
 
 
Stevig verankerd 
 
Wim van Wijk werkt met verschillende, 
eigen montageploegen die gespeciali-
seerd zijn in het plaatsen van verandadaken. 
De ervaring leert dat daarbij een goede, stabiele en stevige bodem van het 
grootste belang is.
 
De montageploegen hebben dan ook een professionele grondboor tot hun 
beschikking. Die grondboor kan schroefpalen van 80 tot 120cm lang in de 
grond schroeven. Een soort van mini-heistelling dus.
 
Elke paal kan een gewicht dragen van 1.200 tot 1.350 kilogram. 
Dat is meer dan ruim voldoende om de lichte constructie van 
een verandadak te dragen en stabiel te houden.
 
 

In de showroom is de Wijkroof Economy op ware grootte te zien. 
Een bezoek aan onze showroom is zeker de moeite waard.
U bent van harte welkom en kunt rekenen op
een deskundig advies. 

Wijkoroof Design
Deze aluminium constructie creëert een comfortable 
buitenruimte waar het vanaf de eerste lentedagen 
tot laat in het najaar aangenaam vertoeven is. 
Hiervoor zorgt een dak waarvan de 160° kantelbare 
lamellen de behoefte aan warmte, ventilatie en bescher-
ming perfect kunnen regelen. In gesloten toestand biedt 
het dak een waterdichte bescherming tegen regen. 
De onzichtbaar ingebouwde regengoten zorgen voor 
een perfecte afwatering.

- Materiaal: aluminium
- Leverbaar in wit en antraciet structuur RAL 7016
- Optioneel andere RAL-kleur mogelijk
- Minimum afmeting: 1,81 x 2,68 m
- Maximum afmeting: 7 x 7 m
- Optioneel leverbaar met led-strips in daklamellen
- Optioneel leverbaar met screen wandsysteem
- 5 jaar garantie

De voordelen van een verandadak
- Meerwaarde voor uw woning
- Langer buiten zitten
- Tuinmeubelen kunnen buiten blijven staan
- Meer plezier van uw tuin
- Binnen wordt buiten en buiten wordt binnen



Halogeen spots.

Terrasverwarming.

Wijkofix windvaste screen.
 Wijkoroof onderdak zonwering.

Vouwwand glas met kaderprofiel.

Windvaste screen met venster.

Schuifwanden volglas.

Vaste wand met glas, polycarbo-
               naat of trespa .


