
Langere zomertijd op uw terras.
Met pergolaschermen van WAREMA

Pergolascherm P40



U verwacht van uw zonwering niet alleen een gezellig schaduwplekje buiten, maar hecht ook erg veel 
belang aan een aantrekkelijk design? 

Kijk dan eens bij de hoogwaardige pergolaschermen van WAREMA. Deze zijn erg aantrekkelijk door hun 
harmonische vormentaal waardoor ze elk terras een uniek accent geven. Tegelijkertijd garandeert de 
stabiele constructie op elk moment een optimale bescherming tegen zon en wind – ook als het er eens 
wat stormachtiger aan toe gaat. De verscheidenheid aan dessins, kleuren en framekleuren plus de diverse 
extra's garanderen u een maximale vormgevingsvrijheid en bedieningsgemak. 

Verleng de 'zomertijd' met flink wat dagen met onze pergolaschermen en gun uzelf net dat beetje meer 
feelgoodkwaliteit!

Geniet van uw 
feelgoodruimte!



Design ontmoet functionaliteit: 
pergolascherm met flair

Zit u net gezellig op uw terras en begint het te 
regenen? Met onze pergolaschermen kunt u 
dan ontspannen achteroverleunen. Want deze 
beschermen niet alleen betrouwbaar tegen de zon, 
maar ook tegen de regen. Desgewenst zorgt bijv. 
een post die u kunt laten zakken voor de veilige 
afvoer van het water. Voor wat betreft design laat 
het pergolascherm met zijn gebogen geleiderrails 
een frisse wind over uw terras waaien en is het 
beslist een echte blikvanger aan uw huis.

▶ Volant-rolgordijn
Het eenvoudig met slingerstang bedienbare 
volant-rolgordijn biedt betrouwbare bescherming 
tegen inkijken en verblinding.

▶ secudrive®
De strakke geleiding van het doek staat garant 
voor optimale stabiliteit bij wind en voorkomt een 
ongewenste lichtspleet aan de zijkant.



Buitengebeuren met stijl: 
pergolascherm met strakke lijnen

Zin in iets buitengewoon?

Combineer dan eens eersteklas zonwering met 
een fantastisch design. Tover uw buitengebeuren 
om in een feelgoodoase met een pergolascherm. 
Met zijn eenvoudige vormen creëert hij grote 
schaduwvlakken en wordt het een echte 
eyecatcher op uw terras. Geniet met stijl van uw 
nieuwe 'buitenruimte'.

▶ WMS – 
WAREMA Mobile System
De doordachte WMS-
besturing maakt het 
mogelijk scherm en 
licht heel eenvoudig via 
een handzender naar 
individuele voorkeuren te 
bedienen.



Stralend mooi: 
ingebouwde LED-verlichting

U verheugt zich op een zwoele zomeravond op uw 
terras?

Met onze pergolaschermen creëert u daarvoor 
de perfecte sfeer. De bijna onzichtbaar in de 
geleiderrails ingebouwde, dimbare LED-verlichting 
verspreidt een aangenaam warm licht en zorgt 
daarmee voor een behaaglijke feelgoodomgeving. 
Zo kunt u de dag heel ontspannen afsluiten. Een 
echte highlight! 

▶ Warmtestraler
De optionele warmtestraler 
zorgt ook bij wat minder 
warm weer en 's avonds voor 
aangename temperaturen 
onder het scherm.



Oplossingen voor 
het terras

Beleef het woongevoel 
op uw terras. 
Met schermen van WAREMA

Highlights 
besturingssystemen

Wooncomfort tot in de perfectie.
Dankzij de besturingssystemen van WAREMA

Oplossingen voor 
de renovatie

Highlights 
terrasschermen

Meer tijd buiten doorbrengen.
Met terrasschermen van WAREMA

Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA
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Neem voor meer informatie contact op met een van onze dealers:

Ontdek zonlichtmanagement!
In onze folders vindt u nog meer oplossingen en producthighlights van WAREMA.
Gewoon downloaden of aanvragen via www.warema.de/prospekte.
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WAREMA International GmbH
Nordring 2 • 97828 Marktheidenfeld • Germany
www.warema.com • info@warema.com

Hier vindt u ons:


