer maximaal schaduwcomfort door de tuinkamer of 

terrasoverkapping te combineren met een zonwering. Wanneer 

uw terras op het zuiden staat, vangt deze de hele dag zon. 

Het is dan wenselijk om voor een zonwering te kiezen. Bij de 

overkappingen van Ittalum kan de zonwering zowel bovenop als 

onder het glas gemonteerd worden. Om de laagstaande zon van 

de zijkant uit uw terrasoverkapping te houden, kan een screen de 

oplossing bieden. 

  

VENTILATIE

Met een schuifdak van Ittalum in combinatie met flexibele 

wanden zorgt u direct voor voldoende ventilatie in de uw 

tuinkamer. Bij een tuinkamer of overkapping zijn de profielen 

waar het veiligheidsglas in zit niet geïsoleerd. Een tuinkamer 

moet voldoende kunnen ventileren om condensvorming te 

voorkomen. Ook als u in het najaar of winter de tuinkamer wilt 

verwarmen met een heater of kachel is ventilatie erg belangrijk.

VERLICHTING

De dimbare ledverlichting creëert in de schemering 

een gezellige sfeer en zorgt voor aangename 

verlichting in de avonduren. De aluminium 

lichtkokers worden onder de liggers van het 

schuifbare dak gemonteerd.

STYLING

Ga voor een moderne, industriële of klassieke goot. 

Laat uw overkapping verdwijnen in de omlijsting 

van uw huis, alles is mogelijk. 
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De toepassingsmogelijkheden.

Samen met een specialist stelt u uw terrasoverkapping 

samen. Wanneer u het prachtige en functionele schuifbare dak 

combineert met wanden, heeft u een complete luxe tuinkamer. 

WAT IS ER MOGELIJK MET HET SCHUIFBARE DAK?
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Terrasoverkapping. 
Creëer een beschutte plek met een overkapping. Handig bij een patio, 

uitbouw van uw buren of  tussen twee muren. In en uit de zon zitten op 

hetzelfde terras.
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Tuinkamer. 
Maak van uw tuinkamer een bijzonder woonconcept en stel hem 

helemaal naar wens samen. De tuinkamer warmt heerlijk snel op in het 

gehele seizoen en werkt als buffer in de winter. 

24

T
U

IN
K

A
M

E
R



26TUINKAMER
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Inbouwdaken & Lichtstraten.
Het schuifbare dak is een waardevolle toevoeging in een bestaande of 

nieuw te bouwen (klassieke) veranda. Het functioneert perfect voor extra 

licht en ventilatie. Het maakt de aanbouw tot een esthetisch geheel.  
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INBOUWDAKEN & L ICHTSTRATEN 38
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Een tuinkamer is een pure aanwinst 

voor iedereen die graag in de natuur 

is.  Wilt u ook ieder seizoen genieten 

van uw tuin die telkens weer een ander 

kleurenpallet met zich meebrengt? 

Laat een specialist met u meedenken.

INBOUWDAKEN & L ICHTSTRATEN 42
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Uitbreiding van het 
horecaterras.
Omzet vergroten? Breid uw terras uit met een terrasoverkapping. Uw 

gasten komen het hele seizoen bij u zitten. Geen investering die zichzelf 

zo snel terugbetaalt én bijdraagt aan de gastvrijheid van stad en dorp.
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HORECA - TERRASUITBREIDING 48
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WAAROM ONDERHOUD EN SCHOONMAAK BELANGRIJK IS

Het gelakte oppervlak van de terrasoverkapping, tuinkamer of de profielen 

van de glazen wand hebben heel wat te verduren. Het is nu eenmaal een 

buitenproduct en wordt daarom constant blootgesteld aan luchtvervuiling 

zoals stof, zand, zure regen (organische stoffen), UV- en infraroodstraling 

van de zon. Daarom is het raadzaam om uw producten met de juiste 

middelen goed te reinigen en onderhouden, ga naar de website voor 

instructies.

WAT MOOI IS, MOET MOOI BLIJVEN 

Om zo lang mogelijk te genieten van het product en de 

functionaliteiten te behouden, is het van belang dat u de producten goed 

verzorgd. U kunt altijd aan de slag met neutrale zeep of de aanbevolen 

reinigingsproducten. Geeft u de schoonmaak en onderhoud liever uit 

handen? Vraag dan uw dichtstbijzijnde specialist of zij ook onderhoud- en 

schoonmaakservices bieden. 

Ittalum heeft door heel Nederland en België specialisten, met monteurs 

die zijn opgeleid om ons product te mogen plaatsen. Zij staan ook na 

de oplevering voor u klaar om mogelijke problemen te verhelpen en 

oplossingen te bieden. 

Garanties, gebruik & onderhoud.

ITTALUM GARANTIES

De garanties worden afgegeven bij normaal 

gebruik en onderhoud; hierbij gaan wij ervan uit 

dat het product minimaal één, maar het liefst 

twee keer per jaar grondig wordt gereinigd. 

Let op: Dit is per locatie verschillend, denk 

hierbij aan de kust (zuur, zout en zand) of in een 

bosrijke omgeving (mos en alg). 

- 10 jaar op glas;

- 5 jaar op het product en lakwerk;

- 2 jaar op hang- en sluitwerk;

- 2 jaar op bijbehorende besturingen, 

schakelmateriaal en accessoires. 
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De aluminium profielen worden voorzien 

van de beste kwaliteit poedercoat. Een 

2-componenten coating wordt met lucht 

vermengd en elektrostatisch geladen, waardoor 

de poedercoating in een gelijkmatige laagdikte op 

de geaarde profielen wordt gespoten. Vervolgens 

worden de profielen verwarmd (160°-200° C). 

