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WELKOM
Gardano is een onderdeel van 
een familiebedrijf dat jarenlange 
ervaring heeft in het buiten ge-
nieten. Wij bieden oplossingen in 
lamellenoverkappingen, buiten-
zonwering, carports, veranda’s en 
aluminium schuttingen. Gardano 
staat voor stijlvol, duurzaam en een 
extreem hoge kwaliteit. Alles voor 
een onderhoudsvriendelijke tuin.
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LUX 350
Een aantrekkelijk ogende pergola 
met moderne lijnen: dat is de 
LUX 350. De stevige aluminium 
structuur met verstelbare lamel-
len biedt de ideale bescherming 
tegen zon, regen, sneeuw en 
andere weersinvloeden. De LUX 
350 heeft eindeloze mogelijkheden 
en past bij vele bouwstijlen. Hij kan 
naadloos aan uw woning worden 
geplaatst. De pergola is veel meer 
dan zonwering alleen: hij vormt 
een stijlvolle aanwinst voor uw 
huis en tuin. 
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Gemotoriseerd 
Open in de voorjaarszon, dicht bij regen? U bedient de verstelbare lamellen van de pergola 
met behulp van een 24 Vdc-motor. Dit element is minimaal zichtbaar tussen de lamellen en 
het frame gemonteerd. De motor van hoge kwaliteit is beveiligd zodat u deze ook veilig kunt 
bedienen. 

Waterdicht 
Zijn de lamellen dicht op het moment dat het regent of sneeuwt, dan zorgt een speciale rub-
ber strip tussen de lamellen ervoor dat ze onder normale omstandigheden een waterdicht 
geheel vormen. Het rubber voorkomt ook dat de lamellen geluid maken door bijvoorbeeld 
trillingen door wind. 

Maatwerk voor iedere oplossing Naadloos aan uw bestaande overkapping geplaatst

Lamellenoverkappingen
perfect tot in ieder detail



LUX 400
De nieuwe LUX 400 is vergelijk-
baar met de LUX 350, maar met 
een aantal eigen, bijzondere 
kenmerken. Deze pergola heeft 
grote voordelen bij de installatie. 
De montagetijd is kort doordat 
de profielen niet geschroefd maar 
geklikt worden. De lamellen zijn 
langer  dan die van de LUX 350. 
De LUX 400 biedt een keuzemenu 
waarmee de lamellen open of 
dicht draaien. 

Met de Lux 400 heeft u het voor-
deel om grotere afmetingen in 1 
element te overkappen.
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Verwarming van uw lamel-
lenoverkapping alles is mogelijk,
informeer naar de mogelijkheden

Open of dicht, uw lamellenoverkapping blijft een sierraad.

Ademend en waterdicht 
Lamellen verstelbaar van 0° tot 135°
Verschillende typen, op maat gemaakt
Lamel-afmetingen 210 x 35 mm
Maximale afmetingen
Lux 350 Hoog: 3000 mm, breed: 3500 mm, lang: 7000 mm (buitenmaat)
Lux 400 Hoog: 3000 mm, breed: 4000 mm, lang: 6000 mm (buitenmaat)
Lux 700 Hoog: 3000 mm, breed: 6000 mm, lang: 6000 mm (buitenmaat)
Afvoer van regenwater

Materialen
6063 T5 aluminium, RVS en nylon fv UV-filter
Afwerkingen
Volgens de specificaties voor Qualicoat, Qualideco. 
RAL-kleur of imitatiehoutafwerkingen zijn beschikbaar (op aanvraag)

nieuw



LUX 700
Tuinen en terrassen vormen 
een essentieel onderdeel van 
ons thuis. We brengen er graag 
mooie momenten door samen 
met vrienden, familie of ons 
gezin. Onze pergola’s maken dat 
mogelijk. Of het nu zonnig is of 
regenachtig; ze bieden altijd een 
plek om heerlijk buiten te zijn. 
Ook ons type LUX 700. De pergola 
is verder aan te kleden naar eigen 
smaak, bijvoorbeeld met screens 
of ledverlichting.
De Lux 700 is de uitvoering met 
een dubbele unit. Door middel 
van deze Lux 700 kunnen de la-
mellen zo gezet worden dat deze 
de meeste zonwering biedt.
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Lamellenoverkappingen, creeer uw 
eigen leefomgeving in uw tuin.

