
Creatieve pergola’s door SOLISYSTEME



En jouw terras bespeelt  de seizoenen
Ontdek doorheen deze pagina’s ons inspirerend 
gamma pergola's, waarmee je in elk seizoen op elk 
moment van de dag kan genieten van een heerlijk 
moment alleen of gezellig samen.

Jouw hemel zal nooit meer op die van de anderen 
lijken en je zal de weergoden beheersen zodat je er 
enkel nog het beste uithaalt.

Een brunch te midden van bloemen

Met een goed boek op mijn ligbed

Genieten van een zwoele zomeravond

“Dolce far niente” op het programma

Eten in openlucht terwijl het regent

Een herfstlunch met vrienden

Buiten dineren bij het haardvuur



Beheers de elementen

B I O - K L I M A A T   PERGOLA



Geniet van het beste van het buitenleven
De BIO-KLIMAAT pergola, uitgevonden door SOLISYSTEME, is een origineel en 
exclusief ontwerp dat u een heel nieuwe leefruimte biedt. Uw terras wordt als het ware 
een uitbreiding van uw interieur zodat u in stijl kan genieten van het buitenleven. 
Warmer of kouder, zon of schaduw, u regelt het allemaal naar wens en naar gelang de 
weersomstandigheden. Bovendien past het bijstellen van de zonne-inval, op natuurlijke 
wijze, de sfeer in de aangrenzende kamers aan. 
Toegepast op de REFERENTIE structuur geniet u van een sobere en elegante 
afwerking, duurzaam en uiterst moduleerbaar. Ze is moeiteloos in te passen in een 
moderne, klassieke of atypische architectuur. Met de geïntegreerde ledverlichting als 
accessoire verlengt u uw avonden met een fraaie nachtelijke sfeerverlichting.

● Aluminium structuur op maat gemaakt en uitbreidbaar

● Handmatige of gemotoriseerde bediening 

● Alle accessoires zijn compatibel

● Met horizontale of aflopende structuur

●  10 jaar garantie op het aluminium (lamellen en structuur)

●  3 jaar garantie op de mechanische onderdelen

●  Module die in elk type structuur kan worden ingebouwd

●  Windbestendig, getest met een windmachine (CSTB), tot 180 km/u

●  Afvoer van regenwater (CSTB), getest tot 230 mm/u

●  Belasting (APAVE), getest tot 300 kg/m²

 Beschermen tegen 
de zon en de ruimte 
volledig overdekken 

bij slecht weer

 Een natuurlijke ventilatie 
 creëren om het serre-

effect te vermijden en toch 
schaduw te behouden

 Bijstellen van de temperatuur 
in de aangrenzende ruimtes 

door beheersing van het 
invallende zonlicht

 De natuurlijke lichtintensiteit 
regelen en meer licht 
doorlaten in de late 

namiddag

+

B I O - K L I M A A T   PERGOLA 
Een brunch te midden van bloemen

BVCert. 6076933

Bescherming Ventilatie Afstelling Lichtintensiteit



Speel met licht en schaduw

P E R G O L A ’ S  EN ACCESSOIRES



P E R G O L A ’ S  EN ACCESSOIRES

Accessoires die allesbehalve accessoires zijn
U kleedt uw terras aan voor de zomer, maar wie zegt dat een pergola 
er alleen voor de zomer is? SOLISYSTEME zeker niet. Met onze vele 
mogelijkheden om uw pergola naar wens in te richten, geniet u het hele 
jaar door van uw terras, ongeacht het seizoen. Glaswanden, zijschermen, 
verlichting of verwarmingssysteem, u kan genieten van het buitenleven  
met hetzelfde comfort van uw woonkamer. Of het buiten nu warm of 
koud is, u kan de tuin in en het minste straaltje zon meepikken. Met de 
afstandsbediening in uw hand stuurt u alle accessoires aan en beheerst u 
de weergoden met uw vingertoppen.

● Glaswand● ZIP stores ● Verticale shutters

●   Ledspots en -strips  
(wit of gekleurd) 

● Verwarming ● Sturing

Genieten van een zwoele zomeravond

●   Een brandende zon bewonderen zonder verblind te worden, uzelf 
beschermen tegen een zacht briesje, kies voor onze design afsluitingen: 
ZIP stores, glaswanden of verticale shutters. 

