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MALUWI

MODULAIRE EN MULTIFUNCTIONELE CONSTRUCTIE VOOR UW TUIN 
 
De Maluwi is een aluminium modulair systeem waarbij u zelf bepaalt hoeveel modules u combineert en 
hoe u uw constructie aankleedt. Met de vier beschikbare basislengtes stelt u de constructie samen die 
het best bij u past. Kies uit de bijhorende panelen en wanden en bekom zo een volledig afgewerkte en 
gepersonaliseerde constructie.

De Maluwi heeft een strak design waarbij kwaliteit en esthetiek centraal staan. Deze structuur kan zowel 
aangebouwd als vrijstaand geplaatst worden en kan gebruikt worden als carport, overdekt terras,  
poolhouse en zoveel meer. 

ALUMINIUM

Voor meer info, contacteer ons  
via info@exteriorliving.be  

of T. +32 51 21 13 48

modulaire basisstructuur

panelen
glazen schuifdeur 

met aluminium frame

wanden

afgewerkt onderdak in thermowood

EPDM
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180 cm

230 cm

270 cm
360 cm

450 cm

ALUMINIUM

BASISMODULES   
 
We werken met 4 basislengtes waarmee verschillende  
basismodules gecreëerd kunnen worden. Deze modules met 
doorloophoogte van 230 cm kunnen onderling gecombineerd 
en gepersonaliseerd worden met wanden en panelen in  
verschillende materialen. De aluminium structuur wordt volgens 
de normen van Seaside Qualicoat gelakt in RAL 9004  
texturized powder coating.

Palen : 14 x 14 cm  Lengtes : 180 cm, 270 cm, 360 cm, 450 cm  
Liggers : 14 x 19,5 cm  Kleur : RAL 9004 texturized powder coating

WANDEN  
 
Wilt u een opbergruimte integreren om uw materiaal droog te houden? We bouwen die op met wanden in thermowood, 
padoek of wpc die volledig waterdicht zijn. Elke wand wordt voorzien van een dampscherm en kan indien gewenst dubbel-
zijdig beplankt worden. Zo wordt er een volledig afgesloten ruimte gecreeërd. Deze ruimte wordt dan voorzien van een  
moderne grote aluminium schuifdeur met opaal glas zodat u een volwaardig tuinhuis in uw constructie integreert.

WPC PADOEK THERMOWOOD 

MALUWI

Kleinere ecologische  
voetafdruk

Uitzonderlijk duurzaam 
en stabiel hout

Lange  
levensduur

Geen  
knopen

Weinig onderhoud Mooie vergrijzing

Weinig onderhoud
geborsteld  

antraciet grijs

ayous : vlak horizontaal 
of geribd verticaal

vuren : geribd verticaal
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PANELEN  
 
De aluminium constructie kan aangekleed worden met verschillende waterwerende panelen. Elk paneel is  
90 x 230 cm groot en is verkrijgbaar in thermowood vuren, thermowood ayous, wpc, helder glas of opaal glas.  
De panelen kunnen onderling aan elkaar worden vastgemaakt (zonder dat er ook maar één schroef zichtbaar is). 
Zo creëer je een modern en warm design én ben je beter beschermd tegen wind en regen.

MALUWI ALUMINIUM

Thermowood vuren 
verticaal  
geribd

Thermowood ayous 
verticaal  
geribd

Thermowood ayous 
horizontaal  

vlak

Thermowood vuren 
horizontaal  

vaste lamellen

achterzijdevoorzijde

GEEN 
KWASTEN

Helder  
gelaagd glas

Opaal  
gelaagd glas

Padoek  
horizontaal  

vlak

Padoek  
horizontaal  

vaste lamellen

WPC  
Het wpc paneel heeft aan de ene  

zijde een smalle beplanking en aan 
de andere zijde een brede  

beplanking.

WPC  
met wand beplanking 

achterzijdevoorzijde

PERFECT MATCH !
Dit paneel is perfect te combineren met de Curtis 
tuinschermen. Zie onze tuinhoutbrochure voor meer info. 

Wanneer u 
voor een wand 
in wpc kiest 
kunt u de lijnen 
in uw wpc 
panelen laten 
doorlopen door 
te kiezen voor 
een wpc paneel 
met identieke 
beplanking.

DESIGN TIP
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MALUWI ALUMINIUM

DAKBEDEKKING  
 
De constructie wordt afgewerkt met een houten dakstructuur en EPDM.  
Het onderdak is afgewerkt met beplanking in thermowood. 

SCHUIFDEUR 
 
De opbergruimte wordt voorzien van een moderne grote schuifdeur 
van 100 x 225 cm en bestaat uit een aluminium frame met gelaagd 
opaal glas, gelakt in RAL 9004 texturized powder coating.