Aankleden naar eigen smaak, met screens en LED verlichting.

Verschillende componenten 
Dit model maakt zogenaamde ‘duplo-installatie’ mogelijk; 
verschillende pergola’s kunnen aan elkaar worden gezet. De 
kolommen van de pergola’s worden dan onderling gedeeld.  
Zo zijn er vele ontwerpen mogelijk. 

Een Gardano lamellenoverkapping biedt volledige bescher-
ming tegen alle weersinvloeden. Of het nu gaat om regen, 
zwevende deeltjes als stof of de zon. Tevens wordt de woonka-
mer en terras naar wens vergroot.
Bij elke keus voor een Gardano lamellenoverkapping is er 
optimale lichtvoorziening in de woning te behouden door de 
lamellen in de winter geopend te houden.



Maatvoering
LUX Line

4 KOLOMMEN 3 KOLOMMEN 2 KOLOMMEN
PARALLEL AAN DE MUUR

1 KOLOMMEN
LOODRECHT OP DE MUUR

A Geteste maximumbreedte 4,000 mm 4,000 mm 4,000 mm 4,000 mm

B
Geteste maximumbreedte
(volgens breedte en locatie)

6,000 mm 7,000 mm 6,000 mm 6,000 mm

C Maximale hoogte 3,000 mm 3,000 mm 3,000 mm 3,000 mm

D Afmetingen van de balk 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm

E Afmetingen van de balk 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm

F Kolomdimensies 140x140 mm 140x10 mm 140x140 mm 140x140 mm

Minimale helling 1% 1% 1% 1%

Type drainage Free-flow or slab channeling Free-flow or slab channeling Free-flow or slab channeling Free-flow or slab channeling
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DUPLEX
4 KOLOMMEN

DUPLEX
2 KOLOMMEN

GEEN KOLOMMEN

6,000 mm 6,000 mm 4,000 mm

6,000 mm 6,000 mm 6,000 mm

3,000 mm 3,000 mm -

210 mm 210 mm 210 mm

210 mm 210 mm 210 mm

140x140 mm 140x140 mm -

1% 1% 1%

Free-flow or slab channeling Free-flow or slab channeling door de klant
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Handline
De Handline lamellenoverkapping 
laat u de absolute buitenbeleving 
ervaren in combinatie met be-
staande bouwelementen van het 
huis. Of de zon nu schijnt, regent 
of waait, onze hoogwaardige 
aluminium constructie creëert een 
comfortabele ruimte om te ge-
nieten vanaf de eerste lentedagen 
tot laat in het najaar. Zo geniet u 
zelfs in Nederland optimaal van 
het buitenleven met ons handline 
lamellenoverkapping.
Hoogwaardige aluminium hand-
line lamellendak, spat waterdicht 
en passend bij elke bouwstijl. 
Geheel naar wens in te richten en 
vrijstaand te bouwen. Water word 
afgevoerd door de staanders. 
De handline lamellenoverkapping 
is vast te zetten met voetplaten op 
de bestaande bestrating.
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Aankleden naar eigen smaak, met screens en LED verlichting.

Aankleden naar eigen smaak, met screens en LED verlichting.

In twee kleuren verkrijgbaar in wit of donker antraciet. 
Geniet van het buitenleven met een Gardano lamellenoverkapping.

Maximale afmetingen
MANO 3 Hoog: 2500 mm, breed: 3000 mm, lang: 3000 mm (buitenmaat)
MANO 4 Hoog: 2500 mm, breed: 4000 mm, lang: 3000 mm (buitenmaat)
MANO 3,6 Hoog: 2500 mm, breed: 3600 mm, lang: 3600 mm (buitenmaat)
MANO 6 Hoog: 2500 mm, breed: 3000 mm, lang: 6000 mm (buitenmaat)
Afvoer van regenwater

Lamellenoverkappingen,
een sierraad in iedere tuin



EASY Line
Wij als Gardano kunnen u nu ons 
Easy Line Lamellendak voor een 
zeer interessante prijsstelling leve-
ren. Daarbij garanderen wij nu de 
goedkoopste te zijn voor de beste 
kwaliteit. Bent u al lang op zoek 
naar een lamellenoverkapping 
dan helpen wij u graag verder.