Hierdoor ontstaat er een reactie waarmee de 

gewenste eigenschappen van de hoogste kwaliteit 

coating wordt behaald. Na afkoeling is het product 

meteen geschikt voor montage.

Al het glas in de Ittalumproducten voldoen aan de 

NEN3569.

Jaarlijks nemen adviseurs en monteurs deel aan 

trainingen en cursussen, om op de hoogte te 

blijven van de laatste ontwikkelingen. Hierdoor 

ontstaat niet alleen kwaliteit van het product, 

maar ook in het advies, montage en nazorg van de 

product van Ittalum. 

Na de montage kunt u direct genieten van uw 

tuinkamer of overkapping. Wij zorgen ervoor dat 

alles netjes is opgeruimd en schoongemaakt. Het 

genieten begint meteen! 

Kwaliteit van Ittalum.

De hoge productienormen, het onderscheidend design en 

gecertificeerde producten van Ittalum zijn even vanzelfsprekend als 

veeleisende speciale oplossingen die exact zijn afgestemd op uw bouwproject. 

Een samenwerking op basis van vertrouwen en partnerschap maken het 

aanbod compleet.

DE HOOGST HAALBARE KWALITEIT

De daken van Ittalum zijn voorzien van een CE-normering met executieklasse 2,

hierdoor voldoen ze aan het hoogste kwaliteitsniveau. De profielen worden 

gezaagd, geboord, gefreesd en dan pas gepoedercoat. Voor de glazen schuifbare 

daken en flexibele wanden wordt er gebruik gemaakt van veiligheidsglas.

 

DE HOOGSTE KWALITEIT & MAATWERK

SPECIALIST IN MAATWERK

Oplossingen op maat zijn onze specialiteit. Alle producten 

worden exact op maat gemaakt, net als het advies en de 

uitvoering. Een tuinkamer, terrasoverkapping, inbouwdak of 

lichtstraat: elk systeem is exact toegesneden op de wensen van 

u als opdrachtgever. 

De maatwerkoplossingen overtuigen ook op het gebied 

van constructie. Alle systemen zijn tot in het kleinste detail 

doordacht en exact op elkaar afgestemd. Hierdoor kunnen alle 

producten van Ittalum probleemloos worden gecombineerd. 

Altijd met het doel de ideale oplossing voor uw project te 

vinden. 
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Nadat Ittalum in 2014 de modellen vanuit Spanje heeft overgenomen en deze sterk heeft 

verbeterd conform de allerhoogste kwaliteitsnormen in Nederland, blijft zij innoveren en 

brengt een nieuw model op de markt voor het seizoen 2022: Horizontaal en stijlvol. 

 

Het Ittalum dak is voor de derde keer uitgevonden. Tot de derde macht refereert naar de 

kubistische stijl van dit nieuwste model. Praktisch is het onmogelijk om een schuifdak 

goed te laten functioneren met een hoek minder dan vijf graden. Maar met Ittalum 3.0 is 

het binnenwerk nog steeds voorzien van minimaal vijf graden en is het esthetisch gezien 

gelukt om een nieuw horizontaal model te creëren!

 

Deze innovatieve overkapping met een elektrisch of handmatig schuifdak zit in een 

horizontale goot waarmee de tuinkamer aan de woning horizontaal oogt. De strakke 

lijnen en fraaie details zoals de geïntegreerde dimbare ledverlichting geven het schuifdak 

een luxe uitstraling. Dit dynamische dak is een genot voor het oog en geeft optimaal 

comfort om ieder seizoen te genieten van het buitenleven. Dit model is zowel in glas als 

polycarbonaat uitvoerbaar.

 

Ittalum 3.0 is ontworpen voor mensen met een woningtype waarbij het esthetisch 

horizontaal aanzicht van de tuinkamer leidt tot één uniforme uitstraling van de woning.

Ittalum3.0

ITTALUM INTRODUCEERT NIEUWSTE MODEL

Dit model is exclusief verkrijgbaar 

bij een Ittalum specialist; verwacht 

vanaf Q2 2022.
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Partner voor de zakelijke markt. 
SAMEN MOOIE DINGEN MAKEN

Kijk voor de dichtstbijzijnde 

specialist op de website

www.ittalum.nl

Vind een specialist.
EEN STERK NETWERK VAN SPECIALISTEN

Ook is Ittalum expert op de zakelijke markt, samen met u, 

aannemer en architect maken wij de meest flexibele tuinkamers en 

terrasoverkappingen voor particulier en horeca. Betrek de specialist al in 

de ontwerpfase van het project, want wij denken graag met u mee! En dat 

doen we graag bij elk project: van een uitbreiding van het horecaterras tot 

een groot nieuw-bouwproject. 

Wie kiest voor Ittalum, kiest voor een Nederlandse producent voorzien 

van het hoogste kwaliteitsniveau. U kiest niet alleen voor de topkwaliteit 

van de producten, maar ook voor deskundig advies. Onze specialisten 

adviseren u graag over de talrijke uitvoeringsmogelijkheden, de 

montage en het bouwtechnische aspect. Zo gaan we samen op 

zoek naar de meest passende oplossing. Met een netwerk van lokale 

opgeleide specialisten in Nederland en België kunnen wij u overal 

bedienen.



Ittalum maakt samen met u de meest flexibele 
tuinkamers en terrasoverkappingen


