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Kies voor klasse én kwaliteit

Aluminium 
terrasoverkappingen





Kiest u voor een aluminium  
overkapping van Deponti,  
dan kiest u voor klasse én kwaliteit 
Aluminium is duurzaam, kleurvast en onderhoudsarm. Met een aluminium 
terrasoverkapping zorgt u voor een stijlvol verlengstuk van uw woning.  
Aluminium is bovendien zeer solide, goed bestand tegen alle weersomstandig
heden en heeft amper onderhoud nodig. Wij werken met zorgvuldig geselecteerd 
en kwalitatief hoogwaardig aluminium waarbij wij u de keuze bieden uit de volgende 
drie kleuren: verkeerswit, crème wit en antraciet grijs. Daarnaast bestaan er tal 
van extra opties en accessoires, afhankelijk van uw smaak en voorkeuren.
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04 ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

Het beste aan huis
 
Het hele jaar door genieten van buiten met al het comfort 
van binnen met onze luxe aluminium terrasoverkappingen! 
Met een aluminium terrasoverkapping zorgt u voor een 
stijlvol verlengstuk van uw woning. Aluminium is bovendien 
zeer solide, goed bestand tegen alle weersomstandigheden 
en heeft weinig onderhoud nodig!

Waarom een aluminium overkapping van Deponti;
  Deponti heeft een breed assortiment aan aluminium 

overkappingen.
  Door de flexibele opzet van het Deponti assortiment kunt  

u uw overkapping geheel naar wens samenstellen. 
  De overkappingen van Deponti zijn gemaakt van kwalitatief 

hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke en zorgvuldig 
geselecteerde materialen.

    Met de extra (buiten)ruimte die u met een terrasoverkapping 
krijgt, creëert u een ideale woon en leef situatie.

  Bij Deponti krijgt u 5 jaar garantie op alle aluminium 
terrasoverkappingen.



Waarom 
Deponti
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Max. breedte 
twee staanders

< 4 m >

Dakbedekking
polycarbonaat 

16 mm

Nebbiolo

ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

Terrasoverkapping Nebbiolo; 
Slank, elegant en voor een zeer 
scherpe prijs
 
De Nebbiolo is een overkapping met een tijdloos en slank  
design. Daarnaast is de Nebbiolo ook constructief zwaarder 
uitgevoerd dan gebruikelijk binnen deze voordelige prijsklasse.  
De tussenliggers zijn namelijk voorzien van aluminium in plaats 
van rubber bovenlijsten, waardoor de overkapping zeer stevig is. 
Dat maakt dat de Deponti Nebbiolo uitblinkt in kwaliteit én prijs.  
Kortom: De Nebbiolo heeft een elegant en slank design en is een 
absolute krachtpatser in zijn prijsklasse!

Deze overkapping is standaard leverbaar in een breedtemaat  
van 4, 5 of 6 meter en heeft een uitval van 2.5, 3 of 3.5 meter 
diep. De Nebbiolo is verkrijgbaar in de kleuruitvoeringen crème 
wit en antraciet grijs en wordt geleverd met een polycarbonaat 
dakbedekking; een kwalitatief en duurzaam materiaal met een 
tijdloos uiterlijk. De dakbedekking is er in de uitvoeringen opaal, 
helder, ultra helder en solar control; een hittewerende variant.

Het beste aan huis omdat: 
 Aluminium bovenlijsten
 Elegant en slank design
 Krachtpatser in zijn prijsklasse

Duurzaam KleurvastWeerbestendig
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DETAILS

Kleuren Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024)

Goot Standaard halfrond

Staanders Vierkant

Dakbedekking Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra helder / Solar control)  

Breedte (mm) 4045/5045/6045

Uitval (mm) 2500/3000/3500

Optioneel kan de Nebbiolo worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals 
bijvoorbeeld een zijwand, LED verlichting of een zijspie. > Zie pagina 20.

