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ONGEËVENAARDE 
KWALITEIT

SUPERIOR
COATING

 i    Moderne, antraciete overkapping van 11.06 x 4 meter  
met een IQ-relax polycarbonaat dak.

  “Het pakket was helemaal compleet. We hebben zelf niets  

   - zelfs geen schroefje - hoeven te kopen. Uitstekend!“ 

– Piet –

ModernKlassiek

Stap 1 Kies uw kleur en stijl
Voor uw Gumax® Excellence terrasoverkapping kunt u kiezen uit:

+  Klassieke of moderne stijl;
+  Kleur mat antraciet (RAL 7016) of mat wit (RAL 9016).

Gumax® Excellence - Superior coating  
Mensen vergeten vaak te informeren naar de coating die gebruikt wordt op 
aluminiumproducten. Aangezien er veel verschil is in de kwaliteit van de op de 
verandamarkt gebruikte coatings, willen we het belang van de kwaliteit ervan 
benadrukken. Een paar jaar na installatie zult u zeker het verschil zien tussen 
de coatings. Kies voor Gumax® Excellence en u kiest voor een coating die zijn 
kleur en glans uitstekend behoudt. Een matte coating van een wereldwijde 
leider in poedercoatings die u gemoedsrust schenkt.

De AkzoNobel Interpon-coating die aangebracht wordt op Gumax® 
Excellence-producten is ontworpen voor een buitenomgeving en biedt een 
uitstekende en langdurige bestendigheid tegen UV-licht en verschillende 
weersomstandigheden. Gumax® Excellence - Superior coating biedt:
+  Uitstekende glans en kleurbehoud;
+  Van AkzoNobel - Interpon, wereldwijde leider in poedercoatings;
+  Onderhoudsvriendelijk;
+  Ontworpen om te voldoen aan de prestatievereisten van QUALICOAT.

Onderstaande voorbeeldkleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Antraciet (RAL 7016) Wit (RAL 9016)

 i    Klassieke, witte overkapping van 6.06 x 3 meter  
met een opaal polycarbonaat dak inclusief schoren.

Wij streven ernaar dat steeds meer mensen het hele jaar door maximaal van 
hun tuin kunnen genieten. Daarom biedt Tuinmaximaal een ruim assortiment 
aan Gumax® Excellence overkappingen en carports van ongeëvenaarde 

kwaliteit. Door middel van diverse uitbreidingsmogelijkheden kunt u uw 
overkapping of carport geheel naar wens en stap voor stap samenstellen.

Gumax® Excellence  
terrasoverkappingen 
en carports

Woon- en tuinplezier in één

Terrasoverkapping + Pagina 3Pagina 2 + Tuinmaximaal + Terrasoverkapping

Terrasoverkapping vanaf

896,-
incl. BTW met de

laagste prijs garantie

https://www.tuinmaximaal.be/terrasoverkapping
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Gumax®: kwaliteit & CE-markering
Onder uw overkapping moet u veilig kunnen genieten. Waar andere 
merken terrasoverkappingen gebruikmaken van 6060-T6 aluminium, 
zijn Gumax® Excellence overkappingen vervaardigd uit het 25% sterkere 
6063-T6 aluminium. Bovendien biedt aluminium zelf vele voordelen.  
Het materiaal:
+  Is zeer onderhoudsarm;
+ Heeft een lange levensduur;
+  Wordt niet aangetast door vocht of UV-straling. 

Gumax® Excellence terrasoverkappingen zijn daarnaast: 
+  Bestand tegen een last van 80kg per m2 dankzij de gegalvaniseerde 

stalen strip in de goot; 
+  Voorzien van CE-markering en voldoen daarmee aan de vereiste 

Europese bouwnormen;
+  Bestand tegen wind tot orkaankracht en zware aardbevingen.

  Vraag altijd naar de CE-markering bij de aanschaf van een overkapping.

Stap 3 Bepaal de afmetingen 
A: breedte

Gumax® Excellence terrasoverkappingen worden standaard geleverd vanaf 
3.06 meter breed en lopen op per meter: 3.06m, 4.06m, 5.06m, 6.06 meter etc.  
De breedte is eenvoudig op maat in te korten. 

B: diepte
Gumax® Excellence terrasoverkappingen worden standaard geleverd in 
dieptematen van 2.5m, 3.0m, 3.5m of 4.0 meter. Bij een overkapping met een 
polycarbonaat dak zijn alle dieptes op maat inkortbaar. Hierdoor is iedere 
diepte tot 4.0 meter mogelijk. Een glazen dak is alleen in standaardmaten 
mogelijk. Let op: bij het inkorten in de diepte kan er geen zonwering worden 
gemonteerd. Ook glazen schuifwanden kunnen in dit geval niet aan de 
zijkanten van uw terrasoverkapping worden gemonteerd, omdat de standaard 
Gumax® glazen spie niet meer past. 

 i    Moderne, antraciete overkapping van 6.06 x 2.5 meter  
met een melkglazen dak.

Stap 2 Kies uw daktype
Voor uw Gumax® Excellence terrasoverkapping kunt u kiezen uit 

onderstaande 5 daktypen. Alle dakplaten hebben een unieke plaatbreedte 
van 980mm. Alle polycarbonaat dakplaten hebben een honingraatstructuur. 
Glazen daken zijn vervaardigd uit gehard en gelaagd 4-4-2 glas. 

Dakplaten Helder glas Melkglas Helder polycarbonaat Opaal polycarbonaat IQ-relax polycarbonaat

Lichtdoorlating 88% 63% 70% 55% 47%

Energiedoorlating 85% 52% 62% 54% 44%

Geluidsdemping 36 dB 36 dB 21 dB 21 dB 21 dB

Dikte 8,76mm 8,76mm 16mm 16mm 16mm

Vuil zichtbaar Ja Nauwelijks Enigszins Nauwelijks Nauwelijks

Condens zichtbaar - - Ja Nauwelijks Nauwelijks

Meest 
gekozen 

poly-
carbonaat

Vrije
doorkijk

Extra
privacy

Bovenstaande dakplaten hebben elk hun eigen kenmerken als het gaat om 
energie- en lichtdoorlating.

Wilt u effectief de warmtestraling tegengaan? Gumax® zonwering 
weerkaatst 89% van de directe warmte-instraling bij alle dakplaten. 

Let op: bovengenoemde percentages zijn indicatief. 

Helder glas Melkglas Helder polycarbonaat Opaal polycarbonaat IQ-relax polycarbonaat

C: hoogte
Tuinmaximaal raadt u aan om van tevoren al na te denken over de hoogte 
en adviseert om een hoogte tot de onderkant van de goot aan te houden 
van 2.10m, 2.15m, 2.20m, 2.25m, 2.30m of 2.35 meter. Met deze afmetingen 
passen de glazen schuifwanden onder de terrasoverkapping altijd exact en 
zijn betonpoeren nog goed in te graven.

   Bereken de doorloophoogte en de hoogte waarop het muurprofiel gemonteerd 
dient te worden op: www.tuinmaximaal.be/meettool

 i    Klassieke, antraciete overkapping van 6.06 x 3 meter  
met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden.

https://www.tuinmaximaal.be/meettool
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Gumax® spie op schutting
+  Om zijwanden bovenop of naast een muurtje of schutting af te sluiten;
+  Verkrijgbaar in helder, opaal en IQ-relax polycarbonaat;
+  Plaatbreedte van 980mm, tevens de maximale hoogte;
+  Naar wens in te korten.

2.5m 3m 3.5m 4m

Prijs per stuk 159,- 189,- 219,- 249,-

Diverse accessoires + Pagina 7Pagina 6 + Tuinmaximaal + Terrasoverkapping

Prijzen zijn alle inclusief BTW en gelden voor beide stijlen en kleuren.  
Bij een polycarbonaat dak heeft u de keuze uit 3 soorten polycarbonaat. 
Tuinmaximaal hanteert standaard breedte- en dieptematen. 

Maak uw terrasoverkapping compleet met:

Stap 5 Losse onderdelen en accessoires
Maak uw Gumax® Excellence terrasoverkapping compleet met 

bijbehorende accessoires. Alle gepoedercoate accessoires zijn verkrijgbaar in 
de kleuren mat antraciet (RAL 7016) en mat wit (RAL 9016). 

