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Pergola Versuz

Ta kontroll över vädret
Njut av din uteplats, trädgård eller pool maximalt.
Versuz tar steget längre än traditionella markiser och skyddar dig inte bara mot
solen, utan även mot regnet. Låt ingenting hindra de där fantastiska kvällarna
utomhus. Med en kombination av stilren design och innovativa funktioner,
kommer den smäckra kassetten, styrskenorna och benen att smälta samman
med resten av din uteplats, samtidigt som det smarta ZIP-systmet ser till att
väven förblir sträckt under många år.

Unika egenskaper för Pergola Versuz

Dimbar led-belysning
kan integreras i
kassettens undersida

Duken hålls sträckt och
vattnet stannar på utsidan
tack vare ZIP-systemet i
styrkenorna

Vatten leds ut via
frontprofilens
inbyggda
dräneringskanal

Flexibel placering av
benen

Minimalistisk design

www.lagun.se

Vävar

Genomarbetade detaljer
Standard

Levereras som standard med Dickson Infinity akrylväv.
Som tillval finns helt vattentät Recasens Rainless, samt
Soltis screenväv.
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Kulörer
Den helt slutna kassetten skyddar väven
under många år

Profiler och aluminiumkomponenter är som standard
pulverlackerade i blank vit eller svart strukturfärg.
Med något längre leveranstid kan vi erbjuda valfri
RAL-kulör, utan extra kostnad.

63

140

Tillval
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- Dimbar LED-belysning integrerad i kassetten.

Möjlighet att täcka stora ytor
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För att täcka riktigt stora ytor, tex större uteserveringar,
är det möjligt att koppla samman flera enheter med
varandra, helt utan skarvar där vattnet riskerar att
läcka in.
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Reglagealternativ

Mått

Manövreras alltid med motor.
Somfy IO som standard.
Flera alternativa motorval finns att tillgå.

Bredd: max 600 cm
Utfall: max 500 cm
Yta:
max 25 m2
Maxmåtten kan begränsas beroende på val av väv.
Större ytor kan täckas genom att koppla samman flera
enheter med varandra.
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