
 

 

DU NORD ApS – Hvedemarken 2 – 3650 Ølstykke   

www.dunord.dk – kontakt@dunord.dk – 25 76 13 17 

 

 

ALU SIMPLE  
UG = 1.8 W/M²K* 

LETTE OVERDÆKNINGER OG UDESTUER 
1. UDGAVE - JANUAR 2021 

ALU SIMPLE 
ALU SIMPLE systemet er velegnet til alle former for 

terrasseoverdækning, som kan beskytte dig mod 

regn. 

Hvis man på et senere tidspunkt skulle ønske sig at 

transformere sin terrasseoverdækning til en udestue, 

så tillader ALU SIMPLE systemet også dette. Her 

kan man med fordel lade sig inspirere af vores 

skyde- og foldedøre. Taget kan forsynes med 

termotagplader, enten i opal eller glasklar, eller med 

lamineret enkeltlags glas. 

ALU SIMPLE terrasseoverdækningen produceres i 

såvel standardmål som i dine specialmål, hvor 

tilslutningshøjden ligeledes er fleksibel. ALU SIMPLE 

kan både monteres på en flad husvæg; dit udhæng; 

imellem to bygninger; etc., og giver mulighed for et 

frit spænd på helt op til 795 cm med en dybde på 

200 – 400 cm. 

ALU SIMPLE, er et tagsystem der er både enkelt, 

elegant og meget fleksibelt. Taget kan desuden 

forsynes med indbyggede LED lys. 

✓   Hængslet profil 

✓   Fleksibel taghældning 

✓   4 standard RAL-farver 

✓   Op til 795 cm bred ud af en tagrendeprofil 

✓   Monteringsmateriale i RAL-farve 

✓   Glas 8 mm VSG 

✓   Polykarbonat 16 mm 5 lags struktur 

✓   Med op til 125 KG tagbelastning pr. M² 

✓   Aluminium klik / skrueprofil på taget 

✓   Tilpasning mulig 

✓   LED lys indbygget i spærene, mod tillæg 

  
 

*Den angivne U-værdier for center på 16 mm 

opal polykarbonat tagplader, og altså ikke  

for den samlede konstruktion. 



 

Den hængslede væg- og tagrendeprofil sikrer en 

fleksibel taghældning. Dette er en af fordelene i 

forhold til sammenlignelige modeller fra andre 

leverandører. 

Du kan vælge mellem to typer standard polykarbonat 

tagmateriale; klar og opal. Desuden kan der vælges 

tagplader med Heatstop, mod et ekstra tillæg. 

Derudover kan overdækningen selvfølgelig leveres 

med lamineret glastag. 

Klassisk, rund og flad er de stilvarianter, man kan 

vælge imellem. Tagrenden får et andet udseende 

ved at vælge en af disse stilvarianter. 

Snit i tagprofiler (bemærk de hængslede profiler, 

der giver mulighed for fleksibel taghældning): 

Standardstørrelser med Polykarbonat tagplader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardfarver:  

 RAL 7016 Antracit grå mat struktur 

 RAL 9005 Sort mat struktur 

 RAL 9007 Grå mat struktur 

 RAL 9010 Hvid mat struktur 

 

Med vores ALU SIMPLE overdækninger skabes nye 
muligheder for socialt samvær med familien og venner. 

 

STANDARD STØRRELSER FOR ALU SIMPLE MED POLYKARBONAT TAG 

Bredde   Dybde   Antal stolper 

3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 2 

4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 2 

5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 3 

6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 3 

7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 3 

7950 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 3 

 

STANDARD STØRRELSER FOR ALU SIMPLE MED GLAS TAG 

Bredde   Dybde   Antal stolper 

3000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 2 

4000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 4 

5000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 4 

6000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 3 

7000 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 3 

7950 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 4 

 

Sandardstørrelser med lamineret glastag 