Benodigde aantal staanders
Kleuraanduiding Staanders

2 stuks

3 stuks

4 stuks

Gumax® Excellence overkapping met helder glazen dak
2.5m 3m 3.5m 4m

  3.06m 1.437,- 1.607,- 1.875,- 2.349,-

  4.06m 1.704,- 1.935,- 2.301,- 2.750,-

  5.06m 2.069,- 2.362,- 2.799,- 3.457,-

  6.06m 2.385,- 2.702,- 3.226,- 3.993,-

  7.06m 2.678,- 3.043,- 3.651,- 4.613,-

  8.06m 3.347,- 3.651,- 4.188,- 5.198,-

  9.06m 3.517,- 3.968,- 4.735,- 5.831,-

10.06m 3.956,- 4.504,- 5.417,- 6.538,-

11.06m 4.370,- 4.869,- 5.941,- 7.181,-

12.06m 4.650,- 5.283,- 6.330,- 7.815,-

Gumax® Excellence overkapping met melkglazen dak
2.5m 3m 3.5m 4m

  3.06m 1.723,- 1.928,- 2.250,- 2.818,-

  4.06m 2.044,- 2.322,- 2.761,- 3.300,-

  5.06m 2.482,- 2.835,- 3.359,- 4.149,-

  6.06m 2.863,- 3.242,- 3.871,- 4.791,-

  7.06m 3.212,- 3.651,- 4.381,- 5.536,-

  8.06m 4.016,- 4.381,- 5.026,- 6.239,-

  9.06m 4.221,- 4.761,- 5.682,- 6.998,-

10.06m 4.747,- 5.404,- 6.501,- 7.844,-

11.06m 5.243,- 5.843,- 7.128,- 8.617,-

12.06m 5.580,- 6.340,- 7.595,- 9.377,-

Gumax® Excellence overkapping met polycarbonaat dak
2.5m 3m 3.5m 4m

  3.06m 896,- 999,- 1.242,- 1.460,-

  4.06m 1.205,- 1.339,- 1.460,- 1.581,-

  5.06m 1.460,- 1.618,- 1.753,- 1.997,-

  6.06m 1.655,- 1.813,- 1.972,- 2.252,-

  7.06m 1.825,- 2.009,- 2.190,- 2.580,-

  8.06m 2.374,- 2.483,- 2.520,- 2.885,-

  9.06m 2.422,- 2.642,- 2.861,- 3.226,-

10.06m 2.739,- 3.043,- 3.336,- 3.640,-

11.06m 3.031,- 3.336,- 3.651,- 4.005,-

12.06m 3.323,- 3.640,- 3.835,- 4.347,-
Gumax® betonpoeren
+  Verkrijgbaar met en zonder hemelwaterafvoer (HWA).

Prijs per set

2 Staanders 156,-

3 Staanders 218,-

4 Staanders 278,-

Stap 4 Fundering
Een Gumax® Excellence 

terrasoverkapping moet gemonteerd 
worden op een ondergrond die een 
gewicht tot 750kg per staander kan 
dragen. Tuinmaximaal adviseert 
hiervoor Gumax® betonpoeren te 
gebruiken. Met betonpoeren verdeelt 
u de kracht die de overkapping op de 
ondergrond uitoefent. Indien u een 
terras heeft met een fundering van 
beton, dan kan de terrasoverkapping 
zonder extra betonpoeren worden 
geplaatst.

A: bovenzijde 210mm, B: onderzijde 250mm en C: hoogte 275mm. 

Dé terrasoverkapping met 
    volop uitbreidingsmogelijkheden

Product update: Montage extra makkelijk!

Veel 
gekozen

optie

Overige producten
Prijs

Lakstift 24,-

Spuitbus 49,-

Gumax® schoren
+  Voor een unieke en landelijke stijl;
+  Verkrijgbaar in mat antraciet (RAL 7016) en mat wit (RAL 9016);
+  Zowel één als twee schoren per staander mogelijk;
+  Glazen schuifwanden niet mogelijk in combinatie met schoren.

Prijs

Schoor 49,-

Gumax® polycarbonaat zijwand

+  Om de gehele zijkant van de Gumax® Excellence overkapping af te sluiten;
+  Verkrijgbaar in helder, opaal en IQ-relax polycarbonaat;
+  Beschikbaar voor alle dieptematen tot 4 meter.

2.5m en 3m diep 3.5m en 4m diep

Prijs per stuk 599,- 799,-

Gumax® ledspots

+  Voor sfeervolle avonden onder uw overkapping;
+  1 set bestaat uit 4 of 6 spotjes van 3 watt per stuk;
+  Dient vooraf gemonteerd te worden in de tussenliggers;
+  Met afstandsbediening om aan/uit te zetten en te dimmen.

Prijs

Ledspots (set van 4 stuks) 165,-

Ledspots (set van 6 stuks) 199,-

Gumax® 
zonwering

Gumax® glazen 
schuifwanden

Gumax® 
Lighting System

P. 14P. 8 P. 18



Hoogtematen railsystemen van bovenkant fundering tot onderkant  
goot/balk +/- 20mm speling.

2000mm 2200mm 2400mm

2050mm 2250mm 2500mm

2100mm 2300mm 2600mm

2150mm 2350mm 2700mm
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 i    Moderne, witte overkapping van 5.06 (ingekort) x 3 meter 
met een opaal polycarbonaat dak inclusief glazen schuifwand. i    Moderne, antraciete overkapping van 4.06 x 3.5 meter 

met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden.

  “Met de bijgeleverde montagehandleiding was het 

   monteren van de glazen schuifwanden erg goed te doen.”

