Pergolazip PZ400-Serien
STILRENT SOL & REGNSKYDD FÖR DIN TERRASS

Flexibelt & tåligt solskydd över din uteplats
StyRa® Pergolazip PZ400-serien är en minimalistisk, flexibel och stilren takkonstruktion över terrassen. Tack vare den smarta
Zip-tekniken i tygets kanter är den inte bara ett perfekt solskydd, den håller även bra mot både vind och regn. Monteras enkelt på
befintlig takkonstruktion eller med anpassade pergola-ben.

StyRas

Favoritfördelar
Alltid måttanpassat, allt
tillverkas efter beställning.
Alltid spänt tyg tack vare
Zip-teknik i sidorna.
Litet byggmått, jämfört med
terrassmarkis.
Tål mer vind än en klassisk
terrassmarkis.
Vattentät.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass
är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd. Skönare hem.

StyRa® produceras i Sverige och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se

Pergolazip PZ420
STILRENT SOL & REGNSKYDD FÖR DIN TERRASS

Skönare inneklimat på altanen |

StyRa® Pergolazip PZ420 monteras som solskydd över ditt befintliga altantak.
Den sänker effektivt temperaturen på altanen och tar bort irriterande solljus. Tack vare de smäckra, men stabila profilerna ger den
ett stilrent intryck. Koppla samman flera enheter och få en täckyta på upp till 100 m2, helt utan glipor mellan enheterna.
Tyget väljer du ur specialkollektioner med vattentäta vävar alternativt s.k. screenvävar för bra genomsiktlighet.

Seriekoppling

Vävar

PZ420 är seriekopplingsbar upp till 4 enheter,
totalt 100 m2. 1 motor
kan driva 2 enheter upp
till 8 m (sen blir det 2
motorer).

Produkten fungerar med
både vattentäta vävar
och s.k. screenvävar.
Se baksida för vävar.

Manövrering

Profilfärger

- Levereras alltid med
fjärrstyrd motor.
- Finns även med standardmotor.
- Automatikstyrning
(sol, vind, klocka mm.)

Valfri RAL-kulör &
HDS svart.

Montering

Tillval

PZ420 monteras på
befintlig takkonstrukion
med medföljande
konsoler.

PZ420 kan utrustas
med LED belysning i
kassetten.

PERGOLAZIP PZ420
Som solskydd över befintlig takkonstruktion
Max storlek: 16000 x 6000 mm (BxU).
(6000 x 6000 mm/enhet)* Max 25 m2 /enhet
Vindklass 3
Vid användning som regnskydd ska lutningen vara minst 14°
*Vid väv RecScreen Rainless är maxbredd 4000 mm/enhet
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Kassett inkl. frontprofil

Dubbelskena

Avståndshållare förlängd
(Finns 120, 200, 300 & 400 mm)

Pergolazip PZ440
STILRENT SOL & REGNSKYDD FÖR DIN TERRASS

Skapa en sol och regnskyddad uteplats |

StyRa® Pergolazip PZ440 monteras mot husets vägg och med
pergola-ben i framkant. Den skapar ett perfekt regn och solskydd över din uteplats. Tack vare de smäckra, men stabila profilerna
ger den ett stilrent intryck. Koppla samman flera enheter och få en täckyta på upp till 96m2 (80 m2 vid vattentät väv), helt utan glipor
mellan enheterna. Tyget väljer du ur specialkollektioner med vattentäta vävar alternativt s.k. screenvävar för bra genomsiktlighet.

Seriekoppling

Vävar

PZ440 är seriekopplingsbar upp till 4 enheter,
totalt 80 m2. 1 motor
kan driva 2 enheter upp
till 8 m (sen blir det 2
motorer).

Produkten fungerar med
både vattentäta vävar
och s.k. screenvävar.
Se baksida för vävar.

Manövrering

Profilfärger

- Levereras alltid med
fjärrstyrd motor.
- Finns även med standardmotor.
- Automatikstyrning
(sol, vind, klocka mm.)

Valfri RAL-kulör &
HDS svart.

Montering

Tillval

PZ440 monteras mot
husvägg på medföljande
konsoler och pergolaben fram.

PZ440 kan utrustas
med LED belysning i
kassetten.

PERGOLAZIP PZ440
Som sol & regnskydd med pergola-ben.
Max storlek: 16000 x 5000 mm (BxU).
(6000 x 5000 mm/enhet)* Max 24 m2 /enhet
Vindklass 3
Denna modell kan monteras i 8°-30° lutning.
Vid användning som regnskydd ska lutningen vara minst 14°
* Vid väv RecScreen Rainless är maxbredd 4000 mm/enhet
76,5

PROFILER

85

Kassett & skenor** se föregående sida

120
65

Enkelskena vid utfall över 4000mm (PZ440)

133
65

120

90
60

85

5

15

11

122

15

24

40

14

Monteringskonsol för kassett

** Skenor enl. föregående sida upp till 4000mm utfall.

Golvplatta inkl. benprofil.

Dubbelskena vid utfall över 4000mm (PZ440)

VALBARA VÄVAR

Sunvas Perla
En vattentät polyesterväv som finns i 4
olika färger. Den påminner väldigt mycket
om en vanlig akrylväv i sittt utseende fast
med en vattentät beläggning.

Dickson Infinity
En traditionell markisväv i akryl.
Finns i 15 enfärgade kulörer.

Soltis 92
En screenväv som har en
öppenhetsfaktor på 4%.

Soltis 86
En screenväv som har en
öppenhetsfaktor på 14%.

Pergolazip PZ400-Serien
STILRENT SOL & REGNSKYDD FÖR DIN TERRASS

