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ALU STRAIGHT 
ALU STRAIGHT er et tag med et moderne og 
robust udseende. 

Det unikke, kubistiske vandrette design uden 
synlig hældning på taget giver mulighed for at 

bygge 7 m bred og 6 m dyb på to stolper. 
På grund af dette store spænd har du en 
uhindret udsigt uden forhindringer! 

 
ALU STRAIGHT opfylder de højeste 

kvalitetskrav og leveres med en 15 års 
garanti på maling og aluminiumskonstruktion! 
 

En ALU STRAIGHT med glas tagdækning er 
en luksuriøs overdækning af høj kvalitet med 

et fremragende forhold mellem pris og 
kvalitet. Opalglas er også muligt mod et 
ekstra gebyr. 

 

ALU STRAIGHT har et kubistisk, 

rektangulært design med integreret 

glashældning i bjælken. 

✓ Kubistisk, rektangulær design uden 

taghældning 
✓ Integreret glashældning i bjælken 
✓ Ekstra stærk tagrende, bjælker og 

stolper for et bredt og dybt spænd 
✓ Op til 7000 mm bred fra en tagrende 

på 2 stolper 
✓ Monteringsmateriale i Ral-farve 
✓ 8 mm sikkerhedsglas 

✓ Tilpasningsstandard 
✓ Let at konvertere til en udestue 

✓ Integreret tagrende 
✓ 3 standard RAL-farver 

✓ 15 års garanti 

 
 

 



 

 

Du Nord’s ALU STRAIGHT er her vist som en væghængt 
overdækning på 2 stolper. Fås også som fritstående på 4 

stolper. Kan laves på op til 7 x 6 m. 

 

Du Nord’s ALU STRAIGHT er her vist som en væghængt 
overdækning på 2 stolper. Her ses den indbyggede 
taghældning i taget. 

 
 

Standardfarver:  

 RAL 7016 Antracit grå mat struktur 

 RAL 9007 Grå mat struktur 

 RAL 9010 Hvid mat struktur 

 

Fås også som en -Compact og en -Style version. 

  

ALU STRAIGHT - Compact uden tagudhæng og med 
synlige spærender. 

  

ALU STRAIGHT - Style med et lille tagudhæng. 

 

Med vores ALU STRAIGHT overdækninger, har du en super 
moderne og luksuriøs overdækning af høj kvalitet med et 
fremragende forhold mellem pris og kvalitet.  

 


