Buitenleven
Optimaal genieten in eigen tuin

Buitenleven

Optimaal genieten in eigen tuin
Buitenleven, een samengesteld woord dat de essentie van onze terraszonweringproducten perfect weet
samen te vatten. Wanneer de zon tevoorschijn komt is men al snel geneigd alle ramen en deuren te openen
of er op uit te trekken om te genieten van het mooie weer. Maar waarom hier stoppen? Steeds meer mensen
kiezen ervoor dit gevoel in of aan huis te halen.
´s Zomers net even langer buiten blijven zitten met familie of wat goede vrienden. De barbecue doet wat
langer dienst en ook de laatste fles wordt opengetrokken. Het is dat gevoel van buiten de deur genieten, in
eigen tuin. Onze zonweringproducten versterken uw buitenleven onmiskenbaar. Met de vele opties is er altijd
wel een oplossing op maat te vinden. In deze brochure nemen wij u mee door ons aanbod.
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Verandazonwering

Pergolazonwering

Verandazonwering, de verzamelnaam voor losse
zonweringsystemen die zowel de basis vormen van
alle gerelateerde producten.

Pergolazonwering, staat bekend als de kant-en-klaar
oplossing. Het is als het ware een verandazonwering
op staanders.

U kiest voor een verandazonwering als u al een
terrasoverkapping heeft en de zonwering nog
ontbreekt. Wij bieden u verschillende opties.

U kiest voor een pergolazonwering als u nog geen
terrasoverkapping met bijbehorende zonwering heeft.
Wij bieden u verschillende opties.

Vrijstaande zonwering

Terrasoverkappingen

Vrijstaande zonwering, de naam verklapt de
toepassing. Deze zonweringsystemen zijn op
elke gewenste plek te plaatsen omdat zij zichzelf
ondersteunen.

Terrasoverkappingen, op zichzelf geen zonwering,
maar i.c.m. verandazonwering wel uiterst effectief.

U kiest voor een vrijstaande zonwering om zelf te
bepalen waar u een schaduwoppervlak wilt creëren.
Wij bieden u verschillende opties.

			
			

U kiest voor een terrasoverkapping als u de regen
wilt weren, eventueel uit te breiden met een
zonweringsysteem. Weersinvloeden vormen dan
geen obstakel meer om te genieten in eigen tuin. Wij
bieden u verschillende opties en combinaties.

in actie voor KWF

Voor elke verkochte meter acryldoek wordt € 0,05 gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. Hiermee helpt u bij
het mogelijk maken van onderzoek naar huidkanker. Meer informatie? Kijk dan op www.kwf.nl/zonnen. Bent
u benieuwd hoeveel de actie inmiddels heeft opgebracht, kijk dan op www.tibelly.nl.
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Summerlight

®

Verandazonwering

Summerlight® (XL)

Summerlight, een van de eerste verandazonweringen
die met succes werd geïntroduceerd op de
Nederlandse markt. Inmiddels loopt deze ´old timer´ al
een tijdje mee, maar is nog lang niet gedateerd.
Door de jaren heen is de Summerlight doorontwikkeld.
Inmiddels is deze zonwering in vier varianten
verkrijgbaar. De reguliere Summerlight wordt geplaatst
op de terrasoverkapping met de kast naar boven. De
Verso variant op de terrasoverkapping met de kast
naar beneden. Daarnaast zijn er ook twee
XL-uitvoeringen, die vanzelfsprekend duiden op de
grotere beschikbare afmetingen. Voor ieder wat wils.

Summerlight® Verso (XL)

De Summerlight is nog steeds favoriet bij onze
klanten. Een Summerlight doet wat het belooft, het
weert de zon en verreikt de sfeer. Niets meer, niets
minder.

Kenmerken

Kleuren

Warmte- en lichtwerend
Tijdloos design
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Meerdere montagemogelijkheden
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Veerconstructie houdt doek op spanning

RAL 9001

RAL 9010

Summerlight® producten

Certificeringen

Maximale afmetingen

Summerlight®

Breedte

Diepte

Summerlight ®

4500 mm

5000 mm

Summerlight XL

Summerlight ® Verso

4500 mm

5000 mm

Summerlight® Verso XL

Summerlight ® XL

6000 mm

4000 mm

Summerlight ® Verso XL

6000 mm

4000 mm

Summerlight® Verso
®
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Verandazonwering

Solidare® Veranda

Een solide schaduwbrenger van formaat, dat is de
Solidare. Deze hoogwaardige verandazonwering
is uitgerust met het ritssysteem, bekend van onze
SolidScreen-lijn. Dit brengt de nodige voordelen met
zich mee. Zo is het doek rondom compleet ingesloten,
hangt het doek ook in grote systemen minder door en
is er geen lichtinval tussen doek en geleider.
De Solidare verandazonwering is in twee typen
verkrijgbaar; namelijk de Solidare Veranda, die op de
overkapping wordt geplaatst, en de Solidare Verso, die
onder de overkapping wordt geplaatst.

Solidare® Verso

Zonwering brengt extra sfeer en dient als aankleding
voor uw terrasoverkapping. Welke Solidare u ook kiest,
u bent verzekerd van een krachtige, hoogwaardige
verandazonwering.

Kenmerken

Kleuren

Warmte- en lichtwerend
Doek rondom compleet ingesloten
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Meerdere montagemogelijkheden
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Geen lichtinval tussen doek en geleider

RAL 9001

RAL 9010

Solidare® producten

Certificeringen

Maximale afmetingen

Solidare®
Solidare® Verso

Breedte

Diepte

Solidare ®

6000 mm

5000 mm

Solidare ® Verso

6000 mm

4000 mm
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Piazzola

®

Pergolazonwering

Piazzola®

De Piazzola pergolazonwering. Dit wordt gezien als de
kant-en-klaar oplossing omdat het zonweringsysteem
is toegepast met staanders en dus direct als
terrasoverkapping kan fungeren. Tevens is het een
uitstekend alternatief voor een terrasscherm, wanneer
deze geplaatst wordt aan een zwakke muur.
Dus, heeft u nog geen terrasoverkapping en
bijbehorend zonweringsysteem, dan is de Piazzola
de keuze voor u. De slanke staanders beperken
het ruimteverlies tot het minimale, zodat u de
onderliggende ruimte kunt inrichten naar eigen smaak.
De optelsom die de Piazzola biedt, namelijk een
totaaloplossing voor een schappelijke prijs, maakt het
een favoriet bij onze klanten.

Kenmerken

Kleuren

Warmte- en lichtwerend
Kant-en-klaar oplossing

RAL 7016

RAL 9005
Sepia

Op
stru

g
vraa
aan

ruin

ia b
ur

ctu

uur

ruct

s st

j
tgri

8

Overige RAL

Sep

e
raci
Ant

wit

me
Crè

t

Te koppelen voor groter schaduwoppervlak
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Slanke staanders

RAL 9001

RAL 9010

Uit te breiden met

Certificeringen

Maximale afmetingen

SolidScreen®
Piazzola ®

Breedte

Diepte

6000 mm

5000 mm
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Pergolazonwering

Solidare® Pergola

De Solidare pergolazonwering, een naam die u
waarschijnlijk al eerder voorbij hebt zien komen. Deze
keer draait het echter om de pergola-variant van het
Solidare-systeem. Ook deze zonwering wordt gezien
als een kant-en-klaar oplossing.
Het verschil tussen de Solidare en Piazzola zonwering
is dat de Solidare is uitgerust met het ritsgeleide doek
uit onze SolidScreen-lijn. Hierdoor is het doek rondom
compleet ingesloten, is er géén lichtinval tussen doek
en geleider en hangt het zonweringdoek ook in grote
systemen aanzienlijk minder door.
In feite is de Solidare pergolazonwering niets anders
dan een Solidare Veranda op staanders. Tevens
geldt de Solidare Pergola als alternatief voor een
terrasscherm, wanneer het geplaatst wordt aan een
zwakke muur.

Kenmerken

Kleuren

Warmte- en lichtwerend
Kant-en-klaar oplossing
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Géén lichtinval tussen doek en geleider
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Doek rondom compleet ingesloten

RAL 9001

RAL 9010

Uit te breiden met

Certificeringen

Maximale afmetingen

SolidScreen®
Solidare ® Pergola

Breedte

Diepte

6000 mm

5000 mm
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Vrijstaande zonwering

Cubola, de veelzijdige design zonwering. Afgeleid van
het Italiaanse woord ‘cubo’, dat kubus betekent. Dit
heeft direct te maken met het uiterlijk; de Cubola is
namelijk vierkant of rechthoekig van vorm en heeft
kenmerkende vierkante staanders.
Deze unieke zonwering is door het design moeiteloos
in iedere woonomgeving in te passen. Door de
variabele hoekverstelling is de Cubola naar wens te
openen in schuine of vlakke stand en alles daartussen.
De Cubola is op meerdere manieren te monteren.
Wenst u een vrijstaande Cubola? Een Cubola geplaatst
aan de muur? Of zelfs meerdere Cubola´s aan elkaar
gekoppeld? Het is allemaal mogelijk. Vraag uw dealer
naar de uitgebreide mogelijkheden.

Kenmerken

Kleuren

Vierkante staanders
Variabele hoekverstelling
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it
er w
Zuiv

Vrijstaande- en muurmontage

RAL 9010

Uit te breiden met

Certificeringen

Maximale afmetingen

SolidScreen®

Cubola ® (koppelen mogelijk)

Breedte

Diepte

Hoogte

6000 mm

4000 mm

3000 mm
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Twins

®

Vrijstaande zonwering

Twins®

De Twins, van oorsprong een zonwering gericht op de
commerciële markt. Dit wil echter niet zeggen dat het
hier uitsluitend voor bedoeld is. Ook bij u thuis is deze
vrijstaande zonwering te plaatsen.
Kenmerkend voor de Twins is dat, ongeacht of de
zonwering geopend of gesloten is, de vrije doorloop
onder het scherm niet verloren gaat. De staanders zijn
zo slank mogelijk gehouden om kostbaar ruimteverlies
tegen te gaan.

Twins Solidare®*

De Twins is in twee uitvoeringen leverbaar, waarvan
enkel de Twins de budgetvriendelijke oplossing is.
Daarnaast is er nog de Twins Solidare. Met deze
ritsgeleide zonwering voorziet u een imposant
oppervlak van schaduw. De keuze is aan u.

Kenmerken

Kleuren

Warmte- en lichtwerend
Vrijstaand te plaatsen
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Vrije doorloop onder het scherm

RAL 9010

Twins® producten
Twins®

Certificeringen

Maximale afmetingen

Twins®

Twins® Solidare®

Breedte

Diepte

Twins ®

6000 mm

3000 mm x2

Twins ® Solidare ®

6000 mm

5000 mm x2

Twins® Solidare®
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Acryldoek

T100 Uni Wit

T135 Uni Parchment Tweed

T119 Uni Blauw

T127 Uni Pearl Tweed

T102 Uni Beige

T120 Uni Marine

T121 Uni Lichtgrijs

T133 Uni Sand Chiné Tweed

T132 Uni Lindegroen

T138 Uni Lichtgrijs Chiné

T366 Uni Taupe

T117 Uni Bosgroen

T122 Uni Grijs

T128 Uni Sepia Tweed

T384 Blok 15 cm Antra/Grijs

T136 Uni Stone Tweed

T134 Uni Bruin

T386 Blok 15 cm Grijs/Lichtgrijs

T367 Uni Ardoise

T107 Uni Geel

T362 Blok 15 cm Zwart/Crème

T139 Uni Donkergrijs Chiné

T109 Uni Oker

T356 Blok 15 cm Grijs/Crème

T131 Uni Carbon

T340 Uni Oranje

T507 Blok 10 cm Zwart/Crème

T365 Uni Charcoal Tweed

T112 Uni Hardrood

T515 Blok 10 cm Grijs/Crème

T368 Uni Zwart

T113 Uni Donkerrood

T503 Blok 10 cm Grijs/Wit

T103 Uni Naturel

T114 Uni Bordeaux

T254 Fantasie Meierij Antra/Crème

De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins
afwijken van de werkelijkheid.
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T212 Fantasie Kempen Grijs/Lichtgrijs

T251 Fantasie Kempen Grijs/Charcoal

T501 Blok 10 cm Geel/Wit

T253 Fantasie Meierij Blauw/Crème

T263 Fantasie Salland Grijs

T264 Fantasie Salland Oranje

T320 Fantasie Beemster Blauw

T273 Fantasie Veluwe Grijs

T274 Fantasie Veluwe Oranje

T266 Fantasie Salland Blauw

T402 Fantasie Betuwe Antra

T416 Fantasie Betuwe Oranje

T276 Fantasie Veluwe Blauw

T451 Fantasie Marne Grijs

T156 Blok 15 cm Rood/Crème

T414 Fantasie Betuwe Blauw

T382 Blok 15 cm Zand/Beige

T509 Blok 10 cm Rood/Crème

T388 Blok 15 cm Groen/Lichtgroen

T513 Blok 10 cm Zand/Crème

T511 Blok 10 cm Bordeaux/Crème

T352 Blok 15 cm Groen/Crème

T256 Fantasie Meierij Beige/Crème

T323 Fantasie Beemster Rood

T517 Blok 10 cm Groen/Crème

T214 Fantasie Kempen Zand/Beige

T265 Fantasie Salland Rood

T255 Fantasie Meierij Groen/Crème

T252 Fantasie Kempen Taupe/Bruin

T275 Fantasie Veluwe Rood

T322 Fantasie Beemster Groen

T453 Fantasie Marne Beige

T390 Blok 15 cm Navy/Blauw

T267 Fantasie Salland Groen

T358 Blok 15 cm Oker/Geel

T354 Blok 15 cm Blauw/Crème

T277 Fantasie Veluwe Groen

T521 Blok 10 cm Oker/Geel

T519 Blok 10 cm Blauw/Crème

T408 Fantasie Betuwe Groen
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Stanza

®

Terrasoverkapping

Een kwalitatieve terrasoverkapping vervaardigd uit
aluminium profielen hoeft geen fortuin te kosten. De
Stanza is hiervan het bewijs. Een budgetvriendelijke
terrasoverkapping die naar eigen smaak en toepassing
is in te vullen.
U heeft de keuze uit verschillende kleuren, waaronder
een unieke sepia bruine structuurlak. Het dak van
de Stanza is uit te rusten met helder of opaal
polycarbonaat platen. Enkel een Stanza weert de regen
en brengt enige schaduw, maar de combinatie met
een zonweringsysteem is het meest effectief.
De Stanza is o.a. uit te rusten
met spie-afwerking, schoren,
verlichting en glaswanden.

De Stanza is te combineren met een Summerlight
en Solidare verandazonwering. Het is ook mogelijk
de SolidScreen (verticale zonwering) te bevestigen,
hiermee weert u naast zon ook wind effectief.

Kenmerken

Voor een totaaloverzicht
van de mogelijkheden
verwijzen wij u naar de
terrasoverkappingen
brochure.

Kleuren

Gunstige prijs- kwaliteitverhouding
Keuze in dakafwerking
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Conformiteitscertificaat productnorm NEN EN 1090
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Verticale zonwering SolidScreen toepasbaar
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Verschillende zonweringsystemen toepasbaar

RAL 9010

Toepasbare zonweringsystemen

Maximale afmetingen

Summerlight® (gehele lijn)
Solidare® Veranda + Verso
SolidScreen

®

Stanza ® (koppelen
mogelijk)

Breedte

Diepte

7000 mm

3500 mm
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Piazza

®

Terrasoverkapping

De Piazza, een hoogwaardige terrasoverkapping
die door het neutrale design moeiteloos in iedere
woonomgeving is in te passen. Vervaardigd uit sterke
aluminium profielen voor een kwalitatief resultaat.
U heeft, zoals bij de Stanza, de keuze om een Piazza
uit te rusten met helder of opaal polycarbonaat
platen. Heeft u liever een glazen dak? Een Piazza
is ook met glas te leveren. Vraag uw dealer naar de
mogelijkheden.
De Piazza voorziet uw tuin van de nodige beschutting,
maar de combinatie met een zonweringsysteem is
het meest effectief. Ook een Piazza is uit te rusten
met de Summerlight, Solidare verandazonwering en
SolidScreen.

Kenmerken

De Piazza is o.a. uit te rusten
met spie-afwerking, schoren,
verlichting en glaswanden.
Voor een totaaloverzicht
van de mogelijkheden
verwijzen wij u naar de
terrasoverkappingen
brochure.

Kleuren

Vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen
Met glas of polycarbonaat platen uit te voeren
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Conformiteitscertificaat productnorm NEN EN 1090

t

Verticale zonwering SolidScreen toepasbaar
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Verschillende zonweringsystemen toepasbaar

RAL 9001

RAL 9010

Toepasbare zonweringsystemen

Maximale afmetingen

Summerlight® (gehele lijn)
Solidare® Veranda + Verso
SolidScreen

®

Piazza ® (koppelen
mogelijk)

Breedte

Diepte

7000 mm

4000 mm
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Optie: Verticale zonwering

Screens, een vorm van buitenzonwering die de laatste
jaren zeer aan populariteit heeft gewonnen. De
SolidScreen leent haar naam en typeert zich door het
ritsgeleide doek. Er zijn meerdere varianten leverbaar.
Mocht u hierin geïntereseerd zijn dan verwijzen wij
naar de gerichte informatie en documentatie over de
SolidScreen.
Hier focussen we ons op de toepassing van een
SolidScreen in onze terraszonwering. De SolidScreen
leent zich namelijk uitstekend om toegepast te
worden in onze pergolazonwering, vrijstaande
zonwering en terrasoverkappingen.
Een SolidScreen toegepast in onze terraszonwering
weert de laagstaande zon. Een functie die echter vaak
over het hoofd wordt gezien is, dat de SolidScreen
volledig gesloten ook een hoogwaardig windscherm is.
Zo geniet u in alle rust in eigen tuin.