Hoogwaardige kwaliteit
Gardano heeft een systeem ont-
wikkeld waardoor ons Easy Line 
lamellenoverkapping eenvoudig 
zelf te monteren is maar de hoge 
kwaliteit toch gewaarborgd blijft. 
Als u het met eigen ogen wilt 
bekijken bent u van harte welkom 
in onze showroom.
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Ademend en waterdicht 
Lamellen verstelbaar van 0° tot 90°
Verschillende typen, op maat gemaakt
Lamel-afmetingen 210 x 35 mm
Maximale afmetingen
EasyLine 3000 Hoog: 3000 mm, breed: 3000 mm, lang: 3000 mm (buitenmaat)
EasyLine 3000 Hoog: 3000 mm, breed: 3500 mm, lang: 3000 mm (buitenmaat)
EasyLine 4000 Hoog: 3000 mm, breed: 3000 mm, lang: 4000 mm (buitenmaat)
EasyLine 4000 Hoog: 3000 mm, breed: 3500 mm, lang: 4000 mm (buitenmaat)
EasyLine 5000 Hoog: 3000 mm, breed: 3000 mm, lang: 5000 mm (buitenmaat)
EasyLine 5000 Hoog: 3000 mm, breed: 3500 mm, lang: 5000 mm (buitenmaat)
EasyLine 6000 Hoog: 3000 mm, breed: 3000 mm, lang: 6000 mm (buitenmaat)
EasyLine 6000 Hoog: 3000 mm, breed: 3500 mm, lang: 6000 mm (buitenmaat)

Afvoer van regenwater

Materialen
6063 T5 aluminium, RVS en nylon fv UV-filter
Afwerkingen
Volgens de specificaties voor Qualicoat, Qualideco en Qualanod. 
RAL-kleur, geanodiseerd aluminium of imitatiehoutafwerkingen 
zijn beschikbaar

nieuw



Maatvoering

EASY Line
4 KOLOMMEN 2 KOLOMMEN

PARALLEL AAN DE MUUR
1 KOLOMMEN
LOODRECHT OP DE MUUR

A Geteste maximumbreedte 3,500 mm 3,500 mm 3,500 mm

B
Geteste maximumbreedte
(volgens breedte en locatie)

6,000 mm 6,000 mm 6,000 mm

C Maximale hoogte 3,000 mm 3,000 mm 3,000 mm

D Afmetingen van de balk 200 mm 200 mm 200 mm

E Afmetingen van de balk 200 mm 200 mm 200 mm

F Kolomdimensies 130x130 mm 130x130 mm 130x130 mm

Minimale helling 1% 1% 1%

Type drainage Free-flow or slab channeling Free-flow or slab channeling Free-flow or slab channeling
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EASY 500
Easy 500 (enkel), Basic 500 (dub-
bel) en de Excellent 500 (vrij-
staand)
Ideaal als carport of veranda

Het model Easy 500 is te verge-
lijken met de andere pergola’s 
van Gardano, met één belangrijk 
verschil: hij heeft geen verstelbare 
lamellen. In plaats daarvan kunt 
u kiezen voor dichte beplating 
of glas bovenop de pergola. Zo 
ontstaat een volledig afgesloten, 
waterdicht model. Ideaal als 
carport of dichte veranda. 



Lux 200
OUTDOOR SHUTTERS
De LUX 200 is het buiten shutters 
systeem voor sunblocker toepas-
singen of als architectonische 
toepassing. Het is een vrijwel on-
derhoudsvriendelijk en duurzaam 
shuttersysteem voor buiten en 
binnen toepassingen. Zowel vaste 
als elektrisch bedienbare systemen 
zijn verkrijgbaar in diverse lou-
vrepanelen Ral kleuren. of met de 
nieuwste technieken voorzien van 
een houtstructuur look.

VERSCHILLENDE COMPONENTEN
Door combinatie van verschillende 
alusystemen zorgen wij voor uw 
totaal oplossing.

AFMETINGEN GARDANO LUX 200
Hoog: 3000 mm
Breed: 3000 mm
Lamelmaat 200 mm
Bediening: vast / elektrisch nieuw
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Lux 120
OUTDOOR SHUTTERS
De louvrepanelen worden toegepast 
in zowel schutting toepassingen als 
zowel als sunblockers voor woningen 
of bedrifspanden.

