Je pergola. Geniet het hele
jaar door van het buitenleven.

Ontdek een
nieuwe manier
van buiten leven.

Ook zo’n fan van knus cocoonen bij je
thuis? Met Pergola SO! breng je je woonkamer naar buiten. Op elk moment van de
dag vertoef je er in alle comfort en bovenal:
kies jij de mood en setting die je wenst.
De Pergola SO! brengt mensen samen.
Het is een plek waar je altijd terecht kan,
welke sfeer of gelegenheid ook. Samen
met je familie en vrienden beleef je er de
mooiste momenten, goed voor ontelbaar
veel herinneringen van onschatbare waarde.
De SO! terrasoverkapping is niet alleen
uiterst functioneel, maar ook een lust voor
het oog. En dit is ook de jury van de Red
Dot Design Award niet ontgaan want Winsol
wist deze prestigieuze award in de wacht te
slepen.

"Creëer de
perfecte sfeer
in je tuin."

Automatische lamellen

Alles bedienen met 1 app

LED sfeerverlichting

LED sterrenhemel

Bluetooth geluidssysteem

Controleer & bedien
jouw SO! met de
SO! Connected™ app.
Maak kennis met de app
op bladzijde 24.

USB laadpunt

230 V aansluiting

Verwarming
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Breng je
woonkamer
naar buiten."
Dankzij de Pergola SO! ervaar je buiten
hetzelfde gevoel als binnen. Je terras
wordt als het ware een verlengde van je
woonkamer.
Knus met z’n tweetjes cocoonen in de zetels of lekker aperitieven met de hele familie: je Pergola SO! wordt je tweede thuis.
Beleef het zelf.
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Een plek
waar vrienden &
familie samenkomen.

Drie verschillende
Pergola SO! packs
SO! Cosy
Maak van je terras een cocon waarin het zalig vertoeven is. Laat die zomerbries
langs je gezicht strelen, werp een schaduw op je ruimte of geniet van regenachtige momenten terwijl je gezellig onder je Pergola SO! schuilt. Omarm de sfeervolle
momenten met familie of vrienden in een buitengewone setting op mooie zomerdagen en tijdens lange zomeravonden.

SO! Chic
Ontspan in een rustige, gezellige of feestelijke sfeer en laat je fantasie de vrije
loop gaan. Naargelang je smaak kun je de ledlichtjes aanpassen naar warm of
koud wit licht terwijl er muziek weerklinkt uit het ingebouwd geluidssysteem. Het
harmonieuze samenspel van elegantie en stoutmoedigheid creëert de ideale
sfeer om kostbare momenten te delen.

SO! Star
Ga op ontdekking... Onder de Pergola SO! Star waan je je in een andere wereld.
Onder een betoverende sterrenhemel kom je helemaal tot rust. Het gemotoriseerde systeem past de geautomatiseerde lamellen aan doorheen de dag, helemaal
volgens de instellingen die je verkiest. Verwarming, loungemuziek, gedimd licht,
laat je elk seizoen meenemen in een heerlijk warm klimaat. Zet je neer en geniet
van het ongeëvenaarde comfort van je Pergola SO!
Ontdek alle informatie over de 3 packs op bladzijde 31.
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SO!
Refreshing
Hoe geweldig zou het niet zijn dat je het
weer in de hand hebt? Dat je bij je thuis, in
je eigen tuin, steeds het gevoel hebt dat
je in een microklimaat leeft. De Pergola
SO! past zich met zijn instelbare lamellen
en discreet ingebouwde screens aan elke
weersomstandigheid aan.
Zo waan je je op warme zomerdagen op
een zonovergoten strand met een aangenaam zeebriesje. En in de winter zorgt
de geïntegreerde verwarming ervoor dat
je ook op je terras het gevoel hebt dat je
knus in je woonkamer zit.

“Je thuis.
Het hele
jaar door.”

Lamellen creëren een natuurlijk
bioklimaat door de wind die zich
door de lamellen kan bewegen.
Laat de lamellen automatisch de
juiste stand kiezen d.m.v. voorgeprogrammeerde scènes in de
app.
Lamellen sluiten automatisch bij
regen of sneeuw. Geen doorlating
van water.

In de stad of op het
platteland; onze
pergola’s bieden overal
het nodige comfort.

Automatische schaduw doordat
lamellen de zon volgen (hoeveelheid schaduw afhankelijk van scène).
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Summer
Autumn
Winter
Spring

SO!
Bright
In de Pergola SO! bepaal jij de mood. Dat
kan door de stand van de lamellen en
screens aan te passen, maar ook door
sfeervolle ledverlichting in te schakelen.
Warm licht voor een gezellige avond met
een glas wijn in de tuin of liever koud licht
om comfortabel een boek te lezen op je
terras? Alles kan.

“Kleine, felle
ledlichtjes
zorgen voor
instant sfeer.”

