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Ontdek onze oplossingen voor al uw terrasoverkappingen, 
BIO-KLIMAAT pergola - ARLEQUIN pergola

Frans ontwerp en fabricage - gepatenteerde systemen

Maak uw terras op voor de 4 seizoenen

BIO-KLIMAAT & ARLEQUIN 
pergola door SOLISYSTEME

SOLISYSTEME, voorloper van de BIO-KLIMAAT pergola,



De bio-klimaat pergola en de ARLEQUIN pergola bieden, elk op een heel eigen manier,   
de mogelijkheid om te jongleren met het licht, de temperatuur en de verluchting. 

Maak uw terras op voor de 4 seizoenen

BIO-KLIMAAT & ARLEQUIN 
pergola door SOLISYSTEME

SOLISYSTEME, voorloper van de BIO-KLIMAAT pergola,

De BIO-KLIMAAT Pergola
De zon gehoorzaamt op
uw vingerknip

Met zijn draaibare lamellen in aluminium laat de bio-klimaat pergola 
toe om onmiddellijk in te spelen op het zonlicht, om een verfrissende 
ventilatie te creëren bij hoge temperaturen en om u te beschermen 
tegen de weersomstandigheden (regen, sneeuw en wind).

biedt u nu 2 nooit eerder getoonde oplossingen om uw leefruimte buiten te optimaliseren 
en te vergroten, onafhankelijk van de weersomstandigheden

Pragmatisch, eenvoudig, met een luisterend oor, dat zijn de waarden waar SOLISYSTEME, 
samen met zijn hechte netwerk van zonwering specialisten, zowel verdelers als installateurs, 
architecten als ambachtslui, het verschil mee maakt, in Frankrijk maar ook internationaal.  
Op deze manier is zij erin geslaagd om een langdurige vertrouwensrelatie op te bouwen en te bewaren met haar 
klanten en partners. Bovendien integreert zij in deze aanpak een logica van duurzame ontwikkeling en vernieuwing.

Voor u betekent dit een garantie op tevredenheid. 
Een troef die niemand anders ons nadoet.

Jongleer met de schaduw 
en met de kleuren

Met zijn gekleurde panelen en over elkaar glijdende
kaders, stelt ARLEQUIN een volledig nieuw terrasoverkapping 
concept voor. Gesitueerd tussen de bio-klimaat pergola met 
draaibare lamellen en het zonnescherm, geeft ARLEQUIN 
de mogelijkheid om uw buitenruimte te personaliseren. 

REFERENTIE of ELEGANCE structuur
Een uitgebreide keuze aan 
afwerkmogelijkheden

Zowel onze BIO-KLIMAAT modules als onze ARLEQUIN modules 
kunnen ingebouwd worden in 2 verschillende types aluminium 
draagstructuren : de “REFERENTIE” structuur, die een oplossing biedt 
aan zelfs het meest ingewikkelde maatwerk, en de “ELEGANCE” 
structuur voor de meer exclusieve noden.
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Origineel zijn…
is ook authentiek zijn.

Waarom kiezen voor ONS MERK ?

Voor het VERTROUWEN

omdat we geregistreerd zijn 
Uitvinder is een term die men niet improviseert !

Wij zijn de historische voorlopers van het  bio-klimaat
pergola concept. Ons merk is geregistreerd bij officiële
octrooiverlenende instanties en brevetten verhinderen

dat onze producten gecopieerd worden.

Voor de CREATIVITEIT

omdat elk model opmerkelijk is
Sober, de lijnen van onze pergola zijn tijdloos.

Elk ontwerp is uniek, op maat gemaakt. U kiest niet alleen
de afmetingen, maar ook de draagstructuur en dat
bovendien uit een palet van meer dan 500 kleuren. 

Voor de DUURZAAMHEID

omdat u kan genieten van ons vakmanschap
Sinds meer dan 15 jaar stelt onze know-how
u pergola’s voor die bestendig zijn tegen

elke beproeving.
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Om u in stijl te beschermen tegen de capriolen van de hemel

Het perfecte compromis tussen store en 
veranda
Origineel en vernieuwend, onze  bio-klimaat pergola biedt 
een geheel nieuwe levensruimte. U kan schaduw en zon 
perfect beheersen dankzij de, tot 160° roterende lamellen, 
zonder in te zitten met regen of wind.

Onze pergola’s volgen het ritme van uw 
dagen en de seizoenen
Vanaf ‘s morgens vroeg voor een zonnig ontbijt, langs 
een lunch in de schaduw van een brandende zon, tot ‘s 
avonds voor het diner. In de winter kan u het natuurlijke licht 
doorheen de lamellen gidsen tot in uw huis.

De kunst van het buiten leven
Met de familie of onder vrienden, op uw terras naast het 
zwembad of op restaurant, geniet van het moment bij 
gelijk welke weer. Met onze pergola’s, aangepast aan het 
comfort van particulieren en restaurant uitbaters, kan u meer 
dan ooit tevoren genieten van het buiten leven.

SOLISYSTEME pergola’s, 4 essentiele functies in 1 product :

Creaties op maat gemaakt

Modules integreerbaar in elk type van 
structuur (aluminium, hout, staal, beton)

Manuele of gemotoriseerde bediening
 
Regen-, wind- en temperatuur detector

10 jaar garantie op het aluminium 
(lamellen en structuur) - 3 jaar op de 
mechanische onderdelen

 Regenwater afvoer getest tot 
230mm/u

 Weerstand tegen wind tot 
180km/u

Weerstand tegen ladingen tot 
300kg/m²

BESCHERMING
Beschermen tegen de zon en
de ruimte volledig overdekken

in geval van slecht weer

VERLUCHTING
Volledig in de schaduw, toch  

een natuurlijke ventilatie creëren  
om een serre-effect te vermijden

AFREGELING
De temperatuur van aanpalende  
vertrekken bijstellen door te spelen 

 met het binnenvallende zonlicht

LICHTINVAL
De intensiteit van het natuurlijke licht  

bijstellen zodat je ook  tijdens de warmste 
uren niet in het donker moet zitten
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Jongleer met de schaduw en met de kleurenOm u in stijl te beschermen tegen de capriolen van de hemel

Moduleer schaduw en licht
U kan op een eenvoudige manier kiezen voor één 
of meerdere schaduw zones en grotere of kleinere 
zones met zonneschijn. Door de panelen over 
elkaar te schuiven verkrijgt u een schaduwzone 
die slechts de afmetingen heeft van één paneel. 
Wanneer alle panelen ontplooid zijn, beschermt 
de ARLEQUIN pergola tegen regen of zon zoals 
een echt dak. 

Creëer oneindig veel mogelijkheden 
om uw terras te personaliseren 
Speel met de ARLEQUIN pergola en regel licht en 
kleur volgens uw decoratieve ingevingen. Kies de 
kleur van elk paneel om alle kleuren te zien !

Uniek en ludiek, ARLEQUIN bekijkt de pergola vanuit een nieuw perspectief 
en geeft de mogelijkheid om elk moment een andere opstelling te kiezen.
De ARLEQUIN pergola is de nieuwste creatie van de firma SOLISYSTEME, die hiermee het concept van 
terrasoverkapping heruitvindt. Het concept is simpel en doeltreffend : met een aangepaste manoeuvreerstok 
laat men de kaders en panelen soepel over elkaar heen glijden. U kan het dak volledig openzetten door alle 
kaders en panelen te groeperen of volledig dichtschuiven door alle elementen te verspreiden.

Een eenvoudig concept, alles openen of alles sluiten :

  Eenvoudig ontwerp

Creaties op maat gemaakt

Modules integreerbaar in elk type van 
structuur (aluminium, hout, staal, beton)

Manueel aangedreven 

22 standaard RAL kleuren voor de panelen 
om oneindig te kunnen combineren

Garantie van 10 jaar op het aluminium         
van de structuur - 3 jaar op de panelen     
en mechanische onderdelen



Opties / Accessoires

Sober, de lijnen van onze
pergola zijn tijdloos. Het ontwerp
op maat, simpel en reeds meer
dan 15 jaar bevestigd, geeft

het geheel een duurzame
betrouwbaarheid met een
minimum aan onderhoud.

 Aanpasbaar aan elk
type van architectuur, zijn onze

Bio-klimaat pergola’s zowel
solide als esthetisch. Ontworpen

als terrasoverkapping, kunnen
ze ook een buitenruimte creëren,

onafhankelijk van het huis.

Een waterdicht 
ontwerp :
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Jongleer met de schaduw en met de kleuren

Een eenvoudig concept, alles openen of alles sluiten :

Omdat elk terras uniek is, bieden wij tal van 
accessoires waarmee u uw terras kan aankleden 
zodat het uw persoonlijkheid volledig uitstraalt :

 
 Meer dan 500 kleuren (RAL en gestructureerde kleuren) 

 Aandrijving via Somfy’s huisautomatisering RTS TaHoma

 LED verlichting, integreerbaar in de structuur

 Stickers

 Aangepaste verwarming
 Integreerbare design haard
              
 Verticale screens ZipScreen
 Zijdelingse shutter panelen
 Glazen shuifwanden



Opties / Accessoires Voor eender welk project bestaat een SOLISYSTEME OPLOSSING 
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Afwerking met een 
“ELEGANCE” structuur :
Een exclusieve structuur die 
volledig personaliseerbaar

Deze volledig opnieuw ontworpen 
structuur, met een personaliseerbaar 
design, accentueert de BIO-KLIMAAT en 
de ARLEQUIN modules en slaagt erin om
een unieke sfeer op uw terras te creëren.

Afwerking met een 
“REFENTIE” structuur :
Een sobere, solide en super 
aanpasbare structuur

Deze draagstructuur voor de BIO-
KLIMAAT en ARLEQUIN pergola heeft 
zijn degelijkheid reeds lang bewezen 
en biedt het beste compromis tussen 
eenvoud en aanpasbaarheid aan elk 
type van architectuur.

Aluminium structuur op maat

Types balken : 50x105mm, 50x210mm, 50x260mm, 50x315mm 
Palen : 115x115mm, 155x155mm

combineerbaar met de draaibare BIO-KLIMAAT lamellen en 
de ARLEQUIN panelen

Horizontale en afhellende structuur realisaties

Compatibel met alle accessoires

Aluminium structuur op maat

Types balken : 75x260mm - Palen : 160x160mm

Onzichtbare schroeven en bevestiging

Integreerbare LED strips

Technische palen met geïntegreerde electronica 

Combineerbaar met de draaibare BIO-KLIMAAT lamellen 
en de ARLEQUIN panelen

Inzetstukken aan buitenzijde naar keuze

Compatibel met alle accessoires
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Houder van het originele 
patent, het geheel van onze 
productie wordt verzekerd 
door ons eigen team en het 
geheel van onze producten 
draagt het label «Origine 
France Garantie».

Al onze aluminium profielen zijn 
onderworpen aan de normen 
Qualicoat en Qualimarine 
en garanderen een lange 
levensduur en onbetwistbare 
afwerking.

We hebben onze pergola’s 
en hun structuren getest in 
de windtunnel, zodat we u 
een maximale weerstand en 
betrouwbaarheid kunnen 
bieden.


