Solidare® Veranda & Verso | Solidare® Pergola | Cubola® Solidare®

Doek rondom compleet ingesloten
Doek zonder hangende zijkanten
Doek dat ook in grotere systemen aanzienlijk minder doorhangt
De Solidare, de solide schaduwbrenger van formaat. Heeft u een terrasoverkapping maar geen
zonwering? Op zoek naar een complete terraszonwering? Of misschien zelfs naar een volledig
vrijstaande zonwering? De Solidare is de oplossing. Hetgeen de Solidare zo bijzonder maakt is dat
het zonweringdoek wordt geleid door de ritstechniek bekend van de SolidScreen.
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Geen lichtinval tussen doek en geleider
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De Solidare® familie

¨De uitkomst van jarenlange ontwikkelingservaring¨.

Een familie met geschiedenis. De Solidare is de uitkomst van jarenlange ervaring en
innovatie in het ontwikkelen en produceren van professionele terraszonwering. De ‘roots’
van de Solidare zijn te herleiden naar eerdere zonweringproducten.
In 1995 introduceerden we de verandazonwering genaamd Summerlight, de geestelijk
vader van het Solidare-systeem. Later werd deze verandazonwering ook toegepast in de
Cubola (2010). In 2009 introduceerden we de SolidScreen, de andere stamhouder.
Al deze ontwikkelingen hebben vandaag de dag geleid tot het Solidare-systeem. Een
terraszonwering gecombineerd met de ritstechniek uit onze SolidScreen lijn. Zoals
zo vaak herhaalt de geschiedenis zichzelf. Door het unieke design is de Solidare als
verandazonwering, pergolazonwering en vrijstaande zonwering te plaatsen.

Solidare® Veranda
+ Verso

Solidare® Pergola

Cubola® Solidare®

De ontwikkeling die de Solidare heeft doorgemaakt maakt het de koploper van onze
terraszonwering. Voor nu en nog vele jaren te gaan.
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Producten worden getoond i.c.m. onze Piazza terrasoverkapping.

De Solidare Veranda & Verso,

Veranda & Verso
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De kern van het Solidare-systeem, in twee verschillende gedaanten. Het is de keuze wanneer u al
beschikt over een terrasoverkapping, maar de zonwering ontbreekt. De Solidare Veranda & Verso
complementeren en verrijken het gevoel van het buitenleven. Geschikt voor zowel montage op de
terrasoverkapping (Veranda), als eronder (Verso). Hoogwaardige aluminium profielen en het ritsgeleide
doek maken de Solidare Veranda en Verso windvast, uiterst duurzaam en solide.

“Veranda of Verso?”
Naast de Solidare Veranda (links) is er ook de Solidare Verso
(rechts). Op enkele details na een identiek product. Het grote
verschil is dat de Solidare Veranda op de terrasoverkapping
wordt gemonteerd, de Verso, wat staat voor omgekeerd,
eronder.
Iedere montage heeft zijn eigen voor- en nadelen. Echter
hebben beide producten het unieke kenmerk dat er in
geopende stand géén lichtinval is tussen de treklijst van de
Solidare en de goot van de overkapping (afbeelding).
De Verso brengt een geheel andere sfeer met zich mee dan
de Solidare Veranda. Het doek is geheel zichtbaar wanneer u
onder de terrasoverkapping zit. Hiertegenover staat dat doek
op de overkappping de warmte effectiever weert. Bij de Verso
zullen bijv. lichtspotjes, niet meer zichtbaar zijn wanneer het
doek is uitgerold. Een bijkomend voordeel is dat het doek
minder wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden en
er hierdoor minder onderhoud nodig is. De keuze is aan u.
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De Solidare Pergola,

Pergola
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Een samenstelling van de Piazzola en de Solidare. Het is de kant-en-klaar oplossing voor iedereen die
nog geen terraszonwering heeft, maar deze wel wenst. Uitermate geschikt voor montage aan de gevel,
waarmee u binnen verlengt met een stukje buiten, zonder daarvoor een dure verbouwing te moeten
bekostigen. De hoogwaardige aluminium profielen en het ritsgeleide doek maken de Solidare Pergola
windvast, uiterst duurzaam en solide.

“Verleng binnen met een stukje
buiten.”
Het feit dat u dit leest getuigt dat u, net als wij, een
liefhebber bent van het ‘buitenleven’. Dit gevoel is
vanzelfsprekend voor iedereen persoonlijk, maar meestal
terug te brengen naar dezelfde pijlers: natuur, gezelschap
en genieten. Het liefst gepaard met het nodige comfort.
De Solidare Pergola brengt dit gevoel in huis. Of beter
gezegd, aan huis. Door de gevelmontage vergroot u uw
woonoppervlak met een stukje buiten. Een extra kamer die u
naar wens kunt creëren. Daarnaast biedt het de nodige sfeer
en bescherming.
Vanaf heden is de Piazzola, onze pergolazonwering, te
combineren met het Solidare-systeem. Een sfeervolle
schaduwbrenger die u controle geeft over de factoren die het
buitenleven zo aangenaam maken.
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Solidare Pergola

3501 t/m 5000 mm
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De Cubola® is een gepatenteerd product.

De Cubola Solidare,

Solidare®
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Een samenstelling van de Cubola en de Solidare. De luxe vrijstaande zonwering die in (bijna) iedere
situatie te plaatsen is. Geef uw tuin extra leefbaarheid en geniet van het buitenleven, wanneer u dat
wilt. De Cubola Solidare is vrijstaand en aan de gevel te monteren. Daarnaast is het mogelijk naar wens
te koppelen. Vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen, incl. het ritsgeleide doek, is de Cubola
Solidare windvast, uiterst duurzaam en solide.

“Een combinatie van luxe en
kracht.”
De Cubola, de moderne vrijstaande zonwering. Afgeleid van
het Italiaanse woord ‘cubo’, dat kubus betekent. Dit heeft
direct te maken met het uiterlijk; de Cubola is namelijk
vierkant of rechthoekig van vorm en heeft kenmerkende
vierkante staanders. Deze unieke zonwering is door het
design, bijna moeiteloos, in iedere woonomgeving te passen.
Door de variabele hoekverstelling is de Cubola naar wens
te openen in bijvoorbeeld schuine of vlakke stand, en alles
daartussen.
De Cubola is nu ook leverbaar met het Solidare-systeem.
Een innovatie in een toch al innovatieve zonwering. Het
combineert de luxe van een Cubola met de kracht van de
Solidare.
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*Let op, dit betreft de doorloophoogte. Bij een doorloophoogte van 2890 mm is de totale hoogte van de 		
Cubola 3015 mm.
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Uw Solidare® dealer:
Trendysol Zonwering-Rolluiken
Willem Alexanderstraat 4
6691 EE GENDT
Tel. 06 20005197

Direct een offerte aanvragen

