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THERMA
Therma is een Belgisch fabrikant actief in
terras- en windbescherming.

Vind ons ruime assortiment en verkooppunten
op www.therma.be.

De windschermen en overkappingen van
Therma zijn esthetisch en kwalitatief
hoogwaardige producten. Zo maakt u van
uw terras een verlengstuk van uw woning
en kunt u veel langer genieten van het
buitenleven in uw tuin.

Geen Therma-verdeler in de buurt?
Contacteer ons op:
056 72 69 54
info@therma.be

U kiest onze producten volledig op maat of
in standaard afmetingen.
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Technische info
•

Aluminiumprofiel 45 x 45 mm – 3 mm dik

•

Rubberdichting

•

Glas: gehard 4 of 6 mm geslepen

•

Stalen voeten

•

Standaardkleuren: alu-anodisé, RAL 7016 – 9005 – 9001 structuurlak

•

Standaardmaten of maatwerk

•

Hoogte tot 1800 mm

Opties

VASTE
WINDSCHERMEN
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•

Alle RAL-kleuren verkrijgbaar in mat en structuur

•

Mogelijkheid om een deur te voorzien

•

Schermen verkrijgbaar met verplaatsbare voeten

•

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk

Heerlijk genieten op het terras of in de tuin? Kies een
kwalitatief én esthetisch windscherm uit ons ruime
aanbod en bescherm uzelf of uw gasten tegen wind of
koude. We vervaardigen elk windscherm volledig op
maat in ons eigen atelier.
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VASTE WINDSCHERMEN | TYPES

VASTE WINDSCHERMEN | TYPES

PROVENCE

BORDEAUX

Dit type windscherm past bij elke situatie,
sober en robuust met 4 mm gehard glas.

Dit type windscherm heeft een strakke
lijn met de nodige charme. Bestaat uit
6 mm gehard glas.

Standaard
Hoogte: 1500 mm

Standaard

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

Hoogte: 1500 mm
Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

Maatwerk
Hoogte: max. 1800 mm

Maatwerk

Breedtes max. 2070 mm

Hoogte: max. 1800 mm
Breedtes max. 2070 mm

Opties
Mogelijkheid om een deur te voorzien

Opties

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat
3 mm dikte is mogelijk

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat
3 mm dikte is mogelijk

Kan zowel inklapbaar als volledig mobiel
tot 3000 mm

Mogelijkheid om een deur te voorzien
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Kan inklapbaar tot 3000mm
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VASTE WINDSCHERMEN | TYPES

VASTE WINDSCHERMEN | TYPES

NIMES

TA R B E S

Dit type windscherm is zeer strak ogend,
glas primeert. Bestaat uit 6 mm gehard glas.

Dit terrasscherm geeft een optimale doorkijk.
Bestaat uit 6 mm gehard glas.

Standaard

Standaard

Hoogte: 1500 mm

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm

Maatwerk

Maatwerk

Hoogte: max. 1500 mm

Hoogte: max. 1500 mm

Breedtes max. 1500 mm

Breedtes max. 1500 mm

Opties

Opties

Acid glas

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat
3 mm dikte is mogelijk
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VASTE WINDSCHERMEN | TYPES

VASTE WINDSCHERMEN | TYPES

LY O N

NANCY

Dit terrasscherm geeft elk terras
een uitnodigende en gezellige look.
Bestaat uit 6 mm gehard glas.

Dit windscherm is perfect voor de
horecasector. Zeer sterk en elegant.
Bestaat uit 4 mm gehard glas.

Standaard

Standaard

Hoogte: 1500 mm

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

Maatwerk

Maatwerk

Hoogte: max. 1800 mm

Hoogte: max. 1800 mm

Breedtes max. 2070 mm

Breedtes max. 2070 mm

Opties

Opties

Mogelijkheid om een deur te voorzien

Mogelijkheid om een deur te voorzien

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat
3 mm dikte is mogelijk

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat
3 mm dikte is mogelijk

Ook mogelijk inklapbaar tot 3000 mm

Kan zowel inklapbaar als volledig mobiel
tot 3000 mm
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VASTE WINDSCHERMEN | TYPES

PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN | VASTE WINDSCHERMEN

Vast met deur en retour

Vast met hoek

Vast scherm

Vast vrijstaande hoek

BREST
Dit terrasscherm is zonder profiel of paaltjes
een strak design met een maximale doorkijk.
882 gelaagd glas. Click’n fix.

Maatwerk
Hoogte: max. 2000 mm
Breedtes max. 2000 mm/glasplaat
Profiel: 1 vleugel – 2 vleugels – 0 vleugels

Opties
Binnen- of buitenhoek
Acid glas
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Technische info
•

Aluminiumprofiel 45 x 45 mm – 3 mm dik

•

Rubberdichting

•

Glas: gehard 4 of 6 mm geslepen

•

Standaardkleuren: alu-anodisé, RAL 7016 – 9005 – 9001 structuurlak

•

Hoogte: 1500 mm - incl. wielen 1600 mm

Plaatsing
•

Niet voor terrassen met diepe groeven

•

Afloop terras max. 1 cm/lm

Opties

MOBIELE
WINDSCHERMEN
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•

Alle RAL-kleuren verkrijgbaar in mat en structuur

•

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk

Heeft u last van de wind, maar wenst u geen vaste
schermen? Dan biedt ons inklapbaar systeem een
praktische oplossing. Via het accordeonsysteem op
wielen plooit dit scherm makkelijk open of dicht.
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MOBIELE WINDSCHERMEN | TYPES

PLAATSINGSMOGELJKHEDEN MOBIELE WINDSCHERMEN

Ingeklapt

MARSEILLE
Dit verplaatsbaar windscherm is uniek op
de markt en overal inzetbaar. Het scherm
is makkelijk op te bergen. Gemaakt uit
Provence-schermen met 4 mm gehard glas.
Standaard
Dichtgeklapt: 1500 mm x 1600 mm
incl. wielen (2 luiken van 750 mm)
Opengeklapt: 3000 mm x 1600 mm
incl. wielen

Inklap retour

Maatwerk
Met luiken max. 3000 mm x 1600 mm
incl. wielen
Zonder luiken max. 2000 mm
Opties
Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat
3 mm dikte is mogelijk
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Bloembak
•

We kunnen bijhorende bloembakken voorzien bij de windschermen

Bedrukking
•

Bedrukking van uw logo of tekst op het glas of aluminiumplaat is altijd mogelijk

Materiaal
•

Acid-glas of alu-plaat 3 mm

voet

ALGEMENE
OPTIES
18

profiel

Er zijn meerdere opties mogelijk op de windschermen. U
kan ze bvb. combineren met publicitaire boodschappen
of er een bloembak van Therma bij zetten. Informeer
naar deze opties.
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Technische info
•

Aluminiumprofiel 3 mm dik

•

Glas: gehard 12 mm geslepen

•

Alle RAL-kleuren in poederlak: structuur en mat

•

Regelbare voeten

•

Hoogte glas: 1800 mm

•

Breedte bakken: 1500 mm

•

Hoogte bakken: 450 of 500 mm

Opties

ZITBANKEN EN/OF
BLOEMBAKKEN
20

•

Wielen onderaan

•

Acid-glas 12 mm

•

Acid glas

•

Retour in glas mogelijk

•

Maatwerk mogelijk op aanvraag

Comfortabel en windvrij relaxen in uw tuin of op terras?
Met onze strakke zitelementen met glas kan u nog
langer buiten vertoeven. Combineer eventueel met een
bloembak en geniet het hele jaar door van groen en
design in uw tuin.
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ZITBANKEN & BLOEMBAKKEN | TYPES

ZITBANKEN & BLOEMBAKKEN | TYPES

PA R I S

DIJON

Combineer windvrij zitten met groen in
de tuin. Opbergruimte in de bank.

Zitten achter glas, strak en modern.
Opbergruimte in bank.

Standaard

Standaard

Breedte: 1500 mm

Breedte: 1500 mm

Diepte: 750 mm

Diepte: 500 mm

Hoogte bak: 450 mm

Hoogte bak: 450 mm

Maatwerk

Maatwerk

Breedte: max. 1500 mm

Breedte: max. 1500 mm

Opties

Opties

Glas kan in de hoogte aangepast worden
Zitkussens in weerbestendige stoffen

Glas kan in hoogte aangepast of
weggelaten worden

Wielen onderaan mogelijk

Zitkussens in weerbestendige stoffen

Acid glas

Wielen onderaan mogelijk
Acid glas
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ZITBANKEN & BLOEMBAKKEN | TYPES

ZITBANKEN & BLOEMBAKKEN | TYPES

CANNES

MONACO

Groen en knus uit de wind zitten.

Bloembak mooi te combineren met onze zitbanken.

Standaard

Standaard

Breedte: 1500 mm

•

M1: B 500 mm D 500 mm H 500 mm

Diepte: 500 mm

•

M2: B 600 mm D 600 mm H 300 mm

Hoogte bak: 450 mm

•

M3: B 900 mm D 300 mm H 300 mm

•

M4: B 900 mm D 400 mm H 400 mm

Maatwerk
Breedte: max. 1500 mm
Opties
Glas kan in de hoogte aangepast of
weggelaten worden
Het glas kan in het middenstuk of aan
de zijkant voorzien worden
Wielen onderaan mogelijk
Acid glas
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Maatwerk
•

MX: Op aanvraag

Technische info
•

Standaardkleuren: alu-anodisé, RAL 7016 9005 - 9001 structuurlak

Opties
•

Alle ralkleuren in poederlak: structuur en mat
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Technische info

Rails

•

Niet geïsoleerd schuifsysteem in aluminium

•

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm
dikte is mogelijk

•

Glas: gehard 10 mm geslepen

•

Alu-anodisé

•

Onderrail met waterafvoer

•

Voorzien van opening in het glas

•

Veiligheidsproef NBN 12211: 2145Pa

•

Max. breedte/glaspaneel 1300 mm

•

Max. hoogte/glaspaneel 2800 mm

•

3-sporenrail
Breedte: 70 mm
Verzonken hoogte: 23 mm
Opbouw hoogte: 34 mm

•

4-sporenrail
Breedte: 91,5 mm
Verzonken hoogte: 23 mm
Opbouw hoogte: 34,8 mm

•

5-sporenrail
Breedte: 113 mm
Verzonken hoogte: 23 mm
Opbouw hoogte: 35,5 mm

Wielen

GLAZEN
SCHUIFWANDEN
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Elegante manier om privacy te creëren, geniet achter
glas en uit de wind maximaal van uw terrasoverkapping.

•

Hoogwaardig roestvrijstaal met nylon-loopvlak

Opties

•

Regelbaar

•

Zijdelings schuifslot met sleutel
en/of sluiting op onderste profiel

•

Borstel op het glas voor meer afdichting

•

Spie om afloop van terras op te vangen

•

Alle RAL-kleuren in poederlak: structuur en mat

•

Railverlengingen om glas achter wand te schuiven

•

Verstek om hoek te vormen

Aanzicht breedte alu profiel
•

Onder: H 89 mm

Boven: H 40 mm
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GLAZEN SCHUIFWANDEN | TYPES
Bovenkader in 45 x 45 mm profiel
•

6 mm gehard glas

•

Bij hoge of schuine overkappingen

•

Alle RAL-kleuren

Vast raam in 50 x 51 mm profiel
Enkel gelaagd glas 6/6/2

•

RVS greep
Glas
•

Met acid-glas

•

Zonder glas verkrijgbaar

•

Logo’s (kleinhout of figuurglas mogelijk)
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Technische info

OVERKAPPINGEN

30

Met een overkapping beschermt u uw wagen tegen
weer en wind of kan u langer genieten van uw terras.
In aanbouw of losstaand, met een doorzichtig of opaal
dak … stem de stijl en kleur van de overkapping af op
uw woning.

Dak

•

Aluminium 6063-T6

•

Gegalvaniseerde strip van verenstaal in de goot

•

Ingebouwde afwatering in de palen

•

Alle RAL-kleuren in poederlak: structuur en mat
(60mµ tot 80mµ)

•

Mogelijkheid hellend, gebogen of recht dak

•

Breedte tot 7000 mm (met tussenpalen)

•

Lengte tot 10000 mm

Plaatsing

•

Doorloophoogte: 2300 mm

•

Klemsystemen uit rubber

•

Mogelijkheid plaatsing S20, bovenkader en/of vast
raam

•

Kliksysteem

•

Onderhoudsvriendelijk

•

CE-markering

•

Belasting tot 80 kg/m²

•

Polycarbonaat
10 mm tot 32 mm dik
Honingraatstructuur
Plaatsing met antidust-tape
Helder of opaal

•

Glas
Gelaagd glas 4/4/2 (8,76 mm)

Zelfborende en zelftappende schroeven
•

Zichtbare schroeven zijn gepoedercoat

Extra’s
•

LED-spots

•

Rechte uitvoering met sponde

•

Vast raam 51 x 50 mm

•

S20 glazen schuifwand, met of zonder bovenkader
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