– Christian –

Totale hoogte glazen 
schuifwandsysteem
Gumax® glazen schuifwanden 
zijn verkrijgbaar in hoogtematen 
variërend van 2000mm t/m 2700mm. 
Hierbij is er een speling van 20mm 
naar boven en 20mm naar beneden 
mogelijk. De hoogtemaat van het 
complete systeem wordt gerekend 
inclusief de onderrail, bovengeleider 
en het glasprofiel. U hoeft dus enkel 
met deze maat rekening te houden. 
Is uw overkapping met afschot 
geplaatst? In dit geval dient zowel de 
laagste als hoogste maat binnen de 
afmetingen in de tabel hiernaast te 
vallen. 

Goot

Bovengeleider

U-profiel

Onderrail

Funderings-
koker

Hoogte:
onderzijde 
goot tot 
bovenzijde 
funderings-
koker

Gumax® 
glazen schuifwanden

Geef de wind en kou geen kans
Geniet alle seizoenen maximaal van uw tuin met Gumax® glazen 
schuifwanden onder uw overkapping. Dankzij het heldere glas gaat er weinig 
daglicht verloren en zit u ook op koudere dagen comfortabel onder uw 

terrasoverkapping. Voeg naar eigen smaak diverse accessoires toe aan uw 
Gumax® glazen schuifwand. Gumax® glazen schuifwanden zijn ook geschikt 
voor andere merken overkappingen en aan-/uitbouwen.

Glazen schuifwand vanaf

246,-
per meter, incl. BTW met de

laagste prijs garantie

https://www.tuinmaximaal.be/glazen-schuifwand


Meetinstructies glazen schuifwanden
Wanneer u de volle lengte van een rail gebruikt is er geen overlap  
tussen de glazen platen, aangezien de glazen platen 980mm breed 
zijn. De railsystemen zijn eenvoudig in te korten. U berekent de 
overlap per plaat door de lengte die u inkort te delen door het aantal 
platen minus één. 

Voorbeeld: u wilt een 4-rail systeem inkorten met 210mm.  
Een 4-rail systeem bevat 4 glasplaten. Haal hier voor de berekening één 
glasplaat vanaf. Er zijn namelijk 3 plekken waar overlap mogelijk is.  
De overlap per glasplaat is 210 : 3 = 70mm.  

Indien de opening die u wilt afsluiten groter is dan 5880mm, dan heeft 
u onderstaande mogelijkheden: 
1.  Verklein de opening naar maximaal 5880mm door een deel van de 

opening dicht te maken.
2.  Verdeel de opening in tweeën met een extra staander, zodat u twee 

afzonderlijke railsystemen kunt plaatsen.

Glazen schuifwanden + Pagina 11Pagina 10 + Tuinmaximaal + Glazen schuifwanden

Breedtematen glazen schuifwanden
Gumax® glazen schuifwanden zijn beschikbaar van een 1-rail t/m een 6-rail. 
Als u de volle lengte van een rail gebruikt, dan is er geen overlap tussen de 
glasplaten. De breedte van de glazen schuifwand wordt gemeten van staander 
tot staander.

Productdetail
Glasprofiel (bij ieder systeem): 
Lengte: 980mm x Breedte: 16,60mm x Hoogte: 73,40mm. 

Lengte Breedte Hoogte

1-rail  bovengeleider     

onderrail

1960mm

1960mm

23,18mm

35,00mm

75,50mm

17,77mm

2-rail  bovengeleider     

onderrail

1960mm

1960mm

43,35mm

48,95mm

75,50mm

17,77mm

3-rail  bovengeleider     

onderrail

2940mm

2940mm

64,70mm

70,30mm

75,50mm

17,77mm

4-rail  bovengeleider     

onderrail

3920mm

3920mm

86,05mm

91,65mm

75,50mm

17,77mm

5-rail  bovengeleider     

onderrail

4900mm

4900mm

107,40mm

113,00mm

75,50mm

17,77mm

6-rail  bovengeleider     

onderrail

5880mm

5880mm

128,76mm

134,35mm

75,50mm

17,77mm

 i    Moderne, antraciete overkapping van 5.06 x 3 meter  
met een opaal polycarbonaat dak inclusief glazen schuifwanden.  i    Moderne, antraciete overkapping van 6.06 x 2.5 meter  

met een opaal polycarbonaat dak inclusief glazen schuifwanden.



