Puro
GOOD VIBES,
GOOD LIFE

Good
vibes,
Een goed leven is een
verzameling van leuke
momenten. Met Aluvision’s
nieuwste Outdoor Living
collectie zijn deze momenten
binnen handbereik. Een
breed scala aan modulaire
leef units, met oog voor
minimalistisch design en
uitstekende kwaliteit.
Beleef jouw ultieme
vakantiegevoel met
Aluvision.

good
life.

OUTDOOR LIVING



ONS VERHAAL

Durf te
dromen.
Aluvision is een eerste generatie maakbedrijf waar passie
en gedrevenheid centraal staan. Een familiebedrijf, opgestart
door een sterk koppel, Ann Vancoillie en Dirk Deleu.
Aluvision vertelt een verhaal van ambitie, uitdagingen en
groei. We durven te dromen maar houden tegelijkertijd
van een “no-nonsense” aanpak. Duurzaamheid, precisie en
hoogwaardig afgewerkte producten zijn de kernbegrippen
van het Aluvision verhaal.
Aluvision werd opgericht in België in 2003 en werkt
wereldwijd samen met meer dan 3000 partners. Naast
omvangrijke productiefaciliteiten in Deinze (BE) en Atlanta
(USA), kan je er ook terecht in de inspirerende showrooms.
Als innovatieve producent en wereldwijde verdeler van
hoogwaardige modulaire systemen voor indoor en outdoor
omgevingen, combineert Aluvison gedurfde verbeeldingskracht met ongeëvenaarde expertise op het gebied van
engineering en productie.
Originele producent van het Aluvision systeem.
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ONS VERHAAL

INNOVATIE
Met onderzoek en ontwikkeling als kern van ons
bedrijf, willen we intelligente producten bouwen
met een strak design, en blijven we continu op zoek
naar nieuw technologieën.

MODULARITEIT
Modulariteit vormt de kern van ons ontwerp. Creëer
eindeloze combinaties en creatieve oplossingen
met een breed scala aan materialen, afwerkingsopties en duurzame producten.

KWALITEIT

Aluvision hoofdkantoor, Deinze (BE)

Van productie tot customer service, we streven
voortdurend naar hoogwaardige kwaliteit. We
leveren wat we beloven dankzij uitgekiende interne
kwaliteitscontroles en verliezen daarbij nooit de
details uit het oog.

EFFICIËNTIE

Kiezen voor
Aluvision

Maximale output met minimale inspanning, dat
is ons doel. Ons modulaire systeem voor buitenomgevingen is eenvoudig te bouwen en zorgt voor
een hoog rendement van de investering.

Aluvision ontwikkelt al bijna twee decennia revolutionaire
nieuwe producten. Door out of the box te denken ontstaan
nieuwe kansen in bestaande markten.

Productontwerp gedreven door elegantie, precisie
en vakmanschap zorgt voor unieke architecturale
ervaringen en resulteert in wereldwijde erkenning:
de Aluvision Outdoor Living collectie won de North
American 2020 Gold Award voor Most Valuable
Outdoor Product, evenals de 2021 German Design
Award.

De pergola’s en cabana’s van Aluvision voor Outdoor Living
bieden architecturale structuren die worden gevormd
door een uniek ontwerp, uitstekende kwaliteit en hoge
efficiëntie. Dankzij deze kernfuncties kunnen onze partners
een unieke buitenervaring voor hun klanten creëren.

BEKROOND DESIGN

Aluvision is de originele producent van het Puro gamma.
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PURO RANGE



PRODUCTEN

Get inspired by

Puro
(Patent aangevraagd)

