VOOR DE AANNEMER
Waarom zou u als aannemer, zzp-er of handige doe-het-zelver kiezen voor de
daglichtoplossingen van Aludakraam?
Misschien omdat wij u alle zorgen uit handen nemen, waardoor u zich alleen maar bezig hoeft
te houden met het creëren van de juiste uitsparing in het dak? Of misschien omdat u op elk
gewenst moment terecht kunt bij onze technische helpdesk voor ondersteuning?
Of misschien omdat wij werken met een compleet geprefabt product en zorgen voor plaatsing
met onze eigen kraan?
Weet u wat? We zetten de voordelen voor u als verwerker op een rij.

HANDIG BOUWEN
Onze dakramen worden prefab door
ons geleverd en geplaatst.
WIJ ZIJN ER VOOR U
Ondersteuning door onze technische
helpdesk voor al uw vragen.
GEEN FAALKOSTEN
Heeft uw opdrachtgever recht op
garantie? Wij regelen het rechtstreeks
met hem.
BETROUWBAAR
Aludakraam geeft 10 garantie op al
haar ramen.
HIJSEN MET VERGUNNING
Wij zorgen voor de kraan én voor de
benodigde vergunning.
ZONDER ZORGEN
Aludakraam produceert, levert én
plaatst.
ZOALS U HET WENST
Plaatsing op tijdstip van uw voorkeur
binnen 2 uur.
GEEN SORES
U zorgt voor een uitsparing in het dak.
Wij doen de rest.
GARANTIE
Na oplevering zijn wij rechtstreeks
aanspreekpunt voor eindgebruiker.

HET
ZORGELOOS
BOUWEN VAN
DAGLICHT
IN SCHUINE
DAKEN
OP HOOG
NIVEAU!

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over onze
werkwijze, mogelijkheden,
prijzen of heeft u andere
daglichtvragen?
Neem dan geheel
vrijblijvend contact op
met onze technische
helpdesk via info@
aludakraam.nl of bel
met 040 207 5070.

Wij helpen u
graag vooruit!

SLANK, SLANKER, SLANKST
Slanke profielen voor een
ongekende hoeveelheid
daglicht.

MAXIMALE
ONTWERPVRIJHEID
Creëer zoveel daglicht als u wilt.

SNELHEID
Panoraam Solo in 5 standaard
afmetingen uit voorraad. Zeer
snel te leven en te monteren.

ALLE KLEUREN
Panoraam Solo en Duo
(tailor-made) leverbaar in
alle RAL-kleuren.

BETROUWBAAR
10 jaar garantie op alle
dakramen.

COMPLEET GLASVLAK
Geen beperking in het aantal
ramen dat u naast elkaar
plaatst.

INBRAAKWEREND
Dakramen worden inbraakwerend uitgevoerd volgens
NEN 5096.

WIJ ZIJN ER VOOR U
Ondersteuning door onze
technische helpdesk voor al
uw vragen.

HEEL VEEL DAGLICHT
Creëer prachtige glasstroken
voor een ongekende
hoeveelheid daglicht.
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DAGLICHT IN HAAR SLANKSTE VORM
Aludakraam biedt u een gedegen, onderhoudsvriendelijk en grootformaat alternatief
voor bestaande dakraamoplossingen in
de markt. Onze aluminium dakramen zijn
geschikt voor hellende daken en door de
unieke en slanke profilering worden prachtige
glasstroken gecreëerd waardoor gebruikers
genieten van een ongekende hoeveelheid
daglicht in hun woning.
SLANK, SLANKER, SLANKST…
De profielen van onze design dakramen zijn
extreem slank, waardoor er nauwelijks daglicht

verloren gaat en gebruikers genieten van
een maximaal onverstoord zicht naar buiten.
Het is dé manier om op smaakvolle wijze een
compleet glasvlak in te creëren.
En of u nu kiest voor Panoraam Solo of
Panoraam Duo, de mogelijkheden zijn
eindeloos!

VOOR ALUMINIUM DAKRAMEN
MOET U BIJ ALUDAKRAAM ZIJN!