Accessoires glazen schuifwand
Prijs per stuk

Deurgreep 26,-

Sierstrip (zonder haar) 16,-

Tochtstrip (met haar) 26,-

U-profiel (2x) Set 1-rail 119,-

U-profiel (2x) Set 2-rail 131,-

U-profiel (2x) Set 3-rail 154,-

U-profiel (2x) Set 4-rail 178,-

U-profiel (2x) Set 5-rail 202,-

U-profiel (2x) Set 6-rail 226,-

Gumax® glazen spie

+  Heeft een standaard hoek van 8 graden.

2.5m 3m 3.5m 4m

Prijs per stuk 339,- 429,- 529,- 649,-
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Gumax® glazen schuifwand
+  Tot een breedte van 5880mm;
+  Hoogtematen van 2000mm t/m 2700mm;
+  10mm dik veiligheidsglas;
+  Geïntegreerde waterafvoer.

Prijs

1-rail (lengte: 1960mm) 369,-

2-rail (lengte: 1960mm) 492,-

3-rail (lengte: 2940mm) 739,-

4-rail (lengte: 3920mm) 984,-

5-rail (lengte: 4900mm) 1.231,-

6-rail (lengte: 5880mm) 1.475,-

Gumax® funderingskokers
Prijs per stuk

1-rail (lengte: 1960mm) 122,-

2-rail (lengte: 1960mm) 134,-

3-rail (lengte: 2940mm) 158,-

4-rail (lengte: 3920mm) 182,-

5-rail (lengte: 4900mm) 207,-

6-rail (lengte: 5880mm) 242,-

Veel 
gekozen

optie

 i    Klassieke, antraciete overkapping van 6.06 x 3 meter  
met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden.

Geschikt
voor de meeste 
overkappingen 
en tuinhuizen

Eenvoudig bouwpakket
U monteert de Gumax® glazen schuifwand eenvoudig zelf met het complete 
bouwpakket en de stap voor stap montagehandleiding. 

Losse onderdelen en accessoires
Voor het plaatsen van Gumax® glazen schuifwanden aan de zijkant van de 
overkapping, is een Gumax® glazen spie nodig. U kunt uw Gumax® glazen 
schuifwand verder compleet maken met diverse Gumax® accessoires, zoals 
sier- en tochtstrips, deurgrepen en U-profielen.  
Alle accessoires zijn verkrijgbaar in de kleuren mat antraciet (RAL 7016) en  
mat wit (RAL 9016).

Fundering
Voor het plaatsen van Gumax® glazen schuifwanden is een sterke fundering 
nodig die waterpas ligt en tot 390kg per strekkende meter kan dragen. 
Tuinmaximaal adviseert hiervoor Gumax® aluminium funderingsbalken te 
monteren om verzakking te voorkomen. 
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Reflectie warmtestraling Gumax® zonwering Reflectie warmtestraling Merk-X

Effect onder polycarbonaat en glazen overkappingen
In tegenstelling tot traditionele canvas zonweringsdoeken, creëert 
Gumax® automatische zonwering niet alleen schaduw, maar wordt ook de 
warmtestraling effectief gereflecteerd. Dit komt door het revolutionaire 
zonweringsdoek dat is vervaardigd uit een kunststof doek met gewoven  

aluminium draden. Dat zorgt ervoor dat de zonwering van Gumax® 73% 
van het zichtbare licht reflecteert en maar liefst 89% van de warmtestraling. 
Gumax® zonwering is effectief onder overkappingen met zowel polycarbonaat 
als glazen daktypen. 
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Gumax® automatische 
zonwering

De nieuwe standaard in warmte- en lichtreflectie

“Nu heb ik het hele jaar geen last meer van de zon, 

   het temperatuurverschil met zonwering is 7 graden!” 

– Patricia –

Ook 
effectief onder 

melkglas en poly 
daktypen

Of het nu lente, zomer, herfst of winter is; u moet ieder seizoen maximaal 
kunnen genieten van uw terrasoverkapping. Gumax® automatische zonwering 

zorgt voor schaduwplekken waar u wilt, wat zorgt voor een wat aangenamere 
temperatuur. 

Zonwering vanaf

1.354,-
incl. BTW met de

laagste prijs garantie

 i    Klassieke, antraciete overkapping van 6.06 x 3.5 meter  
met een helder glazen dak inclusief zonwering.  i    Klassieke, antraciete overkapping van 6.06 x 3.5 meter  

met een helder glazen dak inclusief zonwering.

https://www.tuinmaximaal.be/zonwering
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 i    Moderne, witte overkapping van 5.06 x 3.5 meter  
met een helder glazen dak inclusief zonwering.