Geef een extra touch
aan je outdoor unit
met de Ledline
De geïntegreerde Ledline zorgt voor gemoedelijk licht tijdens
de avond. Creëer schaduw en comfort met de verticale lamellen.
De unit kan op elke vlakke ondergrond geplaatst worden en je
kan er een vloer naar keuze aan toevoegen.
Box outdoor unit 4154x3162x2666 mm (LBH). Structureel zwart
profiel en decoratieve afwerking van de voorzijde met Ledline.
De wandelementen zijn zwart, met vaste lamellen van 20x55
mm, verticaal gepositioneerd in een 62 mm raster. Breedte
van de lamellenwand aan de achterzijde is 2976 mm, de
rechterzijde heeft een lamellenwand van 992 mm en de
linker voorzijde heeft eveneens een wand van 992 mm breed.
Ongeveer 2/3 van het dak (2976x2976 mm) bestaat uit vaste
aluminium lamellen van 20x55 mm, verticaal gepositioneerd in
een raster van 62 mm.
Box unit. Bekroonde unit met
geïntegreerde Ledline.
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Alle structurele elementen zijn in standaard zwart (RAL 9005)
gepoedercoat. De volledige structuur moet worden verankerd in
de vloer. Vloeropvulling is niet inbegrepen.
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PRODUCTEN

Box unit. Mix en match kleuren en
materialen en creëer het ultieme
vakantiegevoel.

Combineer
aluminium met hout
voor een gezellige
uitstraling
Ga voor een compactere en knusse uitstraling met een
combinatie van aluminium en lamellenkaders met hout.
Het halfopen plafond met aluminium lamellenkaders filtert
het zonlicht.
Bay outdoor unit 3162x3162x
2573 mm (LBH). Structureel
zwart profiel met 5 zwarte
decoratieve frames van 992x
2480 mm op een vaste
positie. Elk frame bestaat
uit Thermo Ayous vaste
lamellen van 30x30 mm,
horizontaal gepositioneerd
in een 62 mm raster.

Ongeveer 2/3 van het dak
(1984x2976mm) is opgevuld
met vaste aluminium lamellen
van 20x55 mm, verticaal
gepositioneerd in een raster
van 62 mm.
Alle structurele elementen
zijn in standaard zwart (RAL
9005) gepoedercoat. De
volledige structuur moet
worden verankerd in de
vloer.

Creëer een vakantiesfeer,
voeg een zonnescherm
toe dat zorgt voor
de nodige schaduw
Een manueel te bedienen harmonicascherm zorgt voor
welgekomen schaduw op zonnige dagen. Kies voor een
open of gesloten plafond. Ga voor een minimalistische
uitstraling met witte aluminium lamellen. De unit kan op
elke vlakke ondergrond geplaatst worden en maakt het
mogelijk om een vloer naar keuze toe te voegen
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Box outdoor unit 4154x
3162x2666
mm
(LBH).
Structureel
wit
profiel
met 5 witte decoratieve
wandelementen van 992x
2480 mm op een vaste
positie. Elk frame bestaat
uit vaste lamellen van
31x31 mm, horizontaal
gepositioneerd in een 62
mm raster. Het dak is

een vouwdak van het
harmonica-type met handmatige bediening.
Alle structurele elementen
zijn in standaard wit (RAL
9016) gepoedercoat. De
volledige structuur moet
worden verankerd in de
vloer. Vloeropvulling is niet
inbegrepen.

Bay unit. Een gezellige look door
de combinatie van aluminium en hout.
11
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PRODUCTEN

Jouw unit in een
kleur naar keuze
Ga voor een luxueuze uitstraling en kies voor een pergola
in brons kleur. Het vaste dak geeft je een geborgen gevoel.
Box outdoor unit 2666x2666
x2666 mm (LBH), volledig in
brons kleur. 5 decoratieve
wandelementen van 1240x
2480 mm op een vaste
positie. Elke wandmodule
bestaat uit aluminium
lamellen van 31x31 mm,
horizontaal gepositioneerd
in een 62 mm raster.

De unit heeft een volledig
gesloten en waterdicht vast
dak waarvan de onderzijde
stijlvol is afgewerkt met
een weersbestendig en
afwasbaar decoratief spandoek. De vloer is op maat
uitgewerkt met afrormosia
terrasplanken. De box wordt
verankerd in de vloer.

Bay unit. Een stadslook met
de houten lamellen.