Ze geven een geweldige uistraling die 
aan te passen is aan iedere stijl.

Er zijn diverse motortoepassingen ver-
krijgbaar die te bedieninen zijn met app 
of domotica systemen.

AFMETINGEN GARDANO LUX 120
Hoog: 3000 mm
Breed: 2000 mm
Lamelmaat 120 mm
Bediening: Handmatig / elektrisch



Lux 60
OUTDOOR SHUTTERS
TOP KWALITEIT, MAATWERK
Verkrijgbaar in schuifbare of vaste 
versie.  Te verkrijgen op basis van 
maatwerk en ralkleur naar keuze. 
Tevens in verschillende houtlook 
versies te verkrijgen met de nieuwste 
technieken en kleuren.

AFMETINGEN LUX 60
Hoog: 3000 mm
Breed: 1500 mm max
Lamelmaat 60 mm
Bediening: Handmatig schuifbaar
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Lamellenoverkappingen perfect
tot in ieder detail
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Dwarsdoorsnede Lamellen

Dwarsdoorsnede staander           Dwarsdoosnede zijprofiel                Dwarsdoosnede lamel

LED Verlichting 

Afsluit borstel 

Lamel profiel 

Lamel mechaniek

Grondprofiel
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EASY Line

LED Verlichting 

Lamel mechaniek

Lamel profiel 
Afsluit borstel 
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HELLINGSHOEKEN LUX SERIE
Het overkapping van onze pergola’s is gemaakt van volledig geautomatiseerde en verstelbare lamellen. Zo ontstaat een flexibel 
overkapping met lamellen in een hellingshoek van 0° tot 135°. Het beschermt tegen zonnestraling of laat op momenten waarop u dat 
wenst juist de zon binnen. Regent het? Dan sluit u het overkapping en zorgt de rubberen strip tussen de lamellen voor een waterdicht 
geheel. De lamel heeft te allen tijde een afloop van 20 mm, daardoor zal er minimaal water op de lamellen blijven staan.

0º
Het overkapping is geslo-
ten en biedt maximale 
bescherming tegen zonne-
straling, regen of extreem 
weer. 

5º
Het overkapping is een 
stukje open en biedt ven-
tilatie. De lamellen bieden 
schaduw als het zonnig 
is en bescherming tegen 

lichte regen. 

45º
De lamellen staan ver-
der open en laten wind 
door. U kunt de richting 
en intensiteit van zon-
nestralen controleren.  

90º
In deze hoek laat u de 
zon volledig binnen, 
zelfs op dagen met 
weinig licht. 

135º
De maximale hellings-
hoek van de lamellen.  
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VERZAMELEN 
VAN 
REGENWATER
De modellen LUX 350, LUX 400, LUX 700, EASY 
500, BASIC 500 en de EXCELLENT 500 maken het 
mogelijk regenwater te verzamelen en dit later 
te gebruiken. Het regenwater dat op de lamellen 
terecht komt, wordt via een free flow drainage-
systeem afgevoerd, via het frame naar beneden. 



LED-verlichting
Buiten een boek lezen als de sche-
mering valt? Baden in warm licht 
als het donker is? Dat kan met onze 
LED-verlichting die we integreren 
in de lamellen. U kunt kiezen voor 
neutraal of warm licht.

Regen- en 
sneeuwsensor
Deze sensoren geven een signaal 
bij een bepaalde hoeveelheid regen 
en-of sneeuw af zodat het lamel-
lenoverkapping zich automatisch 
opent voor de veiligheid. 

Accessoires
De Gardano-pergola’s kunnen 
worden uitgebreid met allerlei 
accessoires. Wilt u verlichting in 
de pergola? Of juist genieten van 
muziek terwijl u buiten zit? Dat 
kan. En nog meer. 

Teleco automatische 
systemen 
De bediening van de pergola’s is 
zeer eenvoudig en gemotoriseerd. 
Breidt u uw pergola uit met een 
Teleco-systeem, dan kunt u hem 
ook op afstand bedienen. De app 
T-Mate geeft u controle over uw 
pergola, waar u ook bent. Alles 
wat u nodig heeft is een tablet of 
computer, een internetverbinding 
en de app. 

Renmote control 
afstandbediening.

Regen sensor

Bluetooth geluidssysteem

Infrarood verwarming 
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Verrijk uw droomhuis met 
shutters en lamellendaken 
van Gardano



Screens
Wilt u uit de wind en uit het zicht 
zitten? Dan is het mogelijk een 
screen (of windscherm) toe te voe-
gen aan uw pergola. Het screen is 
speciaal ontworpen voor buiten-
gebruik en beschermt dankzij het 
ritssysteem  tegen stevige wind. 
(maximaal windkracht 7)
Het openen en sluiten van de 
screens gebeurt via hetzelfde auto-
matische systeem als waarmee de 
lamellen open en dicht gaan. 

Door ons breed scala aan stoffen en kleuren kunt u het windscherm helemaal naar uw eigen wensen laten 
ontwerpen. 

Wind sensor

Wind sensor
De wind sensor zal op een hoge 
windlocatie zichzelf voor de 
veiligheid openen.
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Glaswanden 
Uw lamellenoverkapping kunnen wij naar wens afsluiten 
met een maatwerk glazen schuifwand syteem. Hiermee 
geniet u door het jaar heen nog langer van het buitenle-
ven.  Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Uit de wind onder uw Lamel-
lenoverkapping? alles is mogelijk, 
informeer naar de mogelijkheden.  



Dit zijn wij
Gardano Outdoor Living is een 
onderdeel van een familiebedrijf 
dat al enige jaren ervaring heeft 
in het buiten genieten. Wij bieden 
oplossingen in buitenzonwering, 
poorten, carports, veranda’s en 
aluminium schuttingen. Dit groei-
end bedrijf is werkzaam in Neder-
land en daarbuiten. 

Ons gedreven team en de vernieu-
wende technologieën en produc-
ten waarmee we werken, maken 
dat we voorop lopen in onze 
branche. Wij bieden u als klant 
maatwerk en producten met de 
allerbeste kwaliteit en service. 
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Opties
Gardano biedt hoogwaardige en kwali-
tatief hoogstaande materialen voor een 
betaalbare prijs in 2 kleuren en afwerkin-
gen voor de pergola’s.

Deze afwerkingen, afgezien van het aanbieden van een elegante touch, bieden ook perfect
bestendigheid tegen klimatologische agenten en UV-straling.

OPMERKING
De schaduwen van deze kleuren zijn alleen ter indicatie. Er zou een verschil van de wer-
kelijke kleur als gevolg van het afdrukproces.

39BIOCLIMATIC PERGOLAS  I    

We offer many colours and finishes for our pergolas, 
with a wide range of colours in the RAL chart, ano-
dised and wood-finish lacquers, and layered or tex-
tured colours.

Colours and finishes with the guarantee required for 
the major seals of quality.

RAL 9010 tx RAL 1013 tx

RAL 8017 txRAL 7016 txRAL 9016 tx (available in stock)

2150 grey sable tx

RAL 9005 tx

RAL 7035 tx

RAL 6009 tx

FINISHES

TEXTURED 
COLOURS

These finishes, apart from offering an elegant touch, also provide perfect 
resistance against climatic agents and UV radiation.

NOTE
The shades of these colours are for guidance only. There could be a difference from the actual colour due to the printing process.

39BIOCLIMATIC PERGOLAS  I    

We offer many colours and finishes for our pergolas, 
with a wide range of colours in the RAL chart, ano-
dised and wood-finish lacquers, and layered or tex-
tured colours.

Colours and finishes with the guarantee required for 
the major seals of quality.

RAL 9010 tx RAL 1013 tx

RAL 8017 txRAL 7016 txRAL 9016 tx (available in stock)

2150 grey sable tx

RAL 9005 tx

RAL 7035 tx

RAL 6009 tx

FINISHES

TEXTURED 
COLOURS

These finishes, apart from offering an elegant touch, also provide perfect 
resistance against climatic agents and UV radiation.

NOTE
The shades of these colours are for guidance only. There could be a difference from the actual colour due to the printing process.

RAL 9010 (standaard)

RAL 7016 (standaard)
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+31 (0) 40 2859359
info@gardano.nl

Wijzigingen onder voorbehoud