Alle voordelen op een rij:
+  Reflecteert warmtestraling, iets wat andere zonweringen niet doen;
+  Geen verduisterend effect;
+  Per strook bedienbaar en op iedere gewenste positie stil te zetten;
+  5 jaar garantie (2 jaar op bewegende en elektrische onderdelen);

+  Effectief onder alle daktypen, zowel polycarbonaat als glazen daktypen;
+  Onderhoudsvriendelijk;
+  Eenvoudig te monteren bouwpakket met stap voor stap handleiding en 

montagevideo.

Onderzonwering
Automatische zonwering van Gumax® wordt gemonteerd onder de 
overkapping en tussen de dakliggers. Dit zorgt ervoor dat het zonweringsdoek 
niet onderhevig is aan weersinvloeden en vuil van buitenaf. Gecombineerd 
met de compacte opslag van het doek, is de zonwering van Gumax® 
daarmee erg onderhoudsvriendelijk. Doordat het unieke zonweringsdoek 
warmtestraling aan de bovenzijde reflecteert, blijft de warmte niet onder 
de overkapping hangen. De temperatuur onder uw overkapping ligt dus 
aanzienlijk lager dan bij standaard zonwering met een canvas doek. 

Zon of schaduw, u heeft het zelf in de hand
Gumax® zonwering bedient u eenvoudig met de meegeleverde 
afstandsbediening. De elektrische motoren van de zonweringsstroken zijn 
zowel gezamenlijk als individueel te besturen. Dit is mogelijk tot maar liefst  
16 individuele banen. U kunt de zonwering ook op iedere positie stilzetten.  
Zo heeft u zelf in de hand waar u schaduw creëert onder uw overkapping.

Om Gumax® zonwering onder andere typen overkappingen te plaatsen, 
moet de ruimte onder de overkapping binnen de onderstaande marges 
vallen. 

1 Hoogte (onder dakplaten):  minimaal 88mm

2 Breedte (tussen liggers): 936 - 950mm

3 Lengte (tussen muurprofiel en goot): 

   Verkrijgbaar in lengte 2,5m 2463 - 2502mm

   Verkrijgbaar in lengte 3m 2963 - 3002mm

   Verkrijgbaar in lengte 3,5m 3463 - 3502mm

   Verkrijgbaar in lengte 4m 3963 - 4002mm

Gumax® automatische zonwering  
De onderstaande prijzen gelden voor beide kleuren.

2.5m 3m 3.5m 4m

  3.06m 1.354,- 1.532,- 1.710,- 1.887,-

  4.06m 1.767,- 2.004,- 2.240,- 2.476,-

  5.06m 2.180,- 2.475,- 2.771,- 3.067,-

  6.06m 2.593,- 2.947,- 3.302,- 3.656,-

  7.06m 3.004,- 3.419,- 3.833,- 4.246,-

  8.06m 3.417,- 3.890,- 4.363,- 4.835,-

  9.06m 3.831,- 4.362,- 4.893,- 5.425,-

10.06m 4.242,- 4.833,- 5.424,- 6.015,-

11.06m 4.655,- 5.306,- 5.954,- 6.604,-

12.06m 5.068,- 5.777,- 6.486,- 7.196,-

 i    Moderne, antraciete overkapping van 5.06 x 3 meter 
met een helder glazen dak inclusief zonwering.
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NIEUW! 
Gumax® Lighting System

Altijd eenvoudig de passende sfeer onder de 
terrasoverkapping
Kies met Gumax® Lighting system altijd eenvoudig de passende sfeer onder 
de overkapping. Kies bij elke sfeer met slechts één druk op de knop de 
bijpassende kleur. Vloeiend instelbaar van warm wit tot helder wit licht én elke 
andere kleur. Stel naar uw persoonlijke voorkeur elk lichtarmatuur afzonderlijk 
in. Ledverlichting voor iedere gelegenheid en voor ieder moment.  
Ook bedienbaar via een Smart Home systeem.

+  Warm wit tot helder wit licht;
+  Vloeiend dimmen van fel tot zacht;
+  Altijd de passende kleur;
+  Instellen per lichtarmatuur.

Eigen lichtscènes
Stel tot acht scenes naar uw wens in op de 
afstandsbediening of zoveel als u wilt via een Smart 
Home systeem.

Eenvoudige bediening
Bedien het Gumax® Lighting system eenvoudig 
met meegeleverde afstandsbediening of een Smart 
Home systeem.

Makkelijk bevestigen
Makkelijk bevestigen door één persoon.  
Zowel onder een nieuwe of onder een bestaande 
terrasoverkapping.

Lighting System vanaf

499,-
incl. BTW met de

laagste prijs garantie

 i    Moderne, antraciete overkapping van 8.06 x 4 meter met een  
helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden en Lighting System.

