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Om u in stijl te beschermen tegen de capriolen van de hemel

De

BIOKLIMATISCHE
pergola door SOLISYSTEME

Steek je terras in een nieuw kleedje met een pergola op maat :

Voor u betekent dit een garantie voor tevredenheid. Een uniek voordeel.

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



De

BIOKLIMATISCHE
pergola door SOLISYSTEME

Steek je terras in een nieuw kleedje met een pergola op maat :

Voor u betekent dit een garantie voor tevredenheid. Een uniek voordeel.

De SOLISYSTEME pergola met regelbare 
stroken is een gepatenteerd terrasoverkapping 

systeem dat zowel functionele als esthetische 

voordelen biedt : Perfect compromis tussen store 

en veranda, de aluminium lamellen draaien heel 

eenvoudig, manueel of motorisch aangedreven.

Onze Bioklimatische pergola biedt u bescherming  

en optimaal gebruik van uw leefruimte enerzijds 

door u toe te laten onmiddellijk in te spelen op 

het zonlicht en door een verfrissende ventilatie 

WH�FUH«UHQ�ELM�KRJH�WHPSHUDWXUHQ�HQ�DQGHU]LMGV�
door u een bescherming te bieden tegen gure 

weersomstandigheden (regen, sneeuw en wind).

Als voorloper  
van de 

BIOKLIMATISCHE 
pergola 

biedt SOLISYSTEME u een waaier 

aan oplossingen om uw leefruimte

 buiten te optimaliseren en 

te vergroten, onafhankelijk van 

de weersomstandigheden.

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

Luisteren  wil om te ontwikkelen 

bedrijf op mensenmaat 

dynamisme 

toegewijde gesprekspartner vernieuwing 
vertrouwen 

multicultureel team franse makelij

Onze WAARDEN :



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 bioklimatische
SHUJROD�FRQFHSW��2QV�PHUN�LV�JHUHJLVWUHHUG�ELM�RIŹFL«OH�
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 vakmanshap 

Sinds meer dan 15 jaar stelt onze know-how  
u pergola’s voor die bestendig zijn tegen  

elke beproeving.

Maak uw terras op voor de 4 seizoenen

Ontdek onze oplossingen voor al uw terrasoverkappingen  
Bioklimatische pergola - ARLEQUIN pergola

Frans ontwerp en fabricage - gepatenteerde systemen

www.solisysteme.com 



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. 
Het systeem bestaat uit 

draaibare lamellen die, in gesloten 
toestand, perfect op elkaar 

aansluiten zodat zij, samen met 
de beweegbare goten, 

een bescherming bieden tegen 
de regen. Aanpasbaar aan elk 
type van architectuur, zijn onze 
bioklimatische pergola’s zowel 

solide als esthetisch. Ontworpen 
als terrasoverkapping, kunnen 

ze ook een buitenruimte creëren, 
onafhankelijk van het huis.

De lamellen kunnen zowel manueel, zonder inspanning, met een simpele lier 
als gemotoriseerd, met afstandsbediening en stille motor, gedraaid worden.

O��Meer dan 500 kleuren (RAL en gestructureerde kleuren)

O��Wind-, regen- en temperatuur detector.

O���LED verlichting, integreerbaar in de structuur

O��Stickers

O���Stores en glaswanden voor zijwaartse bescherming

O��Aangepaste verwarming

De  
VOORDELEN 

die het 
verschil maken :

OPTIES / ACCESSOIRES



Al onze pergola’s, gepatenteerd en 

volledig vervaardigd in Frankrijk, zijn 

RSJHERXZG� XLW� DOXPLQLXP� SURŹHOHQ 
van 6060 eerste smelting kwaliteit,  

VSHFLŹHN� HQ� H[FOXVLHI� JH«[WUXGHHUG� HQ�
aangepaste mechanische elementen 

�PRQWDJH�RQGHUGHOHQ�HQ�LQR[�LM]HUZDUHQ� 

'H� EXLVYRUPLJH� SURŹHOHQ� YDQ� GH� 
st ructuur en de dubbelwandige  

lamellen verzekeren een heel grote  

mechanische weerstand tegen sneeuw 

of wind.

Een STD (Simulation Thermique Dynamique) studie toont aan dat de bioklimatische pergola SOLISYSTEME 

toelaat om het hele jaar de beste oplossing te kiezen : Bescherming tegen zonnestralen tijdens de zomer en 

versterken van de zonnestralen tijdens de winter zorgt voor een vermindering van uw energiefacturen.

O��Thermo-lak label Qualicoat en Qualimarine

O��Recycleerbare materialen

O��10 jaar garantie op de aluminium (lamellen en structuur) 

O��3 jaar op de mechanische onderdelen

O��Regenwater afvoer getest tot 230mm/u 

O��Weerstand tegen wind tot 180km/u

O��Label « Origine France Garantie », dat de herkomst en de 

fabricage van onze producten bewijst

Gedurende enkele jaren reeds beïnvloeden de standaards

 BBC (Bâtiments Basse Consommation)  

en HQE (Haute Qualité Environnementales)  

de manier van uittekenen en bouwen van huizen.  

Deze nieuwe REGELGEVING bevestigt onze inspanningen in het  

ontwikkelen en inrichten van BIOKLIMATISCHE  

terrasoverkappingen
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OPTIES / ACCESSOIRES





Muurtoepassing 
(in een SOLISYSTEME structuur)

Zelfdragend 
(in een SOLISYSTEME structuur)

Dankzij dit AANPASSINGSVERMOGEN en MODULARITEIT 

zijn de SOLISYSTEME pergola’s met draaibare lamellen de meest gekozen 

oplossingen op de markt

Voor eender welk project bestaat een SOLISYSTEME OPLOSSING 

O��MODULARITEIT 
De modules, op maat gemaakt, kunnen in alle mogelijke 

FRQŹJXUDWLHV�JHSODDWVW�ZRUGHQ��]RGDW�]H�RSWLPDDO�
EHDQWZRRUGHQ�DDQ�GH�HLVHQ�HQ�VSHFLŹFDWLHV�YDQ�HONH�
installatie

O��AANPASSINGSVERMOGEN  
onze modules met draaibare lamellen kunnen in  

eender welke structuur ingebouwd worden

Ingebouwde structuur 
(in een betonnen structuur)

Ingebouwde module   
(in een houten, stalen, aluminium,… 

structuur) Breedte van een module : 

tot 3m50
Diepte : tot 6m
maximale oppervlakte 

van : 16m2 per module
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