PANORAAM SOLO EN DUO

HET GEMAK VAN ALUDAKRAAM

ONDERHOUDSARM

Aludakraam kent twee typen dakramen: Panoraam Solo en Panoraam Duo. Met Panoraam
Solo creëert u op smaakvolle wijze een compleet glasvlak in een hellend dak, terwijl Panoraam
Duo speciaal is ontworpen om in de nok van het dak een ongekende hoeveelheid daglicht te
genereren.

De dakramen van Aludakraam worden in eigen huis geproduceerd en in heel Nederland door
speciaal opgeleide monteurs geplaatst. Hierdoor kunnen wij een snelle, betrouwbare levering en
een goede prijskwaliteitverhouding garanderen. Vooraf leveren wij een duidelijke tekening voor
de bouwkundige sparing in het dak, zodat u deze eenvoudig zelf kunt (laten) voorzien.

Bij Panoraam Solo kunt u kiezen voor onze standaardlijn met grote glasstroken in een vijftal
standaard afmetingen, van XL t/m 5XL, of voor de tailor-made-lijn waarbij uw dakraam tot op de
gewenste mm op maat gemaakt wordt. Bij Panoraam Duo is er altijd sprake van maatwerk.
Bij Panoraam Solo tailor-made en Panoraam Duo tailor-made is er geen beperking in het aantal
glasdelen dat u naast elkaar plaatst. De enige beperking is de oppervlakte van uw dak.

ONZE WERKWIJZE

De aluminium profielen van onze dakramen zijn voorzien van een mu 80 coating. Door deze
poedercoating zijn ze kwalitatief veel sterker dan geverfde of gespoten (houten) profielen.
Waar bij profielen van andere aanbieders wordt geadviseerd deze iedere twee jaar opnieuw te
schilderen, bent u met dakramen van Aludakraam jarenlang ‘onder de pannen’.
Daarnaast voorzien we alle raamdelen aan de buitenzijde standaard van een zelfreinigende
laag.

PANORAAM SOLO

PANORAAM SOLO
TAILOR-MADE

PANORAAM DUO
TAILOR-MADE

• Voor horizontale lichtstroken in een

• Voor lichtstroken in de nok van het dak.

De werkwijze van Aludakraam is simpel. U of uw aannemer bestelt bij ons het door u gewenste
dakraam en wij produceren, leveren én plaatsen uw dakraam snel en professioneel op een
moment dat het u uitkomt. Na plaatsing leggen wij uw dakpannen weer netjes op hun plaats
en kunt u verder met het afwerken van de binnenzijde. En heeft u tijdens het proces technische
ondersteuning nodig? Onze helpdesk staat altijd paraat via 040 20 750 70.

• Voor horizontale lichtstroken in een
hellend vlak.

hellend vlak.

• Verkrijgbaar in 5 vaste afmetingen.

• Op maat gemaakt naar uw wensen.

• 3 tot 7 glasdelen naast elkaar.

• Op maat gemaakt naar uw wensen.

• Maximale breedte onbeperkt.

• Kleur buitenzijde RAL 7016 grijs, binnenzijde

• Maximale breedte onbeperkt.

• Leverbaar in alle RAL-kleuren.

• Leverbaar in alle RAL-kleuren.

RAL 9010 wit.

De mogelijkheden van Panoraam Solo en Duo
zijn eindeloos. Zo zijn ze niet alleen toepasbaar
bij nieuwbouw, maar ook bij verbouw en
renovatie. Alle typen Panoraam dakramen
voldoen aan de eisen van het bouwbesluit,
zijn inbraakwerend volgens de norm NEN 5096

en standaard voorzien van isolerend HR++
veiligheidsglas met anti-vuilcoating.
Creëer nieuwe, comfortabele woon- en
leefruimten en geniet van een maximale
hoeveelheid daglicht.

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS!

KORTE LIJNEN
In de bouw is het belangrijk dat de lijnen
kort zijn. Dat voorkomt ruis en dus fouten.
Begeleidt u uw eigen bouw, dan
communiceren wij rechtstreeks met u.
Heeft u een aannemer in de arm genomen,
dan is hij ons aanspreekpunt. Wel zo makkelijk. En heeft u na plaatsing van uw dakraam
nog vragen of loopt u ergens tegenaan?
Dan kunt rechtstreeks bij ons terecht.

• Slanke profielen voor een ongekende
hoeveelheid daglicht.
• Zeer snel leverbaar.
• Levering én montage zijn bij de prijs
inbegrepen.
• Inbraakwerend uitgevoerd volgens NEN 5096.
• 10 jaar garantie op alle dakramen.
• Onbeperkt aantal glasdelen naast elkaar bij
Panoraam Solo en Duo (tailor-made).

• Panoraam Solo en Duo (tailor-made)
leverbaar in alle RAL-kleuren.
• U doet zaken met 1 partij .
• Onderhoudsarm.

10 JAAR GARANTIE
Aludakraam staat garant voor haar producten. Dat blijkt wel uit de 10 jaar garantie die wij
op onze dakramen verstrekken.

PANORAAM SOLO EN DUO

HET GEMAK VAN ALUDAKRAAM

ONDERHOUDSARM

Aludakraam kent twee typen dakramen: Panoraam Solo en Panoraam Duo. Met Panoraam
Solo creëert u op smaakvolle wijze een compleet glasvlak in een hellend dak, terwijl Panoraam
Duo speciaal is ontworpen om in de nok van het dak een ongekende hoeveelheid daglicht te
genereren.

De dakramen van Aludakraam worden in eigen huis geproduceerd en in heel Nederland door
speciaal opgeleide monteurs geplaatst. Hierdoor kunnen wij een snelle, betrouwbare levering en
een goede prijskwaliteitverhouding garanderen. Vooraf leveren wij een duidelijke tekening voor
de bouwkundige sparing in het dak, zodat u deze eenvoudig zelf kunt (laten) voorzien.

Bij Panoraam Solo kunt u kiezen voor onze standaardlijn met grote glasstroken in een vijftal
standaard afmetingen, van XL t/m 5XL, of voor de tailor-made-lijn waarbij uw dakraam tot op de
gewenste mm op maat gemaakt wordt. Bij Panoraam Duo is er altijd sprake van maatwerk.
Bij Panoraam Solo tailor-made en Panoraam Duo tailor-made is er geen beperking in het aantal
glasdelen dat u naast elkaar plaatst. De enige beperking is de oppervlakte van uw dak.

ONZE WERKWIJZE

De aluminium profielen van onze dakramen zijn voorzien van een mu 80 coating. Door deze
poedercoating zijn ze kwalitatief veel sterker dan geverfde of gespoten (houten) profielen.
Waar bij profielen van andere aanbieders wordt geadviseerd deze iedere twee jaar opnieuw te
schilderen, bent u met dakramen van Aludakraam jarenlang ‘onder de pannen’.
Daarnaast voorzien we alle raamdelen aan de buitenzijde standaard van een zelfreinigende
laag.

PANORAAM SOLO

PANORAAM SOLO
TAILOR-MADE

PANORAAM DUO
TAILOR-MADE

• Voor horizontale lichtstroken in een

• Voor lichtstroken in de nok van het dak.

De werkwijze van Aludakraam is simpel. U of uw aannemer bestelt bij ons het door u gewenste
dakraam en wij produceren, leveren én plaatsen uw dakraam snel en professioneel op een
moment dat het u uitkomt. Na plaatsing leggen wij uw dakpannen weer netjes op hun plaats
en kunt u verder met het afwerken van de binnenzijde. En heeft u tijdens het proces technische
ondersteuning nodig? Onze helpdesk staat altijd paraat via 040 20 750 70.

• Voor horizontale lichtstroken in een
hellend vlak.

hellend vlak.

• Verkrijgbaar in 5 vaste afmetingen.

• Op maat gemaakt naar uw wensen.

• 3 tot 7 glasdelen naast elkaar.

• Op maat gemaakt naar uw wensen.

• Maximale breedte onbeperkt.

• Kleur buitenzijde RAL 7016 grijs, binnenzijde

• Maximale breedte onbeperkt.

• Leverbaar in alle RAL-kleuren.

• Leverbaar in alle RAL-kleuren.

RAL 9010 wit.

De mogelijkheden van Panoraam Solo en Duo
zijn eindeloos. Zo zijn ze niet alleen toepasbaar
bij nieuwbouw, maar ook bij verbouw en
renovatie. Alle typen Panoraam dakramen
voldoen aan de eisen van het bouwbesluit,
zijn inbraakwerend volgens de norm NEN 5096

en standaard voorzien van isolerend HR++
veiligheidsglas met anti-vuilcoating.
Creëer nieuwe, comfortabele woon- en
leefruimten en geniet van een maximale
hoeveelheid daglicht.

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS!

KORTE LIJNEN
In de bouw is het belangrijk dat de lijnen
kort zijn. Dat voorkomt ruis en dus fouten.
Begeleidt u uw eigen bouw, dan
communiceren wij rechtstreeks met u.
Heeft u een aannemer in de arm genomen,
dan is hij ons aanspreekpunt. Wel zo makkelijk. En heeft u na plaatsing van uw dakraam
nog vragen of loopt u ergens tegenaan?
Dan kunt rechtstreeks bij ons terecht.

• Slanke profielen voor een ongekende
hoeveelheid daglicht.
• Zeer snel leverbaar.
• Levering én montage zijn bij de prijs
inbegrepen.
• Inbraakwerend uitgevoerd volgens NEN 5096.
• 10 jaar garantie op alle dakramen.
• Onbeperkt aantal glasdelen naast elkaar bij
Panoraam Solo en Duo (tailor-made).

• Panoraam Solo en Duo (tailor-made)
leverbaar in alle RAL-kleuren.
• U doet zaken met 1 partij .
• Onderhoudsarm.

10 JAAR GARANTIE
Aludakraam staat garant voor haar producten. Dat blijkt wel uit de 10 jaar garantie die wij
op onze dakramen verstrekken.

PANORAAM SOLO EN DUO

HET GEMAK VAN ALUDAKRAAM

ONDERHOUDSARM

Aludakraam kent twee typen dakramen: Panoraam Solo en Panoraam Duo. Met Panoraam
Solo creëert u op smaakvolle wijze een compleet glasvlak in een hellend dak, terwijl Panoraam
Duo speciaal is ontworpen om in de nok van het dak een ongekende hoeveelheid daglicht te
genereren.

De dakramen van Aludakraam worden in eigen huis geproduceerd en in heel Nederland door
speciaal opgeleide monteurs geplaatst. Hierdoor kunnen wij een snelle, betrouwbare levering en
een goede prijskwaliteitverhouding garanderen. Vooraf leveren wij een duidelijke tekening voor
de bouwkundige sparing in het dak, zodat u deze eenvoudig zelf kunt (laten) voorzien.

Bij Panoraam Solo kunt u kiezen voor onze standaardlijn met grote glasstroken in een vijftal
standaard afmetingen, van XL t/m 5XL, of voor de tailor-made-lijn waarbij uw dakraam tot op de
gewenste mm op maat gemaakt wordt. Bij Panoraam Duo is er altijd sprake van maatwerk.
Bij Panoraam Solo tailor-made en Panoraam Duo tailor-made is er geen beperking in het aantal
glasdelen dat u naast elkaar plaatst. De enige beperking is de oppervlakte van uw dak.

ONZE WERKWIJZE

De aluminium profielen van onze dakramen zijn voorzien van een mu 80 coating. Door deze
poedercoating zijn ze kwalitatief veel sterker dan geverfde of gespoten (houten) profielen.
Waar bij profielen van andere aanbieders wordt geadviseerd deze iedere twee jaar opnieuw te
schilderen, bent u met dakramen van Aludakraam jarenlang ‘onder de pannen’.
Daarnaast voorzien we alle raamdelen aan de buitenzijde standaard van een zelfreinigende
laag.

