PERGOLINO
Bewezen terrasscherm met unieke afmetingen.
Geniet van uw tijd in de buitenlucht. Het betrouwbare zonweringssysteem PERGOLINO zorgt voor aangename uurtjes –
thuis, bij het clubhuis of op het terras van een restaurant.

PERGOLINO
P3000/P3500

min. 200 cm
max. 700 cm

De belangrĳkste voordelen
■

Grote gebruiksoppervlakte

■

Doek in iedere positie strak gespannen

■

Doorlopende bescherming zonder doekspleet

■

Dankzĳ traploze positionering van geleidingsrails en steunen compatibel met alle types
gebouwen

■

Wand- of plafondmontage

■

Diverse mogelĳkheden voor bodembevestiging:
bloembak, bodemhuls, voetplaat

■

Smalle geleidingsrails voor uitvallen tot 4 m

■

Van 0° –6°: systeem uitsluitend als zonwering
te gebruiken

■

Van 6°–17°: systeem (met waterdicht doek) en
met regenogen ook bij regen te gebruiken

min. 200 cm
max. 400 cm (P3000)
max. 600 cm (P3500)

Optioneel: LED verlichting in de
geleiders.

Dankzĳ de grotere afmetingen van het bewezen
terrasscherm PERGOLINO kunt u nu ook zeer
grote oppervlakken op discrete wĳze van schaduw
voorzien. Of het nu voor een privé party of een
restaurantlounge is, u en uw gasten zĳn optimaal
beschermd tegen zon en regen. Screens kunnen
achteraf gemonteerd worden en zorgen ervoor dat
het nog comfortabeler vertoeven is op uw terras.
Door een steunproﬁel onder de geleidingsrails
krĳgt de installatie een hoge standvastigheid.
De PERGOLINO houdt daardoor ook stand bĳ
belasting door weer en wind. De robuuste installatie kan eenvoudig en snel gemonteerd worden.
Met het geïntegreerde gasveermechanisme
wordt in elke uitgeschoven positie een constante
doekspanning gerealiseerd. De sterke elektrische
Somfy motor zorgt voor een moeiteloze bediening.

PERGOLINO P3500

Constante doekspanning door
windvergrendeling.

Gebruik bij regen mogelijk met een
waterdicht doek, regenogen en de
juiste hellingshoek.
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Met de talrijke combinaties van doek- en framekleuren (RAL / NCS) is een harmonische afstemming op de gebouwarchitectuur en de omgeving mogelijk.

EN 13561

Garantieregistratie
noodzakelijk

Voor nog meer bedieningsgemak en veiligheid kunnen verschillende besturingssystemen en
weersensoren individueel worden gecombineerd.

Meer informatie vindt u op
www.stobag.nl
Uw STOBAG-dealer geeft u graag advies:

STOBAG Benelux BV
Flevolaan 7
1382JX Weesp
Tel. +31 (0) 294 430361
Fax. +31 (0) 294 430678
sales@stobag.nl
www.stobag.nl