“Sfeervolle verlichting voor uw overkapping” 

https://www.tuinmaximaal.be/lighting-system


Lighting System + Pagina 21Pagina 20 + Tuinmaximaal + Lighting System

 i    Moderne, antraciete overkapping van 6.06 x 3 meter  
met een melkglazen dak inclusief Lighting System.  i    Klassieke, witte overkapping van 6.06 x 3 meter  

met een opaal polycarbonaat dak inclusief Lighting System.

Stel uw dagelijkse routine in
Met een Smart Home systeem stelt u eenvoudig Lighting System in voor 
dagelijkse automatische routine. Zo past uw belichting zich aan bij het
moment van de dag.

10.00
Helder
Goede en 
prettige 
verlichting.

19.00
Ontspannen
Warme en 
prettige 
kleurtinten.

12.00
Voorjaar
Ervaar de 
seizoenen  
ten volste.

22.00
Metropool
Kleurrijke 
en hippe 
accenten.

Het Gumax® Lighting System sluit naadloos aan onder de tussenliggers 
van uw terrasoverkapping.

1 Hoogte (onder tussenligger):  22,5mm

2 Breedte (gelijk aan tussenliggers): 60mm

3 Lengte (tussen muurprofiel en goot): 

   Verkrijgbaar in lengte 2,5m 2257mm

   Verkrijgbaar in lengte 3m 2757mm

   Verkrijgbaar in lengte 3,5m 3257mm

   Verkrijgbaar in lengte 4m 3757mm

Makkelijk te bevestigen door 1 persoon. 
Ook als u al een terrasoverkapping heeft.

Eenvoudige bediening
Bedien het Gumax® Lighting System eenvoudig met meegeleverde 
afstandsbediening. Selecteer de door u gewenste sfeer met een van de 
voorkeurbuttons. Kies van zacht warm tot helder koud of een van de acht, 
door u geprogrammeerde lichtscène. Het is zelfs mogelijk om de afzonderlijke 
lichtarmaturen van Gumax® Lighting System handmatig in te stellen.

En vanzelfsprekend ook als geheel.

+  Persoonlijke voorkeurbuttons;
+  Elk lichtarmatuur apart instellen;
+  Programmeerbaar.

Oók bedienen met een Smart Home systeem1

Bedien het Gumax® Lighting System eenvoudig met een Smart Home systeem. 
Kies uw favoriete scènes of stel uw eigen kleurschema in.

Maak uw persoonlijke automatische routine aan, bijvoorbeeld als het Smart 
Home systeem merkt dat u thuiskomt. Altijd de perfect sfeer bij iedere 
gelegenheid onder uw overkapping.

1 +  IVoor gebruik binnen uw smart home systeem dient u zelf te beschikken over een bridge 
die werkt met Zigbee® technologie.  
Gumax heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor 
apparaten en diensten van derden en de comptabiliteit met Gumax® Lighting System.  
U kunt altijd gebruik maken van de meegeleverde afstandsbediening. Raadpleeg altijd de 
volledige veiligheidsvoorschriften, zoals (online) beschikbaar in de montagehandleiding.
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Zo snel mogelijk profiteren 
van uw bestelling?
Als u zo snel mogelijk wilt beginnen met het installeren van uw 
terrasoverkapping, carport of glazen schuifwand, haal uw bestelling dan af bij 
ons overdekte Pick-up point aan ons magazijn. Het magazijn in Eindhoven is 
7 dagen per week geopend van 09:00 – 18:00 uur. Als u een datum en tijdslot 
heeft afgesproken met onze planningsafdeling, raden we aan om altijd met 
zijn tweeën naar de afspraak te komen. Zorg ervoor dat u aanwezig bent op 
het afgesproken afhaalmoment.

Eenvoudige montage 
door gebruiksvriendelijke 
bouwpakketten
Door de eenvoud van onze complete bouwpakketten en stap voor stap 
montagehandleidingen en -video’s is de Gumax® overkapping makkelijk  
zelf te monteren. Duizenden mensen zijn u al voorgegaan. 

   Bekijk de montagehandleiding en –video op:  
www.tuinmaximaal.be/downloads 
of scan hier de code

Heeft u niet alle gereedschappen in uw bezit? U huurt eenvoudig de 
benodigde gereedschappen bij de betere bouwmarkten en verhuurbedrijven 
bij u in de buurt.1

1 +  Informeer bij de verhuurder of de gereedschappen aanwezig zijn in hun assortiment. 

Haal uw order 
af bij het 

Pick-up Point

Bespaar tijd door  
uw bestelling af te halen
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 i    Klassieke, witte overkapping van 6.06 x 3 meter  
met een opaal polycarbonaat dak inclusief Lighting System.

Gumax® Lighting System
2.5m 3m 3.5m 4m

  3.06m 499,- 546,- 599,- 646,-

  4.06m 721,- 792,- 870,- 941,-

  5.06m 943,- 1.037,- 1.142,- 1.237,-

  6.06m 1.165,- 1.283,- 1.414,- 1.532,-

  7.06m 1.387,- 1.528,- 1.686,- 1.828,-

  8.06m 1.608,- 1.774,- 1.958,- 2.123,-

  9.06m 1.830,- 2.019,- 2.229,- 2.419,-

10.06m 2.052,- 2.265,- 2.501,- 2.714,-

11.06m 2.274,- 2.511,- 2.773,- 3.009,-

12.06m 2.496,- 2.756,- 3.045,- 3.305,-

https://www.tuinmaximaal.be/downloads
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IN EUROPA

365 DAGEN PER JAAR
OPEN & BEREIKBAAR

LAAGSTE PRIJS
GARANTIE

9,0

Tuinmaximaal
Steeds meer mensen genieten het hele jaar door maximaal van hun tuin 
en dát is ons doel! Wij gunnen het iedereen om een unieke beleving in de 
tuin te realiseren. Of het nu zomer of winter is: elke dag kunt u genieten 
onder uw terrasoverkapping. Door ons ruime assortiment aan Gumax® 
Excellence terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, automatische 
zonwering en diverse accessoires tegen een aantrekkelijke prijs gaat deze 
droom voor steeds meer mensen in vervulling.

Laagste prijs garantie
Tuinmaximaal garandeert u de laagste prijzen van Nederland, België, 
Duitsland en Frankrijk voor complete sets van terrasoverkappingen, 
glazen schuifwanden en zonwering. Wij zitten namelijk bovenop het 
productieproces en hierbij slaan wij alle tussenhandelaren over. Normaal 
wordt er bij iedere schakel een winstmarge verrekend bovenop de prijs, 
maar dit is bij Tuinmaximaal niet nodig! 

Marktleider in Europa
Wij zijn marktleider in Europa omdat we 20.000 terrasoverkappingen 
en glazen schuifwanden per jaar verkopen. Dat komt omdat we de 
laagste prijs garanderen op alle terrasoverkappingen in combinatie met 
ongeëvenaarde kwaliteit!  

Gumax® Excellence - Superior coating
+  Superior glans en kleurbehoud;
+  Van AkzoNobel - Interpon, wereldwijde leider in poedercoatings;
+  Onderhoudsvriendelijk;
+  Ontworpen om te voldoen aan de prestatievereisten van QUALICOAT. 

Snelle levering
Wij leveren in heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden), België en 
Luxemburg en in delen van Frankrijk en Duitsland.

Showroom 365 dagen per jaar open
Elke dag van het jaar staan wij klaar om u van dienst te zijn in onze 
showroom! Dit biedt de mogelijkheid om precies op de dag langs te komen 
die voor u het beste uitkomt. Of het nu Kerstmis of Nieuwjaar is:  
wij helpen u graag! 

Garantie
U heeft vijf jaar fabrieksgarantie op alle Gumax® producten1.

1 +  2 jaar garantie op bewegende en elektrische onderdelen van de Gumax® zonwering.

Volg de virtuele tour door onze showroom  
via de contactpagina

Volg ons ook online:

U kunt uw terrasoverkapping (met zonwering), carport of glazen schuifwanden zelf samenstellen  
in de webshop: eenvoudig, snel en compleet!

tuinmaximaal.be

Ontdek het zelf in onze 
showroom en laat u inspireren

Wist u dat Tuinmaximaal er alles aan doet om een 
hoge klanttevredenheid te behalen?

Alle prijzen (€) zijn inclusief BTW en geldig tot en met  
31-05-2023, onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. 
Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, worden 
overgenomen zonder toestemming van Tuinmaximaal.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over onze producten of wilt u samen met 
een van onze medewerkers het bestelproces doorlopen? 
Wij staan voor u klaar! Elke dag zorgen ruim 200 
medewerkers ervoor dat u op de beste manier geholpen 
wordt. 

Neem telefonisch contact op met onze medewerkers en 
wij lopen stap voor stap het bestelproces met u door of 
kunnen een offerte voor u opstellen. 

Showroom + Pick-up Point:
Rooijakkersstraat 8 + 5652 BB Eindhoven + Nederland

Contact
+32 (0)14 - 480 515 + info@tuinmaximaal.be

https://nl.pinterest.com/tuinmaximaal
https://www.instagram.com/tuinmaximaal/
https://www.youtube.com/user/TuinmaximaalVideos
https://www.facebook.com/Tuinmaximaal/
https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1038051/tuinmaximaal
https://www.tuinmaximaal.be/
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