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Terrasoverkappingen

ervaar zelf het

met onze

Snelle Levering

Modulair Systeem

Duurzaam Ontwikkeld

Hoge Kwaliteit

Te gebruiken als schutting of als zij- of 
achterwand in elke (vrijstaande) 
terrasoverkapping. De Grillo schuttingdelen 
zijn ook te gebruiken als borstwering onder 
een zijwand. Deze delen zijn stapelbaar en 
kunnen voor een fraaie afwerking worden 
voorzien van klikpro�elen.

Eenvoudig openen en sluiten van de Deponti 
Fiano glasschuifwand met handgrepen. 

De extra leefruimte die buiten gecreëerd 
wordt met een terrasoverkapping kan nog 
comfortabeler gemaakt worden door het 
toepassen van een zijwand. Deponti zijwanden 
zijn te monteren onder vrijwel ieder merk 
terrasoverkapping.

Met dimbare LED-spots geniet u elke avond 
van een sfeervolle verlichting onder uw 
overkapping. Voor uw comfort is de verlichting 
dimbaar met een afstandsbediening.

De terrasoverkapping kan worden uitgebreid 
met een zijspie. De zijspie kan geleverd 
worden in zowel polycarbonaat als glas en is 
te monteren onder vrijwel iedere aluminium 
terrasoverkapping. Gebruik in combinatie met 
glaswanden is mogelijk. 

Met gemonteerde meenemers in het pro�el 
van de Deponti Fiano glasschuifwand kan 
deze eenvoudig open en dicht geschoven 
worden. De meenemers zorgen ervoor dat elk 
paneel automatisch volgt. Variabele overlap is 
mogelijk

Accessoires
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Handgrepen Led verlichtingFiano volgsysteem

Grillo Schuttingdelen ZijwandZijspie

Uw Deponti Dealer:



NEBBIOLO
De Deponti Nebbiolo is een terrasoverkapping die uitblinkt in kwaliteit en 
bovendien standaard constructief zwaarder is uitgevoerd dan gebruikelijk 
binnen dit marktsegment. Zo zijn de tussenliggers bijvoorbeeld standaard 
voorzien van aluminium bovenlijsten in plaats van kunststof.
Hoewel slanker uitgevoerd dan de Deponti Bosco terrasoverkapping, biedt 
de Nebbiolo dezelfde robuuste kwaliteit. Deze slankere uitvoering brengt 
echter wel een prijsvoordeel met zich mee!

Speci�caties:

Goot  Standaard halfrond
Staanders Vierkant
Dakbedekking 16mm Polycarbonaat 
  (Helder/ Ultra-helder/ Opaal/ Solar Control)
Breedte (mm) 4045/5045/6045
Uitval (mm) 2500/3000/3500

Terrasoverkappingen

BOSCO

RIBOLLA

GIALLO

PIGATO

FIANO

Ervaar het ultieme buitenleven gevoel...

Verleng het buitenleven naar alle seizoenen...

De Giallo terrasoverkapping van Deponti kenmerkt zich door het strakke 
uiterlijk. Het robuuste gootpro�el is bepalend voor de karakteristieke 
uitstraling van de Giallo. Door een verstevigd gootpro�el kan de Giallo tot 
een breedte van 6 meter uitgevoerd worden met slechts 2 staanders. 
Dit geeft u een vrij uitzicht op uw tuin.

Speci�caties:

Goot  Recht
Staanders Rechthoekig
Dakbedekking 16mm Polycarbonaat 
  (Helder/ Ultra-helder/ Opaal/ Solar Control)
Breedte (mm) 4060/5060/6060 of een veelvoud hiervan
Uitval (mm) 2500/3000/3500/4000

RAL9001

RAL7024

De Deponti terrasoverkapping Bosco: Ervaren als nummer 1 in 
prijs-kwaliteitverhouding! Deze aluminium terrasoverkapping staat al 
enkele jaren bekend als de overkapping met de beste prijs-
kwaliteitverhouding van Nederland! De Bosco onderscheidt zich van de 
Nebbiolo door een zeer hoog afwerkingsniveau en meer keuzevrijheid op 
het gebied van uitstraling en mogelijkheden. Naast keuzemogelijkheden 
voor de sierlijsten van de goot en voor de staanders, kan de Bosco naar 
wens worden verbreed.

Speci�caties:

Goot  Rond of klassiek
Staanders Halfrond of vierkant
Dakbedekking 16mm Polycarbonaat 
  (Helder/ Ultra-helder/ Opaal/ Solar Control)
Breedte (mm) 4060/5060/6060 of een veelvoud hiervan
Uitval (mm) 2500/3000/3500/4000

Voor wie wil genieten van het ultieme buitenleven gevoel voor een 
scherpe prijs en zonder concessies te willen doen op het gebied van luxe, 
is de Deponti Pigato ontwikkeld. Deze high-end aluminium 
terrasoverkapping is verstevigd met een stalen balk in het gootpro�el 
waardoor deze kan worden uitgevoerd met gelaagd glas.

Speci�caties:

Goot                   Rond of klassiek
Staanders Halfrond of vierkant
Dakbedekking 4.4.2. veiligheidsglas
Breedte (mm) 4060/5060/6060 of een veelvoud hiervan
Uitval (mm) 2500/3000/3500/4000

Met de Deponti glasschuifwand Fiano maakt u van uw terrasoverkapping 
in een handomdraai een tuinkamer. Zo kunt u het hele jaar genieten van 
uw tuin en terras. De terrasoverkappingen van Deponti en elke andere 
fabrikant kunnen worden voorzien van Fiano glazen schuifwanden. 
De panelen hebben geen omlijsting en bieden daardoor een onbelemmerd 
uitzicht. De glasschuifwanden kunnen optioneel worden voorzien van 
handgrepen en meenemers zodat alle panelen automatisch meeschuiven 
bij het openen of sluiten van de glasschuifwand.

Speci�caties:

Paneelbreedte  64/82/98 cm
Glasdikte  10 mm gehard veiligheidsglas, 
   facet geslepen en gepolijst
Aantal sporen  3/4/5/6-sporen rails
Inbouwhoogte (mm) 2000/2100/2200/2300/2400/2500
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RAL7024

RAL9001

RAL7024

RAL7024

RAL9001

RAL7024

De meeste terrasoverkappingen worden tegen het huis aangebouwd, 
halfvrijstaand, deels rustend op staanders of deels ondersteund door de 
gevel. Er zijn situaties denkbaar waarin een vrijstaande overkapping meer 
op zijn plaats is, bijvoorbeeld achter in de tuin. De Deponti vrijstaande 
terrasoverkapping Ribolla is een volledig opzichzelfstaande veranda, zo 
kunt u op elke plek in uw tuin genieten van een overdekt terras!

Speci�caties:

Goot  Rond
Staanders Vierkant
Dakbedekking 16mm Polycarbonaat 
  (Helder/ Ultra-helder/ Opaal/ Solar Control)
Breedte (mm) 4060/5060/6060
Diepte (mm) 2500/3000/3500/4000
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