
Pergo-Line®  

Het terrasscherm Pergo-Line® is dé ideale oplossing om uw terras te 

beschermen tegen zon en regen.    

Zon- en regenbeschutting zijn karakteristieken die dit product       

interessant maken voor de particuliere sector. U hoeft uw terras niet 

meer te evacueren als de hemel donker begint te kleuren. Voorzien 

van zijkanten en verwarming en/of ledstrip, zal u zelfs nog langer 

kunnen genieten van uw terras. 

De Pergo-Line® kan ook gebruikt worden voor rookzones aan cafés 

of restaurants. 
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Jij beslist! Terrasscherm 



Personaliseer uw scherm! 

De Pergo-Line® is onder meer verkrijgbaar in wit (9016) of 

bruin (8019). U kunt ook kiezen voor een kleur die u volledig 

zelf bepaalt in glanslak, matte lak of structuurlak. 

 

Doeken 

De Pergo-Line® kan uitgerust worden met alle standaard acryl-

stoffen en met Soltis 86 en Soltis 92. 

 
Creatieve combinaties 

De Pergo-Line® kan worden voorzien van zijkanten in acryl of 

pvc, voor een perfecte bescherming aan alle kanten. Voorzien 

van een verwarming- en/of verlichtingsmodule, zal u nog    

langer kunnen genieten van uw terras.  

Een briljante oplossing is de mogelijkheid om een hoge      

kwaliteit LED-licht-profiel te integreren in het onderste       

gedeelte van de cassette. 

Techniek 

De Pergo-Line® behoeft, in tegenstelling tot andere      

verandazonweringen, geen klassieke onderbouw, omdat 

deze door regelbare muur- of plafondsteunen bevestigd 

wordt. 

Dit systeem wordt tegen de muur bevestigd en rust  

vooraan op zijn staanders waardoor deze constructie   

bijzonder geschikt is voor grote afmetingen. 

 

De Pergo-Line® heeft een maximale breedte van 400 cm 

bij een uitval van 700cm; of 600 cm breed bij een uitval 

van 600 cm.  

De maximale hoogte van de palen bedraagt 300 cm.  

 

De Pergo-Line® kan ook gekoppeld uitgevoerd worden 

op een maximale breedte van 800 cm bij een maximale 

uitval van 600 cm. 

 

De maximale hellingsgraad van dit terrasscherm is 35°. 

 

Bediening  

De Pergo-Line® is standaard geschikt voor elektrische bediening. Houdt u 

echter van gemak en comfort, dan kunt u het scherm uitbreiden met een 

draadloze handzender. 

Home Motion by Somfy met Tahoma 

Dankzij de io-homecontrol® technologie kan u al onze producten die in uw 

woning geïnstalleerd zijn, controleren en programmeren met TaHoma vanop 

uw computer, smartphone of tablet. 