RALRAL

CRÈME 
WIT

9001 7024

ANTRACIET



Max. breedte 
twee staanders

< 4 m >

Dakbedekking
polycarbonaat 

16 mm

ALUMINIUM OVERKAPPINGEN08

Duurzaam Weerbestendig Kleurvast

DETAILS

Kleuren  Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) /  
Antraciet structuur (RAL7024)

Goot Rond of klassiek 

Staanders Halfrond of vierkant 

Dakbedekking Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra helder / Solar control)

Breedte (mm) 4060/5060/6060/7060 of een veelvoud hiervan  

Uitval (mm) 2500/3000/3500/4000

Optioneel kan de Bosco worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals 
bijvoorbeeld een zijwand, LED verlichting of een zijspie. > Zie pagina 20.

RALRALRAL

CRÈME 
WIT

9001 7024 9016

ANTRACIET
VERKEERS-

WIT

Terrasoverkapping Bosco;  
Onze bestseller, kies uw  
eigen uitstraling!
 
De Bosco terrasoverkapping is perfect afgewerkt en biedt een 
breed scala aan keuzes in de afwerking, zoals de afwerking van 
de gootlijst en de uitstraling van de staanders. U kunt de Bosco 
daardoor helemaal afstemmen op uw stijl, smaak en voorkeuren. 
Daarmee zorgt u voor een perfecte match met uw huis en tuin.

Standaard is de Deponti Bosco leverbaar in een breedte van  
4, 5, 6 en 7 meter uit één stuk. De overkapping is standaard 
leverbaar met een daarbij horende uitval diepte van 2.5, 3, 3.5, 
en 4 meter. Het is uiteraard mogelijk alle afmetingen op maat  
te laten maken door onze Deponti dealers.  Door ons modulaire 
systeem zijn de mogelijkheden met de Bosco oneindig en 
passend in elke situatie en iedere stijl. 

Het beste aan huis omdat: 
 De beste prijskwaliteit verhouding in de markt
  Optimale keuzevrijheid op het gebied van uitstraling en  

mogelijkheden
  De overkapping is koppelbaar waardoor de Bosco oneindig  

kan worden verbreed



Bosco
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Max. breedte 
twee staanders

< 6 m >

Giallo

ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

DETAILS

Kleuren Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) /  
 Antraciet structuur (RAL7024)

Goot Recht* 

Staanders Rechthoekig 115×150 mm 

Dakbedekking Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra helder / Solar control) 

Breedte (mm) 4060/5060/6060/7060 of een veelvoud hiervan 

Uitval (mm) 2500/3000/3500/4000

* Ronde of klassieke sierlijst mogelijk tegen meerprijs

Optioneel kan de Giallo worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals 
bijvoorbeeld een zijwand, LED verlichting en zijspie. > Zie pagina 20.

Duurzaam Weerbestendig Kleurvast
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Dakbedekking
polycarbonaat 

16 mm

RALRALRAL

CRÈME 
WIT

9001 7024 9016

ANTRACIET
VERKEERS-

WIT

Terrasoverkapping Giallo;  
Strak, robuust en karakteristiek
 
De Deponti Giallo terrasoverkapping is te herkennen aan zijn 
strakke robuuste uiterlijk en is voorzien van een extra staal 
verstevigde gootprofiel. Deze extra versteviging maakt het 
mogelijk om de Giallo op slechts twee staanders uit te voeren 
met een overspanning van tot maar liefst 6 meter. Deze 
maximale overspanning op twee staanders is wat de Giallo 
uniek maakt. Het resultaat is maximaal genieten met een vrij 
en open uitzicht.

De Deponti Giallo is verkrijgbaar in drie RAL kleuruitvoeringen: 
crème wit, verkeerswit en antraciet grijs. De dakbedekking is 
standaard gemaakt van polycarbonaat, waarbij u kunt kiezen 
voor verschillende soorten polycarbonaat, afhankelijk van uw 
wensen. 

Het beste aan huis omdat: 
  Overkapping met strak en robuust design
 Verstevigd gootprofiel
 Zes meter overspanning op twee staanders
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VOORDELEN ALUMINIUM
>   Aluminium overkappingen zijn over  

het algemeen investerings vriendelijker 
dan overkappingen gemaakt van een 
ander materiaal.

>   Een terrasoverkapping van aluminium 
biedt een sterke constructie die ons 
waarschijnlijk overleeft.

>   Aluminium vergt weinig onderhoud. 
>   Aluminium overkappingen hebben 

een lange levensduur, waardoor u 
met een eenmalige investering vele 
jaren zorgeloos kunt genieten van  
het buitenleven!
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Dakbedekking
glas 

44.2
Dakbedekking
polycarbonaat 

16 mm
Max. breedte 

twee staanders

< 4 m >

Pigato

ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

Duurzaam Weerbestendig Kleurvast
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DETAILS

Kleuren  Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) /  
Antraciet structuur (RAL7024) 

Goot Rond of klassiek* 

Staanders Halfrond of vierkant

Dakbedekking 44.2 veiligheidsglas

Breedte (mm) 4060/5060/6060/7060 of een veelvoud hiervan 

Uitval (mm) 2500/3000/3500/4000
 
*Rechte sierlijst mogelijk tegen meerprijs

Optioneel kan de Pigato worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals 
bijvoorbeeld een zijwand, LED verlichting of een zijspie. > Zie pagina 20.

RALRALRAL

CRÈME 
WIT

9001 7024 9016

ANTRACIET
VERKEERS-

WIT

Terrasoverkapping Pigato;  
Luxe overkapping met een  
glazen dak
 
De Pigato is het luxe highend aluminium terrasoverkapping uit  
het assortiment. Deze overkapping is verstevigd met een staalstrip 
in het gootprofiel, waardoor deze overkapping standaard kan 
worden uitgevoerd met een dak van gelaagd glas. Daardoor 
geniet u altijd van perfecte lichtinval en kunt u zelfs ónder uw 
overkapping naar de bomen, vogels of sterren kijken. Een gevoel 
van verrijking en pure luxe. 

Standaard is de Deponti Pigato leverbaar in een breedtemaat van 
4, 5, 6 en 7 meter uit één stuk. Net als andere overkappingen kan de 
Pigato echter ook gekoppeld worden, waardoor u de overkapping 
naar wens kunt verbreden. De Pigato heeft een standaard uitval 
van 2.5, 3, 3.5 of 4 meter diep. Deze terrasoverkapping is verkrijg
baar in de kleuruitvoeringen verkeerswit, crème wit en antraciet grijs. 
Daarbij bent u bij deze overkapping ook flexibel om te kiezen voor 
een sierlijst en staanders in de stijl die het beste bij uw huis past.

Het beste aan huis omdat: 
  Luxe uitstraling dankzij een dak van gelaagd glas 
  Gemakkelijk te koppelen waardoor de Pigato naar wens  

kan worden verbreed
 Een absolute verrijking in uw achtertuin



Max. breedte 
twee staanders

< 4 m >

Dakbedekking
polycarbonaat 

16 mm

ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

Duurzaam Weerbestendig Kleurvast
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DETAILS

Kleuren Antraciet structuur (RAL7024)

Goot Rond of klassiek

Staanders Vierkant

Dakbedekking Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra helder / Solar control) 

Breedte (mm) 4060/5060/6060

Uitval (mm) 2500/3000/3500/4000

Optioneel kan de Ribolla worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals 
bijvoorbeeld een zijwand, LED verlichting of zijspie. > Zie pagina 20.

RAL

7024

ANTRACIET

Terrasoverkapping Ribolla; 
Overal genieten van een  
overdekt terras
 
Met een terrasoverkapping brengt u binnen naar buiten en creëert 
u een heerlijke plek direct grenzend aan uw woonkamer of 
keuken. Maar wist u dat het óók mogelijk is te kiezen voor iedere 
andere plek in uw tuin? Wij stellen graag onze Ribolla aan u voor.

