
thema terrasoverkappingen

Corradi:

'

DEMAESTROISEENSAMENSPELVANVOLUMES'

De bouw van de villa met twee verdiepingen die onderwerp is van

dit verhaal , is een perfect voorbeeld van een delicaat maar

onderscheidendontwerp , waarbij elk volume nauwgezet en evenwichtig

is bepaald . De lijnen , de materialen en de kleuren zijn bedoeld om

volledig in harmonie te zijn met de omgeving en gelijktijdig de

visueleimpact te versterken.

"

Het idee achter dit project is in lijn met de waarden van Corradi , dat

is gestart vanuit een kleinschalig atelier en vervolgens is uitgegroeid

tot een internationaal opererend bedrijf
"

, aldus CEO Raf Segers.
" Alle oplossingen die wij ontwikkelen , zijn eigenlijk bedoeld als een

natuurlijk verlengstuk van de binnenruimte , zodat eindgebruikers

gedurende het hele jaar kunnen genieten van een verblijf buiten . "

De belangrijkste configuratie die Corradi van de Maestro aanbiedt ,

is vrijstaande , uit aluminium opgebouwde structuur , waarbij

het dak kan worden voorzien van een vouwdoek of van orienteer

bare aluminium lamellen . De architect heeft voor het hier

beschrevenproject gekozen voor oriénteerbare
"

Dat past perfect

in de visie van stelt Segers vast.

Bij daze versie van de Maestro is het kader slechts 25 cm hoog . De

screens zijn in het frame geintegreerd , wat de strakke lijnen van

de constructie benadrukt . Beide configuraties - dak met doek

of met lamellen - kunnen desgewenst aan elkaar worden

gekoppeld, zonder de kolommen te moeten verdubbelen , waardoor het

ook mogelijk wordt om grote oppervlaktes efficient en elegant

te overdekken.

"

De terrasoverkapping Corradi Maestro biedt een brade keuze aan

optics aan diegenen die het buitenleven willen beleven met

vooruitstrevende oplossingen en in een unieke stij1
"

, besluit Segers.

" Met steeds als de tijd buiten op de best mogelijke manier

door te brengen .
"

Depergola Maestro van Corradizorgt overdag wands voor eenuitbreiding van deleefruimte.
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