PANORAAM SOLO

PANORAAM SOLO
TAILOR-MADE

PANORAAM DUO
TAILOR-MADE

• Voor horizontale lichtstroken in een

• Voor lichtstroken in de nok van het dak.

De werkwijze van Aludakraam is simpel. U of uw aannemer bestelt bij ons het door u gewenste
dakraam en wij produceren, leveren én plaatsen uw dakraam snel en professioneel op een
moment dat het u uitkomt. Na plaatsing leggen wij uw dakpannen weer netjes op hun plaats
en kunt u verder met het afwerken van de binnenzijde. En heeft u tijdens het proces technische
ondersteuning nodig? Onze helpdesk staat altijd paraat via 040 20 750 70.

• Voor horizontale lichtstroken in een
hellend vlak.

hellend vlak.

• Verkrijgbaar in 5 vaste afmetingen.

• Op maat gemaakt naar uw wensen.

• 3 tot 7 glasdelen naast elkaar.

• Op maat gemaakt naar uw wensen.

• Maximale breedte onbeperkt.

• Kleur buitenzijde RAL 7016 grijs, binnenzijde

• Maximale breedte onbeperkt.

• Leverbaar in alle RAL-kleuren.

• Leverbaar in alle RAL-kleuren.

RAL 9010 wit.

De mogelijkheden van Panoraam Solo en Duo
zijn eindeloos. Zo zijn ze niet alleen toepasbaar
bij nieuwbouw, maar ook bij verbouw en
renovatie. Alle typen Panoraam dakramen
voldoen aan de eisen van het bouwbesluit,
zijn inbraakwerend volgens de norm NEN 5096

en standaard voorzien van isolerend HR++
veiligheidsglas met anti-vuilcoating.
Creëer nieuwe, comfortabele woon- en
leefruimten en geniet van een maximale
hoeveelheid daglicht.

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS!

KORTE LIJNEN
In de bouw is het belangrijk dat de lijnen
kort zijn. Dat voorkomt ruis en dus fouten.
Begeleidt u uw eigen bouw, dan
communiceren wij rechtstreeks met u.
Heeft u een aannemer in de arm genomen,
dan is hij ons aanspreekpunt. Wel zo makkelijk. En heeft u na plaatsing van uw dakraam
nog vragen of loopt u ergens tegenaan?
Dan kunt rechtstreeks bij ons terecht.

• Slanke profielen voor een ongekende
hoeveelheid daglicht.
• Zeer snel leverbaar.
• Levering én montage zijn bij de prijs
inbegrepen.
• Inbraakwerend uitgevoerd volgens NEN 5096.
• 10 jaar garantie op alle dakramen.
• Onbeperkt aantal glasdelen naast elkaar bij
Panoraam Solo en Duo (tailor-made).

• Panoraam Solo en Duo (tailor-made)
leverbaar in alle RAL-kleuren.
• U doet zaken met 1 partij .
• Onderhoudsarm.

10 JAAR GARANTIE
Aludakraam staat garant voor haar producten. Dat blijkt wel uit de 10 jaar garantie die wij
op onze dakramen verstrekken.

VOOR DE AANNEMER
Waarom zou u als aannemer, zzp-er of handige doe-het-zelver kiezen voor de
daglichtoplossingen van Aludakraam?
Misschien omdat wij u alle zorgen uit handen nemen, waardoor u zich alleen maar bezig hoeft
te houden met het creëren van de juiste uitsparing in het dak? Of misschien omdat u op elk
gewenst moment terecht kunt bij onze technische helpdesk voor ondersteuning?
Of misschien omdat wij werken met een compleet geprefabt product en zorgen voor plaatsing
met onze eigen kraan?
Weet u wat? We zetten de voordelen voor u als verwerker op een rij.

HANDIG BOUWEN
Onze dakramen worden prefab door
ons geleverd en geplaatst.
WIJ ZIJN ER VOOR U
Ondersteuning door onze technische
helpdesk voor al uw vragen.
GEEN FAALKOSTEN
Heeft uw opdrachtgever recht op
garantie? Wij regelen het rechtstreeks
met hem.
BETROUWBAAR
Aludakraam geeft 10 garantie op al
haar ramen.
HIJSEN MET VERGUNNING
Wij zorgen voor de kraan én voor de
benodigde vergunning.
ZONDER ZORGEN
Aludakraam produceert, levert én
plaatst.
ZOALS U HET WENST
Plaatsing op tijdstip van uw voorkeur
binnen 2 uur.
GEEN SORES
U zorgt voor een uitsparing in het dak.
Wij doen de rest.
GARANTIE
Na oplevering zijn wij rechtstreeks
aanspreekpunt voor eindgebruiker.

HET
ZORGELOOS
BOUWEN VAN
DAGLICHT
IN SCHUINE
DAKEN
OP HOOG
NIVEAU!

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over onze
werkwijze, mogelijkheden,
prijzen of heeft u andere
daglichtvragen?
Neem dan geheel
vrijblijvend contact op
met onze technische
helpdesk via info@
aludakraam.nl of bel
met 040 207 5070.

Wij helpen u
graag vooruit!

SLANK, SLANKER, SLANKST
Slanke profielen voor een
ongekende hoeveelheid
daglicht.

MAXIMALE
ONTWERPVRIJHEID
Creëer zoveel daglicht als u wilt.

SNELHEID
Panoraam Solo in 5 standaard
afmetingen uit voorraad. Zeer
snel te leven en te monteren.

ALLE KLEUREN
Panoraam Solo en Duo
(tailor-made) leverbaar in
alle RAL-kleuren.

BETROUWBAAR
10 jaar garantie op alle
dakramen.

COMPLEET GLASVLAK
Geen beperking in het aantal
ramen dat u naast elkaar
plaatst.

INBRAAKWEREND
Dakramen worden inbraakwerend uitgevoerd volgens
NEN 5096.

WIJ ZIJN ER VOOR U
Ondersteuning door onze
technische helpdesk voor al
uw vragen.

HEEL VEEL DAGLICHT
Creëer prachtige glasstroken
voor een ongekende
hoeveelheid daglicht.
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Of misschien omdat wij werken met een compleet geprefabt product en zorgen voor plaatsing
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afmetingen uit voorraad. Zeer
snel te leven en te monteren.

ALLE KLEUREN
Panoraam Solo en Duo
(tailor-made) leverbaar in
alle RAL-kleuren.

BETROUWBAAR
10 jaar garantie op alle
dakramen.

COMPLEET GLASVLAK
Geen beperking in het aantal
ramen dat u naast elkaar
plaatst.

INBRAAKWEREND
Dakramen worden inbraakwerend uitgevoerd volgens
NEN 5096.

WIJ ZIJN ER VOOR U
Ondersteuning door onze
technische helpdesk voor al
uw vragen.

HEEL VEEL DAGLICHT
Creëer prachtige glasstroken
voor een ongekende
hoeveelheid daglicht.
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Produceren
Leveren
Hoogtransport
Monteren
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SLANK

STIJLVOL

SMAAKVOL

SFEERVOL

DAGLICHT IN HAAR SLANKSTE VORM
Aludakraam biedt u een gedegen, onderhoudsvriendelijk en grootformaat alternatief
voor bestaande dakraamoplossingen in
de markt. Onze aluminium dakramen zijn
geschikt voor hellende daken en door de
unieke en slanke profilering worden prachtige
glasstroken gecreëerd waardoor gebruikers
genieten van een ongekende hoeveelheid
daglicht in hun woning.
SLANK, SLANKER, SLANKST…
De profielen van onze design dakramen zijn
extreem slank, waardoor er nauwelijks daglicht

verloren gaat en gebruikers genieten van
een maximaal onverstoord zicht naar buiten.
Het is dé manier om op smaakvolle wijze een
compleet glasvlak in te creëren.
En of u nu kiest voor Panoraam Solo of
Panoraam Duo, de mogelijkheden zijn
eindeloos!

VOOR ALUMINIUM DAKRAMEN
MOET U BIJ ALUDAKRAAM ZIJN!

