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BAALU, DE DUURZAME 
OVERKAPPING IN ALUMINIUM

Baalu: een plaats om je terug te trekken uit de drukke buitenwereld, 
waar je je kan ontspannen en weer opladen... Esthetiek en functio-
naliteit in perfecte harmonie. Want met je eigen gepersonaliseerde  
buitenruimte geniet je niet alleen in alle rust en comfort op elk  
moment van het jaar. Je kan ook naadloos een gesloten ruimte  
integreren in je constructie, die je kan indelen als poolhouse, buiten-
keuken of opbergruimte voor je tuingereedschap en buitenmeubilair. 
Functionaliteit op z’n best!
  

BELGISCH DESIGN MET OOG VOOR AFWERKING 
De Baalu is uniek in zijn soort door zijn prachtige combinatie van 
strak modern aluminium met de sfeervolle warmte van hout. Hierdoor  
integreert hij zich gemakkelijk in elke tuin en elke stijl. Een concept 
tot in de puntjes doordacht: alle technieken zitten mooi weggewerkt 
en geen enkel schroef is zichtbaar. Een uitgepuurde stijl met strakke 
rechte lijnen. Schoonheid zit steeds in de details. Ook elk project, uniek 
van ontwerp tot eindproduct, wordt voor jou met de grootste zorg 
op punt gezet. Zo ontvang jij een constructie volledig op jouw maat. 
 

Deze structuur kan zowel aangebouwd als vrijstaand geplaatst worden 
in je tuin en kan gebruikt worden als overdekt terras, poolhouse,  
buitenkeuken en zoveel meer. Een aluminium modulair systeem dat 
jij volledig personaliseert met verschillende afwerkingsmaterialen tot 
jouw ideale buitenruimte. Jouw creativiteit, jouw overkapping! 



PRODUCTKENMERKEN 

- Duurzame materialen 
- Uitgepuurde stijl met strakke rechte lijnen 
-  Unieke combinatie van hout en aluminium
- Naadloze integratie van een gesloten ruimte
- Alle technieken onzichtbaar weggewerkt 
- Meerdere modules koppelbaar

1 .  MOGELIJKE OPSTELLINGEN - IN BOVENAANZICHT

Vrijstaand

Aangebouwd

-  Aluminium gelakt volgens de normen van QualiCoat Seaside
- Dakstructuur met kantelbare lamellen in aluminium
- Brede lamellen van 22 cm voor een strakkere look
- Besturing via afstandsbediening of smartphone 
- Geïntegreerde accessoires mogelijk 
- Onderhoudsarm



2. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Afmetingen  
  
Overmeten lengte 212 cm - 302 cm - 392 cm - 482 cm*    
Overmeten lengte roteerzijde 218 cm - 623 cm**  
Hoogte doorgang  230 cm 
Totale hoogte - gesloten lamellen 258 cm 
Totale hoogte - openstaande lamellen 266 cm 
Ligger 27 cm x 15,3 cm 
Paal 16 x 16 cm 
Aluminium gelakt volgens de normen van QualiCoat Seaside 
Kleur alle RAL-kleuren 
Lamel 22 cm 
Lamelrotatie max. 135° 
Minimum aantal waterafvoeren 2  
Waterafvoerdebiet 56l/h/m²
 

Dakstructuur 
 
Roteerbare lamellen aluminium 
Gesloten onderdak in aluminium aluminium planchetten + EPDM 
Gesloten onderdak in thermowood vuren of ayous planchetten + EPDM
 

Bestur ing 
 
Somfy afstandsbediening standaard
Somfy Tahoma Switch optie 
Somfy smartphone app optie

* Andere maten zijn mogelijk in maatwerk. 
** Per 22,5 cm wordt 1 lamel toegevoegd. 

3.  BESCHIKBARE ACCESSOIRES 
 
Ver l icht ing  

Ingewerkte ledverlichting dimbaar - warm wit - 3000K - 1000 lumen/m 
 

Sensoren 

Zonnesensor Somfy 
Windsensor Somfy  
Regensensor Somfy 
 
 
Glazen schuifwand  
  
Aantal panelen 3, 4 of 5  
Afmeting 1 paneel 92 x 230 cm   
Glas  gehard veiligheidsglas 10 mm
 
 
Inbouwscreen  

Beschikbare breedte 150 cm - 450 cm 
Beschikbare doorloophoogte 100 cm - 235 cm 
Weving sergé 5% - matte afwerking  
Kleur 13 kleuren beschikbaar    
Besturing Somfy  
Brandklasse m1 / nfpa 701 
Obstakeldetectie √ 

Vaste wanden  

Vaste wand verticaal beplankt thermowood vuren of thermowood ayous - geribd of vlak 
Vaste wand horizontaal beplankt thermowood vuren of thermowood ayous - vlak 
Aluminium schuifdeur opaal gelaagd glas - 100 x 230 cm

Panelen  

Aluminium paneel met beplanking in: alle RAL-kleuren 
Thermowood vuren geribd √ 
Thermowood vuren vlak √ 
Thermowood ayous geribd √ 
Thermowood ayous vlak √ 
Helder gelaagd glas √ 
Opaal gelaagd glas √
 

GARANTIE 
 
Met de Baalu kies je voor kwalitatief Belgisch design. Deze constructies van Exterior Living bieden volgende garanties:  
 
- Kleurvastheid en hechting van de poederlak  5 jaar 
- Gebreken op de structuur die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en onderhoud 5 jaar
- Elektrische en bewegende onderdelen 2 jaar 



BAALU

Luxueus design  

Unieke combinaties 

Duurzame materialen 

Onderhoudsvriendelijk

Bruggesteenweg 245,  B-8830 Gits  
info@exteriorliving.be - www.exteriorliving.be