Gezellige
hoeken met
houten lamellen

Box unit. Een bronskleurige pergola
verhoogt het luxe gevoel.

Een mix van wit aluminium en houten of witte
lamellen zorgt voor een open uitstraling. Het
halfopen plafond van aluminium lamellen
filtert het zonlicht op warme dagen.
Bay outdoor unit 4154x3162x2573 mm (LBH).
Structureel wit profiel met 5 witte decoratieve
frames van 992x2480 mm op een vaste
positie. Elk frame bestaat uit Thermo Ayous
vaste lamellen van 30x30 mm, horizontaal
gepositioneerd in een 62 mm raster.
Ongeveer 1/2 van het dak (1984x2976 mm)
is opgevuld met vaste witte aluminium
lamellen van 20x55 mm, verticaal gepositioneerd in een raster van 62 mm.
Alle structurele elementen zijn in standaard
wit (RAL 9016) gepoedercoat. De volledige
structuur moet worden verankerd in de vloer.
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MODEL

Puro
range

Een collectie modulaire outdoor
pergola’s en schaduwstructuren,
met oog voor minimalistisch
design en uitstekende kwaliteit.
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Met de Puro-serie ontwikkelde Aluvision de ultieme outdoor
structuur voor elke woning, horecagelegenheid of andere
commerciële buitenomgeving. Of u nu huiseigenaar bent die
een eigen verblijfsparadijs in de tuin wil creëren of u bent op
zoek naar een perfecte schaduwstructuur, cabana of elegante
ontspanningsruimte voor uw klanten, Aluvision heeft het
antwoord.
Het Puro assortiment bestaat uit twee types modulaire
aluminium buitenunits. De Bay collectie kan vrijstaand gebruikt
worden of als pergola aan de muur bevestigd worden. Er is een
breed aanbod aan opties om de zijkanten en de luifel te sluiten.
De Box collectie omvat vrijstaande constructies die kunnen
worden afgewerkt met een vloer naar keuze.
Beide collecties zijn modulair opgebouwd, waardoor je de units
op talloze manieren kan personaliseren met verschillende opties
en afwerkingen.
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MODEL

Bay unit. Een gezellige uitstraling door de combinatie
van aluminium en natuurlijk hout.

Puro
range

Box unit

Bay unit

Een Aluvision Box unit geeft je
een ultiem vakantiegevoel dankzij
de complete setting van vloer tot
plafond.

Een Aluvision Bay unit bakent
een leefomgeving af op je terras
die het ultieme vakantiegevoel
tot leven brengt zonder je tuin te
moeten verlaten.

Voeg een vloer naar eigen keuze
toe, speel met verschillende
materialen & kleuren om je
perfecte buitenruimte te creëren.
Met zijn modulair design kan je
de leefunit vormgeven zoals je
wenst. Creëer een aangename
lounge in je tuin, de perfecte plek
om te zitten, te relaxen, te eten
of te lezen. Voor jezelf of met
vrienden en familie.

Box unit. Modulaire leefunits met
oog voor minimalistisch design.

Geniet van een verfrissend zomerbriesje of het ritselen van de herfstbladeren. Het is een ontspannende
plek om op elk moment tot rust te
komen.
Mix en match kleuren & materialen.
Waarom combineer je geen hout
met zwart of wit aluminium voor
een warme uitstraling?

(Patent aangevraagd)
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Mix and
match

OPTIES

Vast dak

Schuifwanden met lamellen
(enkel bij Box unit)
vaste horizontale lamellen 31x31 mm
in aluminium



Schuifwanden met lamellen
(enkel bij Box unit)
vaste horizontale lamellen 30x30 mm
in hout

OUTDOOR LIVING

Vouwdak

Lamellendaken
vaste horizontale lamellen
31x31 mm in aluminium

Lamellendaken
vaste horizontale lamellen
30x30 mm in hout

NEW

Lamellendaken
vaste verticale lamellen
31x93 mm in aluminium
hoek 90° of 45°
(span <4 m)
Lamellendaken
vaste verticale lamellen
20x55 mm in aluminium
hoek 90° of 45°
(span <3 m)

Lamellenwanden
vaste horizontale lamellen
31x31 mm in aluminium

Box unit

Lamellenwanden
vaste horizontale lamellen
30x30 mm in hout
Lamellenwanden
vaste verticale lamellen
20x55 mm in aluminium
hoek 90° of 45°

Vloer (enkel bij Box unit)
invulling niet inbegrepen

Ledline

18

19

OUTDOOR LIVING



PURO RANGE



Puro

OPTIES

range

BOX

BAY

Structuur

Lamellenwanden

BOX OF BAY

De vaste lamellen zijn een in huis ontworpen extrusie, elegante profielen, met zachte,
afgeronde randen en afgewerkt met de hoogst mogelijke precisie.

Een structureel profiel, gepoedercoat in zwart, wit of donkergrijs.
Andere kleuren ook mogelijk.
Coating steeds met structuurlak
voor buitengebruik, met 5% glans.

ALUMINIUM | VERTICAAL | VAST

ALUMINIUM | HORIZONTAAL | VAST

HOUT | HORIZONTAAL | VAST

Voeg zelf een vloer naar keuze toe
aan de Box units, vloeropvulling is
niet inbegrepen.

Wand met een gepoedercoate
decoratieve aluminium structuur
op een vaste positie. Elk frame
bestaat uit gepoedercoate vaste
lamellen van 20x55 mm, verticaal
gepositioneerd in een raster van
62 mm. Deze bestaan in 2 types:
90° of 45° georiënteerd.

Wand
met
gepoedercoate
decoratieve aluminium frames
op een vaste positie. Elk frame
bestaat uit gepoedercoate vaste
lamellen van 31x31 mm, horizontaal
gepositioneerd in een raster van 62
mm.

Wand
met
gepoedercoate
decoratieve aluminium frames
op een vaste positie. Elk frame
bestaat uit vaste lamellen van
30x30 mm, uit Thermo Ayous,
horizontaal gepositioneerd in een
raster van 62 mm.

Ook beschikbaar als schuifwand
(enkel voor Box units).

Ook beschikbaar als schuifwand
(enkel voor Box units).

Profiel

Profiel

Profiel

Thermo Ayous

31

93
93

RAL9005
zwart

RAL7016
donkergrijs

Andere kleuren
RAL

20

31

20

Kleuren

RAL9016
wit

30

55

93
93

De volledige structuur moet verankerd worden aan de vloer.

Trendkleuren

Kleuren

RAL9006
grijs

RAL9016
wit

DB703
grijs

brons

RAL9005
zwart

RAL7016
donkergrijs

Andere kleuren
RAL

Trendkleuren

Kleuren

RAL9006
grijs

RAL9016
wit

DB703
grijs

brons

30

Trendkleuren

RAL9005
zwart

RAL7016
donkergrijs

RAL9006
grijs

brons

•
•
•
•

lichtgewicht en ecologisch
natuurlijk en snelgroeiend
export is mogelijk vanwege
thermische behandeling
onderhevig aan natuurlijke
verkleuring

DB703
grijs

Andere kleuren
RAL
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Puro

OPTIES

range

s
≤4 pan
154
mm

s
≤3 pan
162
mm

n
tio m
ec
oj 8 m
r
p 13
≤6

s
≤4 pan
154
mm

s
≤3 pan
162
mm

n
tio m
ec
oj 8 m
r
p 13
≤6

n
tio
jec mm
o
pr 138
≤6

n
tio m
ec
oj 8 m
r
p 13
≤6

Vaste lamellendaken

≤4 span
650
mm

n
tio
jec mm
o
pr 138
≤6

Vouwdak

Vast dak

Ledline

Lichtdoorlatend vouwdak met
handmatige bediening. Waterdichte en niet-waterdichte
schaduwdoeken in een breed
scala aan kleuren. Maximale
afmeting van een vouwdak is
6138 mm (projection) bij 4154
mm (span).

Een stevige en waterdichte
oplossing uit geïsoleerde
sandwichpanelen. Het dak
is ook voorzien van een
afwateringssysteem via de
verticale kolom.

De geïntegreerde Ledline, een
verlichte afdekking, fungeert als
een opvallend accent en geeft
deze luxe loungehoek een
elegante afwerking.

De vaste lamellen zijn een in huis ontworpen extrusie, elegante profielen, met zachte,
afgeronde randen en afgewerkt met de hoogst mogelijke precisie.
ALUMINIUM | VERTICAAL | VAST

ALUMINIUM | HORIZONTAAL | VAST

HOUT | HORIZONTAAL | VAST

Dak met een gepoedercoate,
decoratieve aluminium structuur
op een vaste positie. Elk frame
bestaat uit gepoedercoate vaste
lamellen van 20x55 mm, verticaal
gepositioneerd in een raster van 62
mm voor overspanningen tot 3 m, en
lamellen van 31x93 mm in een raster
van 99 mm voor overspanningen
tot 4 m. Beide modellen bestaan
in 2 types: 90° of 45° georiënteerd.
Maximum afmeting van een vast
lamellendak is 6138 mm (projection)
bij 4154 mm (span).

Dak met gepoedercoate decoratieve
aluminium frames op een vaste
positie. Elk frame bestaat uit
gepoedercoate vaste lamellen van
31x31 mm, horizontaal gepositioneerd
in een raster van 62 mm. Maximum
afmeting van een vast lamellendak is 6138 mm (projection) bij 3162
mm (span).

Dak met gepoedercoate decoratieve
aluminium frames op een vaste
positie. Elk frame bestaat uit vaste
lamellen van 30x30 mm, uit Thermo
Ayous, horizontaal gepositioneerd
in een raster van 62 mm. Maximum
afmeting van een vast lamellendak is 6138 mm (projection) bij 3162
mm (span).

Profielen

Profiel

Thermo Ayous

Kleuren doek — zonwerend
Graad van openheid : 5%

De onderkant kan worden
afgewerkt met hout of met
een decoratief spandoek naar
keuze. Maximale afwerking
van een vast dak is 6138 mm
(projection) bij 4650 mm (span).

Kleuren doek

De 24V Ledline backlit cover is
verkrijgbaar in warm wit (2700K,
10W/m) en koud wit (6500K,
10W/m). De IP67 LED strip is
waterdicht en bestaat uit 180
leds/m.
De Ledline kan worden ingewerkt
in elke kant van de structurele
profielen en kan worden aangestuurd met een schakelaar of
via een afstandsbediening.
Profiel

Kleuren

RAL9016
wit

RAL9005
zwart

RAL7016
donkergrijs

Andere kleuren
RAL
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31

Trendkleuren

RAL9006
grijs

DB703
grijs

brons

001002

N001

N002

N003

N009

30

Kleuren

RAL9016
wit

002007

Trendkleuren

RAL9005
zwart

RAL7016
donkergrijs

Andere kleuren

RAL9006
grijs

brons

•
•
•
•

lichtgewicht en ecologisch
natuurlijk en snelgroeiend
export is mogelijk vanwege
thermische behandeling
onderhevig aan natuurlijke
verkleuring

93
93

31

20

008002

warm
wit

koud
wit

2700 K

6500 K

30

31

55

93

002002

Kleurtemperatuur

001001

001061

001010

030030

N903

N904

N901

N902

93
93

Kleuren doek — zonwerend +
waterdicht
Graad van openheid : 3%

002002

002007

007007

033001

001010

010010

DB703
grijs

RAL
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STAY IN TOUCH!

Volg ons op
Instagram,
Facebook,
LinkedIn, Pinterest
& YouTube!

Contact
ALUVISION NV
Clemence Dosschestraat 44
9800 Deinze, België
T: +32 (0)9 381 54 70

ALUVISION USA
1620 Satellite Boulevard, Suite C
Duluth, GA 30097 USA
T: (470) 252 3500

info@aluvision-outdoor.com
www.aluvision-outdoor.com
O21N02

