Produktinformation

StyRa® Pergolazip PZ550
www.styrasolskydd.se

Solskydd för ett vardagsrum ute
Med en Pergolazip får du ett stilfullt och tilltalande solskydd,
samtidigt som den skapar en mysig oas och illusion av ett rum
ute. Med smäckra och stabila profiler ger en Pergolazip din altan
ett rejält lyft.
StyRa® PZ550 är en stilren pergola som monteras mot husets
vägg med pergola-ben i framkant. Väljer du rätt väv och lutning är
produkten även ett regnskydd där vattnet dräneras med inbyggda
stuprör i pergola-benen. Välj till integrerade Zip Screen på sidorna
och du har ett ultimat solskydd, vindskydd och regnskydd.

PZ550
Profilfärger:

Valfri RAL-kulör

Max mått:

6000x6000 mm /
24000x6000 mm (BxU)

Reglage:

Motor

Vävar
Till en pergola använder vi allt från vattentäta vävar från Swela till bredare markisvävar i akryl från Dickson. För den som vill se ut genom sitt pergolatak finns även screenvävar från Serge Ferrari. Screenvävar är vävar med små hål i som finns med olika öppningsgrader.
Vid tillvalet Zip Screens på pergolans sidor används med fördel glasfiberarmerade screenvävar från Sandatex för bästa resultat och funktion.

Utrusta din pergola med utvalda funktioner och designtillval för att
bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din
pergola än mer användbar.

Extra funktioner

Smartphone,
styr pergolan
enkelt med din
telefon.

Zip Screens, på
båda sidor och
i fram med inbyggd dränering.

LED-belysning,
i profilerna. Kan
användas i öppet
och stängt läge.
Färgens belysning
är varmvit (3000
Kelvin).

Dukstöd, balk
som sitter längs
hela bredden mitt
på för att ge extra
stöd för duken.

Seriekoppling,
upp till 4 enheter
och max yta 100
m 2.

TILLVAL

Styrning & Automatik
Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt.
Styr pergolan med handkontroll eller väggfast kontroll. Eller lägg till
något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.

Automatik,
låt vind & sol
styra pergolan.

Smarta Hem,
integrera
pergolan i ditt
smarta hem.

Täckprofil, mot
vägg som gör att
kassetten sluter
tätt mot vägg och
förhindrar vatten
från att rinna ner
efter väggen.

Skanna QRkoden för teknisk
information.