●   Tussen verlichting en zachte verwarming: warm je winteravonden op 
door je pergola aan te kleden met een infraroodverwarming en creëer 
een originele sfeer dankzij onze ledspots en -strips.

●   Domotica: bedien uw pergola en al uw accessoires met een SOMFY 
afstandsbediening, uw smartphone en/of tablet via de SOMFY TAHOMA 
Box. Regen-, wind-, vorstsensor

●   Meubels, verlichte plantenbak, stickers.... Wij bieden tal van 
sfeeroplossingen.

●   Uitgebreide keuze aan kleuren (ral-assortiment en structuurverven) die 
voldoen aan de norm Qualicoat en Qualimarine.

+



Stel uw hemel samen “à la carte”

A R L E Q U I N   PERGOLA



A R L E Q U I N  PERGOLA 

Verander de kleur van het weer
Simpel en speels, de ARLEQUIN pergola is ook een exclusieve 
creatie van SOLISYSTEME.
U kiest zelf hoe de hemel er uitziet door de kleuren te veranderen 
en aan u de keuze om alles te openen of te sluiten. De panelen 
verplaatsen is kinderspel, u creëert schaduw en zon waar u dat 
wil en in de kleuren waar u zin in heeft. Met een paar bewegingen 
geniet u van een mooie herfstlucht of sluit u de panelen voor meer 
beschutting. 

●   Ontwerp op maat

● Module die in elk type structuur kan worden ingebouwd

● Handmatig te bedienen

●   Panelen: 
 -  Kleuren: 22 RAL-kleuren voor de aluminium panelen  

en 19 RAL-kleuren voor de panelen van doek
   - Verschillende types materiaal mogelijk

●   10 jaar garantie op de aluminium structuur, 3 jaar op de 
panelen en de mechanische onderdelen

Een herfstlunch met vrienden

+



Nachten even mooi als de dag

E L E G A N C E  PERGOLA 



E L E G A N C E   PERGOLA 

Uw terras gekleed in haute-couture  
Geniet van een terras op maat met de ELEGANCE structuur. Deze 
pergola is zowel mooi als tijdloos, met pure lijnen en een uniek 
design waarmee u het beste uit elk seizoen haalt en elk straaltje 
zon meepikt. 
Speel met de zon en haal er, van bij het ochtendgloren tot 
middernacht, enkel het beste uit. De trendy structuur van de 
ELEGANCE pergola combineert met succes het grafische en 
originele met een sfeervolle verlichting die uw avonden tot de 
late uurtjes zal verlengen.

●  Aluminium structuur op maat

●  Onzichtbare schroeven en bevestigingen

●  Technische palen om de sturingsdozen in te bouwen

●  Integreerbare ledstrip

●  Moduleerbare sfeer en verlichting

●  Combineerbaar met de verstelbare BIO-KlIMAAT 
lamellen en met de ARLEQUIN modules

●  Alle accessoires zijn compatibel

+ PROS Voor bedrijven: De ELEGANCE afwerking biedt als 
enige de mogelijkheid om de balken van de structuur te 
personaliseren. Voor bedrijven een echte toegevoegde 
waarde: Hotels, cafés en restaurants kunnen er hun 
bedrijfslogo op laten zetten en met deze pergola hun 
bedrijfsidentiteit versterken.

Buiten dineren bij het vuur

+
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Van schaduw naar licht
Twintig jaar geleden bedacht Jean-Louis Castel voor zijn eigen huis een 
pergola met verstelbare lamellen. Deze uitvinding heeft de basis gelegd 
van het concept “BIO-KLIMAAT” pergola. Het idee is verder uitgewerkt en 
tot op de dag van vandaag is SOLISYSTEME een familiebedrijf gebleven, 
terwijl het ook een belangrijke speler op de markt is geworden. Constante 
innovatie, de kwaliteit van onze productie (Origine France Garantie) en de 
inzet en respect voor de milieuaspecten liggen aan de basis van de sterke 
reputatie en het zeer positieve imago van SOLISYSTEME, zowel in Frankrijk 
als daarbuiten.

Bekijk onze pergola’s op solisysteme.com