Dimbare ledstrip met direct
(warm) wit licht
Dimbare ledstrip met direct wit licht:
regelbaar koud - warm wit

Indirect RGB-licht

Dimbare spots
Ledsterrenhemel
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SO!
Music
Een gezellige avond is pas geslaagd met
een bijhorend streepje muziek. Ons inventief systeem laat toe om je smartphone
moeiteloos met de Pergola SO! te connecteren via bluetooth.
Met je beste vrienden, lekker eten, een
goed glas en sfeervolle muziek is het plaa
tje helemaal compleet.

“Luister naar je
favoriete afspeellijst
onder de SO!”

SO! perfecte afspeellijst
SO! Chic
Een streepje jazz om de avond
goed in te zetten.
SO! Star
Iets steviger? Geniet met je
vrienden van de betere rock
classics.
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Breakfast
Lunch
Appetiser
Dinner

SO!
Easy

“Alle comfort
binnen handbereik.”
De infraroodverwarming met een capaciteit van 2600 W schakel je gewoon in
wanneer het kouder wordt, waarna je je
nestelt tussen enkele zachte kussens en
dekens. Instant gezelligheid verzekerd!
En dankzij de geïntegreerde USB-aansluiting en 230 V-aansluiting die subtiel in de
Pergola SO! zijn ingebouwd, heb je alles
bij de hand om te genieten in alle comfort.
Bovendien kunnen we je terrasoverkapping voorzien van een projector. Deze
kan ook achteraf moeiteloos toegevoegd
worden. Ideaal voor knusse filmavonden
in je tuin! Installeer je projector, laat het
screen zakken en geniet van de film!
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SO!
Heaven
Ook ’s avonds in het donker is het zalig
vertoeven in onze Pergola SO!. Vlei je
neer, ontspan en creëer met tientallen
ledlichtjes een duizelingwekkende sterrenhemel om helemaal bij weg te dromen.
Deugddoende nachtrust? Check!
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SO!
Connected
“Connecteer je
smartphone of
tablet met bluetooth
& relax.”
Natuurlijk bioklimaat. De wind
zal zich verplaatsen tussen de
lamellen en een natuurlijke bries
creëren.
Via de SO! Connected™ app maak je
zelf het mooie weer. Dankzij de gepatenteerde, intelligente aansturing
van de lamellen, berekent de app de
juiste stand van de aluminium lamellen. Bij elke wijziging qua lichtinval,
verplaatsen de lamellen zich automatisch voor de perfecte sfeer op je
terras.
Werk je liever met een afstandsbediening? Dit is op jouw vraag eveneens mogelijk.

Zonnige dag. Lamellen bewegen
samen met zon voor een optimale verhouding zon/schaduw.
Steeds je favoriete muziek binnen
handbereik. Connecteer je playlist
via bluetooth en geniet.
Zonnige dag met veel wind. Bedien de windvaste screens met je
app en hou de bries buiten.
Afwisselende dag. Pergola sluit
bij regen. Lamellen zetten zich
opnieuw open bij zonnestralen.
Avondmodus. Sterrenhemel en
LED verlichting kan je aan/uit zetten
of kiezen tussen warm/koud licht.
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SO!
Smart

Gepatenteerde
aansturing!

SO! Cosy

“Connecteer je
smartphone via
bluetooth met je
Pergola SO! en pas in
no time de stand van
de lamellen aan.”

Ideaal voor wie zelf graag de touwtjes in
handen neemt: bepaal zelf de openingsgraad van de lamellen. Via een schuiver
kan je de gewenste positie (tussen 0° en
145°) bepalen door de lamelpositie van
links naar rechts te schuiven.
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SO! Chic

SO! Star

Voor wie met volle teugen wil genieten
van het buitenleven hebben we de geknipte oplossing. Zet de motorsturing op
automatisch en kies de gewenste schaduw/zon op je terras. In functie van je
geolocatie gaan de lamellen spontaan bewegen en passen ze zich automatisch aan
aan de stand van de zon.

Wil je het jaar rond genieten op je terras?
Dankzij de gepatenteerde en intelligente
motorsturing bepaal je zelf het klimaat buiten. Met behulp van een temperatuur- en
zonnesensor wordt de gewenste hoeveelheid zonnestralen op je terras doorgelaten
en wordt de Pergola SO! omgetoverd tot
de ultieme plaats om te genieten. De lamellen passen zich automatisch aan doorheen de dag zodat jij nergens meer aan
hoeft te denken.
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SO!
Flexible
Wil je het hele jaar door van het buitenleven kunnen genieten? Of wil je meer comfort op je terras? Wat de oppervlakte of
vorm van je terras ook is: de Pergola SO!
biedt op elke vraag het antwoord.

Aangebouwde pergola • met 2 palen

Vrijstaande pergola • met 4 palen

Aangebouwde pergola • met 1 paal

Aangebouwde pergola • met 3 palen

Ingebouwde pergola • zonder palen
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H
D

B

Luidspreker

A
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Windvaste screen

Dimbaar ledlicht

Spotlichten

E

I

USB-laadpunt

C

Led Starlight

G

Glazen schuifwanden

Infraroodverwarming

F

230 V-aansluiting

Overzicht SO! packs
Toepassing

SO! Cosy

SO! Chic

SO! Star

SO! Refreshing

Standaard motorisatie
Automatische motorisatie

O

Intelligente gepatenteerde motorisatie

O

O

Windsensor

O

O

Regensensor

O

SO! Connected

Bediening met een applicatie
Bediening met een afstandsbediening

O

O

O

―

―

SO! Bright + SO! Heaven

Dimbare ledstrip met direct wit licht (A)
Dimbare ledstrip met direct wit licht
+ regelbaar koud-warm (A)

O

Dimbare ledstrip met indirect RGB-licht

O

O

O

Dimbare spotlichten in kaderprofiel (B)

O

O

O

Dimbare led Starlight (C)

O

O

SO! Music

Bluetooth geluidssysteem met
2 ingebouwde luidsprekers (D)
Bluetooth geluidssysteem met
4 ingebouwde luidsprekers (D)

O

―

O

―

USB-laadpunt (E)

O

1 stuk

2 stuks

230 V-aansluiting (F)

O

1 stuk

2 stuks

Infraroodverwarming (G)

O

O

O

Windvaste screens (H)

O

O

O

Glazen schuifwanden (I)

O

O

O

Houten schuifwanden

O

O

O

L6000 x W4500 x H3000

L6000 x W4500 x H3000

L6000 x W4500 x H3000

SO! Easy

Zijdelingse afsluitingen

Maximum afmetingen

= inbegrepen in de pack | O = optioneel | ― = niet mogelijk
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Ontdek de
SO! opties &
afwerkingen.
Screens en wanden

Windvaste screens

4 mogelijkheden:

Samen met vrienden genieten van
een voetbalmatch? Goed nieuws!
De Pergola SO! kan ook voorzien
worden van een projector. Dankzij
een stevige ophangvoorziening in
de regengoot, wordt de projector
makkelijk en veilig gemonteerd. Zo
geniet je voortaan op je terras van
een gezellige film- of sportavond.

Windvaste screens
Glazen schuifwanden
Combinatie van screens en
glazen schuifwanden
Houten schuifwanden
De windvaste screens kunnen
eveneens in een latere fase
toegevoegd worden.

Houten schuifwanden

32

Projector

Glazen schuifwanden

Verlichting
Dimbare ledstrip met direct
(warm) wit licht
Dimbare ledstrip met direct wit
licht: regelbaar koud - warm wit
Indirect RGB-licht
Dimbare spots

Verwarming
Onze pergola’s zijn voorzien van
geïntegreerde infraroodverwarming.
Zo krijg je ook buiten het gevoel
dat je knus in de zetel zit. De verwarming is niet alleen praktisch en
gebruiksvriendelijk, maar heeft ook
een mooi, tijdloos design.

Dimbare led Starlight

Bluetooth
geluidsinstallatie
Om optimaal te genieten van je
Pergola SO! voorzien we ook
high-end luidsprekers van een
uitstekende kwaliteit. Met de app
bedien je ze moeiteloos en kun
je volop genieten vanuit je zetel.
Door de luidsprekers stijlvol te
verwerken in de Pergola SO! vallen
ze bovendien nauwelijks op.

Ledstrip met direct
wit licht + spots
+ indirect RGB-licht
+ led Starlight
Led Starlight

USB- & 230 V-aansluiting

In het pack "Chic" en "Star" van
de Pergola SO! zijn een USB- en
230 V-aansluiting verwerkt. Dat
zorgt ervoor dat je alle nodige comfort bij de hand hebt. Net alsof je in
je woonkamer zou zitten.
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Winsol: meer dan 142 jaar ervaring in
100% Belgische topkwaliteit
Sinds jaar en dag ontwerpen we onze
eigen producten en verzorgen we daarnaast de volledige productie en verkoop
van ons uitgebreide gamma. Met onze
rolluiken, poorten, zonweringen, screens,
alu- en pvc-schrijnwerk, terrasoverkappingen, raamdecoratie en balustrades bieden
we elke dag innovatieve totaalconcepten
aan.
Ons succes schuilt in onze jarenlange ervaring en het voortdurend streven naar
innovatie van hoogwaardig maatwerk met
oog voor design. En dit is ook de jury van
de Red Dot Design Award niet ontgaan. In
elk ontwerp en bij elke oplossing streven
we naar topkwaliteit, duurzaamheid, comfort en veiligheid. Dankzij voortdurende
vernieuwingen en uitbreidingen spelen
we een toonaangevende rol in de bouwsector.

www.winsol.eu
Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem, België
T +32 51 33 18 11
F +32 51 33 19 91
info@winsol.eu
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PLUG

Zin om lekker te
cocoonen op je terras?

Pergola SO! tovert je terras om in een
knusse plek waar het op elk moment
van de dag zalig vertoeven is met
vrienden en familie. Overdag samen
genieten van de zon, ’s avonds wegdromen onder een duizelingwekkende
sterrenhemel. Sfeer gegarandeerd!

Uw SO! verdeler:

