Een fabrikant van zonwering en rolluiken, waarbij alle innovatie van

pergola

producten is afgestemd op de (wisselende) weersomstandigheden
in Nederland. Allround producten zijn verkrijgbaar bij zorgvuldig
geselecteerde dealers in Nederland en Duitsland.
Allround Zonwering, de sleutel voor optimaal wooncomfort.
WWW.ALLROUNDZONWERING.NL

A-CLASS PERGOLA ZONWERING VAN ALLROUND

pergola
Pergolazonwering wordt veelal toegepast op terrassen waar maximaal

Subtiele vormgeving

comfort vereist is. Deze zonwering kan grote oppervlaktes bestrijken en
heeft een hoge mate van windstabiliteit. Vanwege de lage muurbelasting is
deze zonwering vrijwel overal toepasbaar.

Ritssluiting voor maximale
windstabiliteit

Materiaal

Framekleuren

Een Allround pergolazonwering is samengesteld uit hoog-

Het frame is in alle kleuren leverbaar en zelfs verkrijgbaar in

waardige componenten en aluminium profielen. Daarnaast

een speciale lak met fijnstructuur. Kies de framekleur die het

zijn de doeken, met behulp van de modernste technieken,

beste past bij de uitstraling van uw gevel en geef daarmee

geconfectioneerd. Hierdoor is duurzaamheid en hoogwaar-

uw zonwering een luxe uitstraling. Hieronder een overzicht

dige kwaliteit gewaarborgd.

van diverse populaire framekleuren:

Bediening
Een pergolazonwering is standaard voorzien van een motor

Een Allround pergolazonwering is te voorzien van een unieke ritssluiting.

Dimbare LED-verlichting

de windstabiliteit gemaximaliseerd.

en te bedienen met een app op uw telefoon, afstandsbediening of een schakelaar.

Hierdoor sluit het doek naadloos aan op de geleidingsprofielen en wordt
Oplossing tegen laagstaande zon

Montage

Uniek is de mogelijkheid om een extra geïntegreerd doek aan dit model

Allround Zonwering voldoet met al haar producten aan de

toe te voegen. Dat doek is verticaal uit te rollen en biedt een perfecte

hoogste kwaliteitsnormen. Dit komt uitsluitend tot zijn recht

oplossing tegen een laagstaande zon.

als het product volgens de voorschriften is gemonteerd. Wij

Doekkleuren

beschikken over goed opgeleide monteurs die de montage

Het doek is in meerdere kleuren verkrijgbaar en kan op

geheel naar wens kunnen verzorgen.

diverse manieren worden geconfectioneerd. Informeer naar

Ook dimbare LED-verlichting is verkrijgbaar om bijvoorbeeld ’s avonds een

de mogelijkheden bij uw adviseur. Hieronder een overzicht

boek te lezen of de sfeer te vergroten.
Garantie

van diverse populaire doekkleuren:

Allround Zonwering staat voor kwaliteit, daarom worden
alle producten met 5 jaar garantie geleverd. Deze garantieperiode kan worden uitgebreid naar 10 jaar op arbeid en
onderdelen. Onze adviseur vertelt hier graag meer over.
Onderhoudspakket
Zoals voor alle producten geldt: goed onderhoud verlengt
de levensduur. Daarom zijn voor alle Allround producten,
onderhoudspakketten beschikbaar. Wilt u een onderhoudspakket op maat?
Bespreek dan uw persoonlijke situatie met de adviseur.

U herkent een origineel Allround
pergolazonwering aan het beeldmerk

