


      

Met trots presenteert Verasol® de Highline CUBE, een terrasoverkapping die  

uw buitenruimte transformeert tot een leefomgeving waar meer mogelijk is.  

Meer comfort en meer ruimte bieden u de ultieme vrijheid. 

De Highline CUBE is met recht een Highline. Strak en stijlvol design op hoog niveau.  

Een moderne veranda in twee inspirerende kleuren met een natuurlijk lichtinval  

voor optimaal comfort. 

Deze exclusieve terrasoverkapping onderscheidt zich door zijn innovatieve constructie en 

ultramoderne elementen. Duurzaam geproduceerd van hoogwaardig recyclebaar aluminium. 

Onderhoudsarm en met een zeer lange levensduur, een beproefd Verasol® design. 

“Just living is not enough... Highline CUBE” 

 

De Highline  







“Het kubistische design met de strakke 
belijning past perfect bij onze woning”

H IGHL I NE



“Dankzij het innovatieve, robuuste ontwerp op 
twee staanders genieten wij optimaal van het 

buitenleven” 



H IGHL I NE



“Het kristalheldere glasdak met zijn 
natuurlijk lichtinval laat de zon heerlijk  

naar binnen schijnen”



H IGHL I NE





“De glasschuifwand met unieke,  
ultra-lage rail biedt voor iedereen 

comfortabele toegang”

H IGHL I NE





“Altijd een aangenaam klimaat onder 
onze veranda dankzij de onderdakzonwering 

met Somfy-aansturing”

H IGHL I NE





“Met de moderne aluminium kozijnen 
realiseerden wij de tuinkamer van 

onze dromen”

H IGHL I NE





“De luxe, dimbare LED-verlichting in onze 
tuinkamer is de perfecte sfeermaker”

H IGHL I NE



STANDAARD AFMETINGEN (B X D) 

4000 x 3000 mm 4000 x 3500 mm 4000 x 4000 mm

5000 x 3000 mm 5000 x 3500 mm 5000 x 4000 mm
6000 x 3000 mm 6000 x 3500 mm 6000 x 4000 mm
7000 x 3000 mm 7000 x 3500 mm 7000 x 4000 mm

PRODUCTSPECIFICATIES 

Volledig op uw maat gemaakt:

 Voorbereid voor dakbedekking van glas

 Inclusief extra sterke goot

 Inclusief extra sterke tussenliggers 

 Geen zichtbaar dakafschot 

 Inclusief daklastberekening en CE-markering 

 10 jaar garantie 

Designed in The Netherlands, made in Germany

De Verasol® Highline CUBE is leverbaar in de onderstaande maten, 

waarbij altijd twee staanders worden gebruikt die het kubistische 

design benadrukken.

De Highline Cube wordt altijd exact op uw maat gemaakt.

RAL 9010 
structuur

Antraciet 
structuur

KLEUREN

 Geheel open

Voorbeeldconfiguraties

Tweevlaks kozijn 

Viervlaks kozijn aan de zijkant

Zijkant met zesvlaks kozijn

Glasschuifwand voor en rechts

Glasschuifwand en viervlaks kozijn

Aluminium schuifpui en zesvlaks kozijn

 Glasschuifwand aan de voorzijde

De Verasol® Highline 



GLASSCHUIFWANDEN 

KOZIJNEN & SCHUIFPUIEN 

LED VERLICHTING

ZONWERING

HEATERS 

 10 mm veiligheidsglas

 Zeer lage, gebruiksvriendelijke onderrail, slechts 17 mm

 Geharde polyamide wielen, onderhoudsvrij gelagerd

 Verstelbare wielsets, 4 wielen per schuifdeel

 10 jaar garantie

Altijd een behaaglijke temperatuur in de veranda of tuinkamer

 Heaters voor zowel open als gesloten ruimten

 Diverse modellen met dimmer en afstandsbediening  

 Fraai design en verschillende kleuren

 Solide en degelijk systeem

 Puien voorzien van 24 mm iso-glas

 Maatwerk mogelijk

 10 jaar garantie

Dimbare LED-spots met afstandsbediening

 Ook verkrijgbaar in kleuren (RGBW)

 Optioneel met app-bediening

 Optimale doekspanning door ritsgeleiding

 Optioneel met afstandsbediening (Somfy)

 Vele kleuren en dessins mogelijk

 Perfecte onderhoudsarme zonwering

Veel gekozen opties:

H IGHL I NE