De vrijstaande terrasoverkapping Ribolla is een volledig op zichzelf 
staande constructie. Daardoor bent u niet afhankelijk van plaatsing 
tegen een gevel en kunt u op elke plek in uw tuin genieten van een 
overdekt terras. Het hoogste punt van de Ribolla zit aan de voorkant, 
dit betekent dat de afvoer en de goot aan de achterkant van de 
overkapping zitten, waardoor het een strakke uitstraling behoudt.

De Ribolla wordt standaard geleverd met een dichte achterwand, 
één dichte zijwand of een zijwand voorzien van een ultra helder 
polycarbonaat venster en één zijwand met een bordes. Uiteraard 
zijn ook andere combinaties en varianten mogelijk. 

Het beste aan huis omdat: 
 Overal in uw tuin te plaatsen
 Flexibel in te richten
 Veel keuzes in afwerking



Ribolla
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Fiano
tuinkamer

ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

DETAILS

Kleuren (profielen)  Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) /  
Antraciet structuur (RAL7024) 

Paneelbreedte* (mm) 640/820/980 

Glasdikte (mm) 10

Aantal sporen 3/4/5/6spoors rails 

Inbouwhoogte* (mm) 2000/2100/2200/2300/2400/2500 

*Afwijkende maten zijn ook leverbaar op verzoek.

Optioneel kunnen de glazen schuifwanden van Deponti worden uitgebreid met diverse 
glaswand accessoires van Deponti zoals handvaten en meenemers. > Zie pagina 20.
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RALRALRAL

CRÈME 
WIT

9001 7024 9016

ANTRACIET
VERKEERS-

WIT

Maak van uw overkapping  
een tuinkamer; Geniet langer 
van uw tuin én terras met 
glazen schuifwanden
 
Op regenachtige en winderige dagen lonkt uw woonkamer 
misschien meer dan uw overdekt terras. Met onze glazen 
schuifwanden is het echter ook dán bijzonder goed toeven 
onder uw overkapping. Met een glazen schuifwand tovert u 
uw overkapping namelijk om tot een comfortabele tuinkamer, 
waardoor u tijdens alle seizoenen maximaal van uw overkap
ping én tuin kunt genieten. 

Echter, zijn onze glazen schuifwanden niet alleen geschikt 
voor alle terrasoverkappingen, maar bijvoorbeeld ook als 
beglazing op uw balkon of in uw tuinhuis te plaatsen.

De glazen panelen zijn verkrijgbaar in verschillende hoogte en 
breedtematen, kunnen in drie tot en met zes sporen lopen en 
hebben geen omlijsting; ze bieden daarom een onbelemmerd 
uitzicht op uw tuin. Zo geniet u, óók met minder mooi weer, 
van het ultieme buitengevoel. 



DETAILS

Kleuren (frame) Crème wit (RAL9001) /  
 Antraciet structuur (RAL7024) 

Kleuren (platen) Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra  
 helder / Solar control) 

Standaardhoogte (mm) 3000

Standaardbreedte  Terrasoverkapping met uitval tot  
maximaal 4 meter

 
Wanneer de voorkeur gaat naar een zijwand van glas bieden we 
ook een kozijn bouwsysteem voor een zijwand met 33.1 glas.

DETAILS

Kleuren (frame) Verkeerswit structuur (RAL9016) / 
 Crème wit (RAL9001) /  
 Antraciet structuur (RAL7024) 

Kleuren (platen)  Polycarbonaat (Opaal / Helder /  
Ultra helder / Solar control) of  33.1 glas

Standaardhoogte (mm) 1000

Standaardbreedte  Terrasoverkapping met uitval tot maximaal 
4 meter
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Accessoires

ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

Met onze accessoires maakt u uw terrasoverkapping geschikt voor elk 
moment, seizoen en weertype. Creëer extra beschutting met zijwanden  
of geniet van heerlijke lange avonden met sfeervolle verlichting! 

Zijspie
Sluit het schuine gedeelte tussen het dak en 
de bovenkant van de zijwand af.

Een zijspie wordt gebruikt om uw terrasoverkap
ping aan één of meerdere zijden gedeeltelijk af 
te sluiten, bijvoorbeeld wanneer deze naast een 
schutting of muur staat. Een zijspie is speciaal 
ontworpen om het schuine gedeelte tussen het 
dak en de bovenkant van de zijwand af te sluiten. 

De zijspie is gemaakt van een aluminium frame 
en 16 mm dik polycarbonaat. Voor het frame 
kunt u kiezen uit de kleuren crème wit, 
verkeerswit en antraciet grijs, afhankelijk van de 
kleur van uw overkapping. Indien gewenst is de 
zijspie ook te leveren met glas.

U bestelt de zijspie eenvoudig mee, maar later 
monteren is uiteraard ook mogelijk. De zijspie is 
op al onze type terrasoverkapping te monteren.

Zijwand
Comfortabel, winddicht en beschikbaar in 
zowel polycarbonaat als glas.

U kunt de extra leefruimte die ontstaat onder 
uw terrasoverkapping nóg comfortabeler en 
huiselijker maken door te kiezen voor zijwanden. 
Met een zijwand maakt u de overkapping aan 
één of beide zijden dicht, waardoor regen en 
wind geen kans meer maken. Zo kunt u langer 
van uw overkapping genieten. 

Onze zijwanden worden standaard geleverd 
met 16 mm dik polycarbonaat en een aluminium 
frame dat past bij de kleur van uw overkapping. 
De Deponti zijwanden zijn te monteren onder 
elk merk en type terrasoverkapping. 



DETAILS

Kleuren (frame) Antraciet Structuur (RAL7024)

Afmetingen schuttingdeel 

Breedte (mm) 25 

Hoogte (mm) 166

Werkende hoogte (mm) 150

Lengtes (mm) 3500/4000/5000/6000

DETAILS

Aantal lampjes 6 of 10 of een meervoud daarvan

Dimbaar Ja (traploos)

Bediening Afstandsbediening wordt 
 standaard megeleverd

Vermogen dimmer 18W

Voltage 1823V (750mA)

Minimale belasting  4 x 3W 
dimmer
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Grillo Schuttingdelen 
Extra beschutting en privacy  

Wilt u genieten van extra beschutting en privacy 
in uw tuin, dan bieden de Grillo schuttingdelen 
uitkomst. De Grillo schuttingdelen zijn zeer 
geschikt om een of beide zijkanten van uw 
overkapping volledig (of deels) dicht te maken. 
De Grillo schuttingdelen zijn ook ideaal voor het 
bouwen van een duurzame schutting in uw tuin.

Doordat de schuttingdelen stapelbaar zijn én 
kunnen worden voorzien van klikprofielen, bent 
u met de Grillo altijd flexibel om een oplossing 
te creëren die past bij uw situatie. Zo kunt u 
bijvoorbeeld ook met Grillo delen een zijspie 
maken.

LED verlichting
Nóg langer buiten zitten

Een etentje met familie of vrienden, een boek 
op de loungebank of een spelletje met het hele 
gezin? Met sfeervolle buitenverlichting geniet  
u ook ’s avonds optimaal van uw terras. Onze 
dimbare LED inbouwspots worden geleverd 
mét afstandsbediening; extra comfortabel! 
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Accessoires

ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

Met onze accessoires maakt u uw terrasoverkapping geschikt voor elk 
moment, seizoen en weertype. Zit langer buiten onder de warmte van  
onze heater of voeg handvaten toe aan uw glazen schuifwand.

Betonpoeren
Ondersteunende fundering.   

Een Deponti terrasoverkapping kan op elke 
bestaande ondergrond worden geplaatst.  
Voor extra stevigheid, of wanneer een goede 
fundering ontbreekt, kunt u echter kiezen voor 
betonpoeren. Deze betonpoeren kunnen heel 
eenvoudig, en uiteraard uit het zicht, onder de 
staanders worden gemonteerd en zijn beschikbaar 
met én zonder hemelwaterafvoer. De ondergrond 
is in Nederland overal anders, dus laat u 
adviseren door een van onze Deponti dealers 
wat in uw (tuin)situatie de beste fundering is.

Heater
Ook in het voor- en najaar genieten van uw 
terrasoverkapping.  

Kies voor extra comfort van een heater. Zo kunt 
u ook in het voor en najaar genieten van uw 
terrasoverkapping en extra lang buiten zitten. 
Onze ‘Quartz heater’ heeft een maximaal 
vermogen van 1500W en is op drie standen in 
te stellen. Quartz heater is te vergelijken met 
een centrale verwarming. Hierdoor is de Quartz 
heater uitermate geschikt voor onder een 
terrasoverkapping. Bovendien is de heater 
voorzien van een overhittingsbeveiliging. 

Met deze mooie heater heeft u een subtiele 
warmtebron die past bij het design van uw 
terrasoverkapping!
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Glasschuifwand  
handgrepen
Eenvoudiger openen, zonder vlekken of 
vingerafdrukken op het raam.

Heeft u uw overkapping uitgebreid met glazen 
schuifwanden? Dan kunt u kiezen voor extra 
deurgrepen, om de schuifwanden nog gemak
kelijker, zonder vlekken of vingerafdrukken, 
te openen. Deze deurgrepen kunnen eenvoudig 
en op een plaats naar keuze op het glaspaneel 
worden bevestigd. U heeft daarbij de keuze uit 
plakhandgrepen en indraai handvaten.

Glasschuifwand  
meeneemsysteem
Alle glaspanelen in één keer open en dicht.

‘Meenemers’ zorgen ervoor dat alle panelen,  
bij het open of dichtschuiven van de glaswand, 
automatisch worden meegenomen. Zo kunt  
u de gehele wand eenvoudig open of sluiten. 
De meenemers zijn variabel in het profiel te 
monteren, waardoor u zelf kunt bepalen waar 
u de panelen wilt laten overlappen.
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Product overview 

Nebbiolo Bosco Giallo Pigato Ribolla

Overkapping
aan huis x x x x 

Vrijstaande 
overkapping     x

Dak bedekking: 
Polycarbonaat x x x x x

Dakbedekking:  
Glas    x 

Maximale  
breedte (mm)

6045 7060 7060 7060 6060

Maximale  
uitval (mm)

3500 4000 4000 4000 4000

Maximale over
spanning op twee 
staanders (mm)

4000 4000 6000 4000 4000

Beschikbare RAL 
kleuren

9001 / 7024
9001 / 7024 / 

9016
9001 / 7024 / 

9016
9001 / 7024 / 

9016
7024

Design Goot rond
rond /  

klassiek
rond /  

klassiek / recht 
rond /  

klassiek / recht 
rond /  

klassiek

Design  
Staanders

vierkant
vierkant /  
halfrond

rechthoekig
vierkant /  
halfrond

vierkant

Uit te breiden met 
Fiano glaswand x x x x x
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Product 
overview



Meer  
informatie

Meer informatie over 
andere productgroepen 
van Deponti  
 
Het hele jaar door genieten van buiten met al het 
comfort van binnen: met de luxe en duurzame 
houten en aluminium terrasoverkappingen, 
hoogwaardige glazen schuifwanden én unieke 
boomstam tafelbladen van Deponti maken we 
van buitenleven ‘buiten léven’. Met een product 
van Deponti beleeft u het beste van alle seizoenen 
aan huis. Bekijk ons volledige productassortiment 
op www.deponti.com

Glazen  
schuifwanden

Houten  
overkappingen

Hardhouten  
tafelbladen

ALUMINIUM OVERKAPPINGEN26
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UW DEPONTI DEALER:

DEPONTI.COM