Kenmerken

Kleuren

Warmte- en lichtwerend
Blijvend zicht naar buiten
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Windvast tot 145 km/h
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Bespaart tot ± 30% aan energie

RAL 9001

RAL 9010

Toepasbaar in zonweringsystemen

Certificeringen

Maximale afmetingen

Pergolazonwering
Vrijstaande zonwering

SolidScreen ®

Breedte

Hoogte

6000 mm

3000 mm

Terrasoverkappingen
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Screendoek

Tibelly® Sergé
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T71818 Effen zwart

T70841 Grijs-wit-parel

T71812 Zwart-zand

T70818 Grijs-zwart

T70801 Grijs-wit

T70812 Grijs-zand

T71848 Zwart-grijs-vlas

T71701 Parel-wit

T70826 Grijs-karamel

T71308 Brons-grijs

T70141 Wit-wit-parel

T71816 Zwart-vlas

T70808 Effen grijs

T70101 Effen wit

T71716 Parel-vlas

T71708 Parel-grijs

T71813 Zwart-brons

T71745 Parel-wit-zand

T71717 Effen parel

T71313 Effen brons

T71212 Effen zand

T71608 Vlas-grijs

T71213 Zand-brons

T71616 Effen vlas

Tibelly® ecole1%
T71201 Zand-wit

T70802 Grijs-groen

T31818 Effen zwart

T71601 Vlas-wit

T71315 Brons-lime

T31808 Zwart-grijs

T71111 Effen donkerblauw

T71881 Jamaica

T30818 Grijs-zwart

T70811 Grijs-donkerblauw

T70803 Grijs-geel

T30808 Effen grijs

T71711 Parel-donkerblauw

T71203 Zand-geel

T30812 Grijs-zand

T70867 Pacific

T71305 Brons-mandarijn

T31708 Parel-grijs

T70806 Grijs-lichtblauw

T70805 Grijs-mandarijn

T30801 Grijs-wit

T71622 Vlas-donkergroen

T70809 Grijs-oranje

T31701 Parel-wit

De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.
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Certificeringen

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking
met TÜV-Nord. Schermen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen. Deze normen
bevatten een aantal testpunten welke tot de volgende 3 classificaties leiden, te weten:
• Levensduurklasse
• Waterlastklasse
• Winddrukklasse
Levensduurklasse volgens DIN EN 13561:2009-01
Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande
overzicht is te zien welke levensduurklassen er zijn.
Aantal bewegingen

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Open en dicht

3.000

7.000

10.000

Waterlastklasse volgens DIN EN 1933:1999-03
Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m² per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de
hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescherm met een schuinte instelling van 14º (komt overeen met een
hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn.
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Waterlastklasse

Klasse 1

Klasse 2

Hoeveelheid neerslag

17 liter/m² per uur

56 liter/m² per uur

Winddrukklasse volgens DIN EN 1932:2013-09
Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande
overzicht is te zien welke winddrukklassen er zijn.
Winddrukklasse
Beaufort-schaal
V (km/u) (maximum)
V (m/s) (maximum)

Klasse 0
<4

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

4

5

6

< 28 km/h

28 km/h

38 km/h

49 km/h

< 7,8 m/s

7,8 m/s

10,5 m/s

13,6 m/s

Nominale proefdruk p (N/m²)

< 40

40

70

110

Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m²)

< 48

48

84

132

Voorbeeld:
Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m².

Terrasoverkappingen volgens NEN EN 1090-2:2008/A1:2011
Op 2 juni 2014 is het productieproces van de terrasoverkappingen
Piazza en Stanza volledig doorgelicht door TÜV Nederland. Op basis
van een positieve beoordeling op alle veiligheids- en kwaliteitseisen,
dragen de overkappingen Piazza en Stanza het conformiteitscertificaat
volgens productnorm NEN EN 1090-2:2008/A1:2011.

EN

0-A

1 0 9 0 - 1 12

31

40

2

Statische berekeningen terrasoverkappingen
De statische berekeningen maximale vrije overspanning zijn
beschikbaar via uw dealer, vraag naar meer informatie.

TÜV Nederland QA

-125 NoBo
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Uw Buitenleven zonwering dealer:

