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De schaduw als kunst
04
05
Oliver Balaz, CEO Soliday

De

schaduw

als kunst

Bij Soliday...
... vinden we twee dingen heel belangrijk: design en innovatie. Een Soliday zonnezeil-systeem moet niet
alleen schaduw creëren en beschermen tegen regen, maar ook een lust zijn voor het oog. Daarom besteden
we veel aandacht aan het ontwerp en de kwaliteit van het zeildoek. Elk Soliday zonnezeil-systeem wordt
afgestemd op de architectuur van het gebouw, zodat ze samen een geheel vormen... qua vormgeving en kleur.

Een praktisch ontwerp voor een groot schaduw-oppervlak met een modern, ruimtelijk design van heldere
lijnen en vormen... Een Soliday systeem is de ideale schaduw-oplossing voor oppervlakken tot maar
liefst 85 m2. Dankzij innovatieve technieken en hoogwaardige materialen kunnen deze enorme zeilen
moeiteloos met de hand of geheel automatisch in- en uitgerold worden. Kijk verder in de wereld van de
Soliday zonnezeilen en ontdek hoe u rond uw huis extra leefruimte kunt creëren.

De schaduw als kunst

De schaduw als kunst
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Leefruimte als kunst

Functionaliteit als kunst

Zekerheid als kunst

Design als kunst

Met een schaduw-oppervlak tot maar
liefst 85 m2 ontstaat er buiten volop
nieuwe leefruimte. Eten, barbecuen,
loungen, relaxen, een speelplekje voor
de kinderen, een whirlpool ...
het buitenleven kan beginnen.

Door het zonnezeil met de
hand of geheel automatisch in
en uit te rollen, kunt u kiezen voor
een grootte van 0 tot 85 m2. Met
de voor ieder systeem verkrijgbare hoogteverstelling kan het zeil aan de stand van de zon worden
aangepast - heel handig in de namiddag.
Ook ideaal als beschutting tegen regen en wind.

Wind, storm, zware regenval – Soliday is er
uitstekend tegen bestand. Bij de ontwikkeling
van het gepatenteerde zonnezeil-systeem
heeft Soliday veel aandacht besteed aan
techniek, flexibiliteit en veiligheid.

Doelgericht design en innovatie zijn voor Soliday
essentieel. Daarom spelen design en materiaalkwaliteit een belangrijke rol bij de ontwikkeling
van onze zonnezeil-systemen.

Leefruimte als kunst

Leefruimte
als kunst
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Meer ruimte, meer vrijheid, meer ontspanning –
Soliday opent nieuwe horizonten
Het is zomer. Ramen en deuren gaan open. Het dagelijkse leven verplaatst zich naar de tuin
en het terras wordt weer een natuurlijk verlengstuk van uw woonkamer. Een zonnezeil zorgt
voor aangename schaduw, maar ook voor beschutting als het weer even niet meewerkt.
Door de royale afmetingen van het zonnezeil (tot 85 m2) heeft u allerlei mogelijkheden om
de buitenruimte optimaal te benutten. Naast de eettafel is er genoeg plaats voor barbecuen,
loungen, relaxen, een speelplekje voor de kinderen, een whirlpool... het buitenleven kan beginnen.
Heerlijk in de schaduw of beschut tegen de regen door een Soliday zonnezeil.

Barbecuen
Eten

Buitenbar
Loungen
Relaxen
Whirlpool

Kinderzwembad
Heerlijk in de schaduw met
een Soliday C-systeem!

Leefruimte als kunst

85 m
Outdoor
living
2
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Leefruimte als kunst

Geef vorm aan uw buitenleven
Laat uw creativiteit de vrije loop en geef uw buitenruimte de vorm die u zelf wenst. Waar gewone
schaduw-systemen, zoals luifels, een schaduw-oppervlak van 10 tot 18 m2 hebben, vergroot u uw
levensruimte met een Soliday zonnezeil met zo‘n 85 m2. Binnen wordt buiten - beide werelden
lopen steeds vloeiender in elkaar over. Om optimaal van deze extra levensruimte te kunnen
genieten, is een intelligente en innovatieve zonwering nodig, die u aan uw persoonlijke
wensen kunt aanpassen.
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soliday c-systeem

Traditioneel zonnescherm

4m

9m

9m

5m
3m

6m
9m

Onder een luifel passen gewoonlijk een tafel en zes à acht stoelen.

Een Soliday C-systeem geeft uw buitenleven nieuwe dimensies.
Barbecue, buitenbar, loungen, relaxen, whirlpool, een speelplekje voor
de kinderen – alles is mogelijk.

3m

6m

Verruim uw horizon! Met Soliday zonnezeilen is meer mogelijk dan alleen
een schaduwrijk terras. Door de montagemogelijkheden op maat kan elke
onbenutte plek volledig bij het buitenleven worden betrokken.

3m

6m

Zelfs met een kleiner terras kunt u dankzij een Soliday C-systeem
genieten van 85 m2 buitenleven.

Functionaliteit als kunst

Functionaliteit
als kunst
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Het slimmere detail maakt het verschil
Bij het ontwikkelen van onze systemen stellen we functionaliteit centraal.
Ze zijn eenvoudig aan individuele wensen aan te passen. Met de voor ieder systeem
verkrijgbare hoogteverstelling kunnen de hoogte en de stand van het zeil worden
aangepast - heel handig in de namiddag of de vroege avond, als de zon lager staat.
Ook ideaal als trendy beschutting tegen regen, wind, inkijk en verblinding.

Functionaliteit als kunst

Traploos instelbare schaduw van 0 tot 85 m2
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Voorbeeld van een SOLIDAY M-zonnezeil

0 m2

9 m2

25 m2

65 m2

W

O

S

12:00 uur

15:00 uur

18:00 uur

Functionaliteit als kunst
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Elke hoogte die u wenst
Slimme details maken het verschil. Zo kunt u de punten van de zonnezeilen eenvoudig in hoogte
en stand verstellen. Op die manier kunt u het zonnezeil naar wens aanpassen aan de stand van
de zon en zelf bepalen waar u het schaduw-oppervlak wilt hebben. Daarnaast kan het zeil

Met hoogteverstelling

15:00 uur – overal schaduw

18:00 uur – overal schaduw

Zonder hoogteverstelling

15:00 uur – de schaduw is aan het verdwijnen

18:00 uur – de schaduw is zo ver verdwenen,
dat er geen schaduwrijk plekje meer over is

ongewenste inkijk voorkomen en regenwater afvoeren (Soliday C/CS).

Deze schematische voorstellingen laten zien wat er in de loop van de dag met de schaduw gebeurt.
Door de hoogteverstelling kunt u ook in de namiddag nog volop van schaduw genieten.

Soldiay C/CS
Droppole-Designline

Soldiay C/CS

Functionaliteit als kunst

Soldiay M
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Voor iedere systeem de juiste hoogteverstelling
Als pionier op het gebied van zonnezeilen voorzag Soliday alle systemen vanaf het
begin al van een hoogteverstelling. Voor elk systeem zijn diverse varianten en
uitvoeringen verkrijgbaar.

50 cm

Mast van aluminium of roestvast staal.
De hoogteverstelling is gemonteerd op een
glijrail en is 1,5 meter in hoogte verstelbaar.

Mast van aluminium of roestvast staal.
De hoogteverstelling is in hoogte verstelbaar
tot op 50 cm van de grond.

Mast van geanodiseerd aluminium. De door
SOLIDAY ontwikkelde design-lier maakt een
gemakkelijke en traploze hoogteverstelling
mogelijk. De design-lier is tussen 0,8 en 1 meter
boven de grond gemonteerd.

Functionaliteit als kunst
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Zonnescherm SOLIDAY A/M/C/CS

Brengt schaduw en beschut tegen regen, wind en inkijk...
alles in één
De zonnezeilen Soliday C en CS brengen niet alleen schaduw, maar zijn in combinatie met het
materiaal „Austrosail Nano“ ook ideaal als regenscherm. Daarvoor zijn twee spanmasten en een
schuine zijde van 10 tot 15 % nodig. Het zeil is dan waterdicht.
Het unieke Soliday veer-mechanisme in de masten maakt een continue afvoer van
regenwater mogelijk.
Beelden zeggen meer dan duizend woorden. Een filmpje op www.soliday.eu laat zien wat er
gebeurt als een Soliday C-zonnezeil wordt blootgesteld aan zware storm en hevige regenval.

Regenscherm SOLIDAY C/CS

Zekerheid als kunst

Zekerheid
als kunst
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Wind, storm, regen en zwaar onweer –
SOLIDAY trotseert dit natuurgeweld moeiteloos
Bij de ontwikkeling van de gepatenteerde Soliday zonnezeil-systemen werd
veel aandacht besteed aan de toepassing van de modernste technieken.
Dankzij de grote flexibiliteit en duurzaamheid van onze zonnezeilen zijn ze
uitstekend bestand tegen extreme weersomstandigheden.
Beelden zeggen meer dan duizend woorden. Een filmpje op www.soliday.eu laat
zien wat er gebeurt als een Soliday C-zonnezeil wordt blootgesteld aan zware
storm en hevige regenval.

De spanmasten zorgen voor de flexibiliteit van de zonnezeilen. Een geïntegreerde kabel zet het zeil
onder continue spanning en laat het zeil bij een belasting van 40 kilometer per uur vieren. Vervolgens wordt
het zonnezeil direct weer aangespannen. Datzelfde vindt plaats bij regenval. Als er te veel regenwater in
het zeil komt te staan, laten de spanmasten het zonnezeil vieren en kan het regenwater weglopen.
Deze intelligente techniek is bij de Soliday C- en CS-systemen in de masten verwerkt.

Ook het Soliday M-systeem is uitgerust met veiligheidsmechanismen. Naast breukveiligheidsconstructies
zijn er autorelease-klemmen ingebouwd, die het zonnezeil laten vieren bij plotselinge overbelasting door
rukwinden van 40 kilometer per uur. Dit veiligheidsmechanisme kan op de gewenste belasting worden ingesteld.
Overigens dienen deze veiligheidsmechanismen louter als extra veiligheid. In principe moeten
Soliday M-systemen bij slecht weer opgerold worden.

Zekerheid als kunst

Intelligente spanmast-techniek maakt veel mogelijk
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SOLIDAY C-systeem tijdens zeer slecht weer

Extreem veel regen ongeveer 80 l/m2

Sterke windstoten van 80 – 100 km/h

Door de intelligente techniek laten de spanmasten bij te veel regenwater
het zeil vieren, en loopt het water weg.

Beelden zeggen meer dan duizend woorden. Een filmpje op
www.soliday.eu laat zien wat er gebeurt als een Soliday C-zonnezeil
wordt blootgesteld aan zware storm en hevige regenval.

Design als kunst

Design
als kunst
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Design als kunst
Een praktisch design voor grote schaduw-oppervlakken wordt gecombineerd
met een modern, ruimtelijk design van heldere lijnen en vormen.
Nieuwe technieken openen nieuwe horizonten.

SOLIDAY A /Oprolbare zonnezeilen

soliday A

soliday A

Een handmatig oprolbaar
zonnezeil in het instapsegment
Overtuigend in design, techniek en eenvoud. In een handomdraai
profiteert u volop van een Soliday zonnezeil en geniet u in alle vrijheid
van het fraaie zomerweer.
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SOLIDAY A /Oprolbare zonnezeilen
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Eenvoudig, op maat en snel gemonteerd
Het Soliday A-systeem is eenvoudig te bedienen. Het zonnezeil kan met de hand worden op- en afgerold
en in elke positie met een koord worden vastgezet. De diagonale as heeft een maximale lengte van 6 meter.
Het systeem kan worden voorzien van een zeil met een oppervlakte van 30 tot 40 m2. Het Soliday A-zonnezeil
is met een autorelease-klem extra beveiligd tegen sterke windvlagen. Net als de andere Soliday zonnezeilen kan
ook het Soliday A-systeem worden voorzien van een hoogteverstelling.

Technische details
Zeil vorm

driehoek, vierhoek

Opp. zeil

max. 35 – 40 m2

Uitval zeil

max. 5 – 6 m per zijde

Lengte diagonale as

max. 6 m

Bevestigingen

Masten en wandbevestiging

Aandrijving

handbediend

Toepassing

SOLIDAY M /Oprolbare zonnezeilen

soliday M

soliday M

Een klassiek handmatig oprolbaar
zonnezeil
Design, techniek, comfort en maximale flexibiliteit vormen samen een
volmaakt zonnezeil. Met een Soliday M-systeem verandert elk stukje
groen in een weldadig stukje buitenruimte.
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SOLIDAY M /Oprolbare zonnezeilen
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Eenvoudig én veelvoudig... de klassieker
Soliday M is een zonnezeil, dat gemakkelijk handmatig kan worden op- en afgerold.
Het eenvoudige design, de vorm en de afmetingen bieden vele toepassingsmogelijkheden.
Dit lichtgewicht zeil is in een oogwenk uitgerold en in elke gewenste positie vast te zetten.
De elegante, diagonale as heeft een maximale lengte van 13 meter. Net als alle Soliday systemen
wordt dit zeil op maat gemaakt en aangepast aan uw wensen. Soliday M kan worden voorzien
van een autorelease-klem, hoogteverstelling en koordrem.

Technische details
Zeil vorm

driehoek, vierhoek

Opp. zeil

max. 65 m2

Uitval zeil

max. 9 m per zijde

Lengte diagonale as

max. 13 m

Bevestigingen

Masten en wandbevestiging

Aandrijving

handbediend

Toepassing
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SOLIDAY M /Oprolbare zonnezeilen
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SOLIDAY M /Oprolbare zonnezeilen

/Oprolbare zonnezeilen

SOLIDAY C

soliday C

soliday C

Een comfortabel volautomatisch
zonnezeil
Bescherming tegen zon en regen, design, techniek, comfort en maximale
flexibiliteit vormen samen een volmaakt zonnezeil. Met Soliday C
verandert elk stukje groen in een weldadig stukje buitenruimte.
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/Oprolbare zonnezeilen

SOLIDAY C
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Bedieningsgemak van hoog niveau...
... biedt het op een nieuwe, gepatenteerde systeemtechniek gebaseerde Soliday C.
Met de afstandsbediening rolt het automatisch soepel op en af. Het zonnezeil is traploos
instelbaar op de gewenste positie en kan met een wind- en zonsensor worden uitgerust.
Ze zorgen ervoor dat het zeilsysteem ook tijdens uw afwezigheid volkomen veilig en
probleemloos functioneert. De heldere, straalvormige vormen van het Soliday C-zonnezeil
zijn een lust voor het oog. U creëert een moderne, nieuwe levensruimte waar het heerlijk toeven is.

Technische details
Zeil vorm

vierhoek

Opp. zeil

max. 85 m2

Uitval zeil

max. 7 m per zijde

Lengte diagonale as

max. 11,5 m

Bevestigingen

Masten en wandbevestiging

Aandrijving

Motor / wind- en zonsensor

Toepassing
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SOLIDAY C

/Oprolbare zonnezeilen
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SOLIDAY C

/Oprolbare zonnezeilen
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SOLIDAY C

/Oprolbare zonnezeilen
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SOLIDAY C

/Oprolbare zonnezeilen
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SOLIDAY C

/Oprolbare zonnezeilen
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SOLIDAY C

/Oprolbare zonnezeilen

/Oprolbare zonnezeilen

SOLIDAY CS

s o l i d a y CS

s o l i d a y CS

Een uitschuifbaar, comfortabel zeil
Bescherming tegen zon en regen, design, techniek, comfort en maximale
flexibiliteit vormen samen een volmaakt zonnezeil. Met Soliday CS
verandert elk stukje groen in een weldadig stukje buitenruimte.
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/Oprolbare zonnezeilen

SOLIDAY CS
60
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Nieuwe dimensies
Vergeleken met de conventionele luifels creëert het volautomatische Soliday CS-systeem
(met afstandsbediening) een heel groot schaduw-oppervlak. De horizontale as wordt aan de wand
gemonteerd en is voorzien van een motormechanisme, dat de luifel oprolt en tot maximaal 7 meter
kan afrollen. U kunt kiezen uit een driehoek met een mast of een rechthoek met twee spanmasten.
Dit innovatieve zeilconcept voor beschutting tegen zon en regen opent nieuwe vormdimensies –
een architectonisch hoogstandje om urenlang schaduwrijk van de zomer te genieten.

Technische details
Zeil vorm

driehoek of vierhoek

Opp. zeil

max. 56 m2

Uitval zeil

max. 7 m per zijde

Lengte diagonale as

max. 8 m

Bevestigingen

Masten en wandbevestiging

Aandrijving

Motor / wind- en zonsensor

Toepassing
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SOLIDAY CS

/Oprolbare zonnezeilen

Austronet is een heel praktisch en gebruiksvriendelijk materiaal. Het zeil is uiterst geschikt voor
continu gebruik in weer en wind. Austronet heeft een open structuur, wat voor een aangenaam
verblijfsklimaat zorgt... alsof u onder een boom in de schaduw zit. Het materiaal is UV-bestendig
(5 jaar garantie) en licht van gewicht. Austronet is heel eenvoudig te onderhouden en te reinigen. Ook
nat opgerold kan het zeil niet schimmelen. Zelfs agressieve vogelpoep is niet schadelijk voor materiaal en kleur. Ook bij regen heeft Austronet goede eigenschappen. Het doek laat water door, dit is
een gunstige eigenschap waardoor er geen risico is van regenwater ophoping op het doek. Indien het
doek schuin wordt gespannen onder een hoek van 25°, loopt het regenwater er goed af.
Toepassing:

Zonnezeilen op maat gemaakt, Soliday A & Soliday M

60+

UVA en UVB waarde: afhankelijk van de kleur tussen 89,2 - 95,9 %
Schaduw waarde:

afhankelijk van de kleur tussen 76 - 93 %

SOLIDAY kleuren

SOLIDAY zeildoek materialen

AUSTRONET

easy
clean

Zeer grote kleur keuze

uv-block
upf 60+
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AUSTROSAIL
Austrosail is een kwalitatief hoogwaardig zeildoek met een gesloten weefstructuur. Door de toepassing van specifieke garens en een speciale coating is dit zeil bij uitstek geschikt voor gebruik buitenshuis. Hoge bestendigheid tegen water en UV-straling staan garant voor duurzaam gebruiksplezier.
Met Austrosail beschut uw zonnezeil tegen zowel zon als regen. Austrosail is verkrijgbaar in veel
kleuren.
Toepassing:

zonnezeilen op maat geaakt, Soliday A & Soliday M

UV bescherming:

volgens UV standaard 801: 80+

Waterdichtheid:

700ml (bijna waterdicht)

Confectie:

kapnaden (niet volledig waterdicht)

White

Elfenbeinweiß/
Off White

Linen

Caribic Beige

Bahamabeige

Sisal

Sunshine

Sunset Orange

Desert Orange

Red Love

Chilli Red

Terracotta

Red Wine

Cuba

Havanna

Mocca

Blue Sky

Blue Ocean

Blue Sapphire

Lime

Britisch Green

Jaguar Green

Light Grey

Stone

Anthrazit

Silver

Black

Austrosail

Austrosail Nano

AUSTROSAIL NANO
Austrosail Nano is een kwalitatief hoogwaardig zeildoek van polyster. Het heeft een zeer glad oppervlak met textielstructuur en heeft een innovatief zelfreinigend vermogen. De straalvormige
zeilbanen worden met waterdichte naden afgewerkt. De Soliday zonnezeil-systemen C & CS, voorzien van twee spanmasten en hoogteverstelling, zijn met Austrosail Nano zo goed als waterdicht en
regenbestendig. Voorwaarde is dat de zeilen schuin staan zodat het regenwater er af loopt, met de
hoogte instelling kan men dit altijd aanpassen.
Zie ook onze „Wat als? - Extreme Video „op www.soliday.eu.
Toepassing:

Soliday C, Soliday CS

UV bescherming:

volgens UV standaard 801: 80+

Waterdichtheid:

300 ml

Optioneel:

bedrukbaar

Meer info betreffende UVA en AVB van de stoffen kunt u vinden op www.soliday.eu

Austronet

bedrukbaar

FR vlamvertragend op aanvraag

Eventuele veranderingen onder voorbehoud. De actuele kleuren kunt u vinden op www.soliday.eu

De nieuwste gepatenteerde innovatie van Soliday

Zonnezeil met
geïntegreerde beschermhoes
• 100 % bescherming voor het doek wanneer het zeil is opgerold
• Zeilen perfect beschermd tegen slijtage door zon, regen, hagel of sneeuw
•	Volledige bescherming tegen weersinvloeden – zoals de kap van een zonnescherm
Aan de zijkanten is het zonnezeil voorzien van een 100% weerbestendige beschermrand Deze
rand is met aandacht voor detail en design aangebracht. Zodra het zonnezeil is opgerold beschermd
deze rand het gehele doek tegen de weersinvloeden.
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Banen patroon: Straalvorm
Bij straalvorm patroon worden de puntige banen als een waaier aan elkaar gemaakt
door middel van ultrasoon lastechniek waardoor er een waterdichte naad ontstaat.
De zijkanten zijn recht en zijn versterkt met een trekband. De hoeken van de zeilen
worden met een stiknaad afgewerkt. Soliday kiest bewust voor deze confectie, wat
een zeilsport uitstraling geeft, -een maritiem gevoel.

Austrosail-Protection is een weefsel van Teflon op dit moment het meest hoogwaardige HighTech weefsel in de zonwering branche. Het onderscheid zich vooral door de uitstekende eigenschappen met een garantie periode van 5 jaar.
Het is waterdicht, weersbestendig en UV bestendig, en behoudt zijn textiele uitstraling, isflexibel, en heeft een stralend witte kleur. Austrosail-Protection is vuilwerend en zeer eenvoudig
te reinigen.
Het zonnezeil heeft zo een perfecte bescherming tegen verontreiniging, de beste garantie
voor een lange “en schone” levensduur.

Straalvorm: Austrosail Nano (Soliday A/C/CS)

Banen patroon: lineaire vorm
Bij dit lineair gemaakte doek lopen de banen parallel en zijn door middel van kapnaden
aan elkaar genaaid. De randen zijn met band versterkt en lopen concaaf in verhouding
met de lengte waardoor het zeil de optimale spanning krijgt.
Lineaire vorm : Austronet, Austrosail (Soliday A/M)

Wij adviseren u het Soliday zonnezeil gedurende de winter met een Soliday winterhoes te
beschermen tegen weersinvloeden. Zo is u zonnezeil perfect beschermd, en gaat het langer mee.

SOLIDAY geïntegreerde beschermhoes

SOLIDAY zeildoek vormgeving

Nieuw

67

SOLIDAY op maat

SOLIDAY – Het onderscheid zit in de details
Tijdens het maken van de zonnezeilen leggen wij bij Soliday de
nadruk op de hoogste normen van kwaliteit, vakmanschap,
en levensduur. We maken gebruik van de meest moderne
productie technieken.

4.

1. Perfect passende zonnezeilen gewaarborgd door het Soliday-Systeem

5.
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6.

2. Alle Soliday systemen worden vervaardigd in twee stappen.
	Eerst wordt de hardware geplaatst (masten en bevestigingspunten).
	Hierna wordt het doek gemeten.
3.	Elk Soliday zonnezeil is individueel maatwerk, waardoor er een
perfecte pasvorm is voor uw systeem.
4. De stoffen worden gesneden met geavanceerde lasertechnologie waardoor
de zijkanten niet rafelen, het zonnezeil heeft hierdoor een langere levensduur.
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5. Een 4-voudige doekversterking op de hoeken van het zeil garanderen
ook bij zware belasting door wind of storm, ook boven de normale
belastingwaarde de hoogst mogelijk zekerheid.

7.

6. De metalen hoekplaten van Soliday met 3 roestvast stalen bussen.
Deze zorgen voor een perfecte krachtverdeling en een mooi
gespannen doek.
7. De naden voldoen aan de hoogste eisen.
Austrosail Nano, hierbij wordt het doek aan elkaar gelaste door middel
van moderne ultrasoon techniek. Dit zorgt ervoor dat de krachten in het
zeil goed worden verdeeld de naad is waterdicht en het doek is mooi vlak.
Austrosail doek wordt aan elkaar genaaid met een zeer sterke kapnaad.
Door gebruik te maken van deze techniek ontstaat er een dubbele naad
welke garant staat voor top performance bij zware belasting.

SOLIDAY ontwerpen

Van professioneel advies,
ontwerp op maat, naar
uw zonnezeil wens

1.

Visualisatie van een zonnezeil met de speciale
Soliday software.

3.

Een perfecte planning met een 1:1 simulatie
Als u heeft gekozen voor een Soliday systeem kunnen wij dit zonnezeil bij u aan huis
simuleren met behulp van koorden. U krijgt nu voor de eerste keer een goed gevoel
van de ruimte en het schaduwvlak wat het Soliday zonnezeil u kan bieden. Samen
met uw Soliday partner kunt u de afmetingen aanpassen aan uw wensen.

Montage van de hardware
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Het is zover. U krijgt het Soliday luifel systeem van uw keuze.
Eerst worden de masten geplaatst en de wandbevestigingen of speciale
bevestigingen geplaatst. Hierna wordt het doek exact gemeten.

Maak een foto van uw huis of locatie. Stuur deze aan uw Soliday partner in uw regio
en u ontvang gratis een op maat gemaakte visualisatie van uw zonnezeil. Kijkt u eens
hoe een modern vormgegeven zonnezeil een meerwaarde geeft aan uw huis. Bovendien maakt dit programma het mogelijk u te helpen bij de juiste keuze van het type
zonnezeil.

2.
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4.

Productie en montage van het zonnezeil
Met deze in de praktijk vastgestelde maten wordt nu uw zonnezeil op maat
gemaakt. Door dit 2 stappenplan heeft u een perfect passend zonnezeil.

Let op nieuw!
Download de Soliday-App op uw iPhone en
vind de Soliday partner in uw buurt.

SOLIDAY MASTEN
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Droppole

Masten van roestvast staal

De Droppole is een speciaal ontwikkelde
design mast en voldoet aan de hoogste
eisen. Het ontwerp is gebaseerd op de
mast van een zeilboot, en combineert
design en functionaliteit. Deze druppelvorm heeft een viervoudige stijfheid in de
trekrichting en kan zowel onder een hoek
van 10º als loodrecht worden geplaatst.

Tijdloos elegant en mooi. Met goed
onderhoud een blijvende mooie glans.

Het koord van de hoogteverstelling en elektrische bekabeling van lampen, speakers of
verwarming zijn keurig afgedekt. De mooie
vorm en strakke lijnen zijn de basis kenmerken van deze design mast. De special
voor deze Droppole ontworpen lier om het
zonnezeil in hoogte te verstellen is toonaangevend in gebruiksgemak en comfort.

Masten gemaakt van
geanodiseerd aluminium
met een hoge stijfheid

De masten zijn leverbaar in geanodiseerd
zilver en nu NIEUW in de Designline Black

De Soliday aluminium mast staat voor
eenvoud en strakke vormgeving.
Kenmerkend is de robuuste weerstand
door het sterke materiaal. Zoals een
surfmast buigt de mast een beetje bij hoge
belasting om daarna weer terug te buigen
in de oorspronkelijke stand. De masten
zijn bestand tegen invloeden van buitenaf
( chloor van een zwembad, zout water
ect.) en eenvoudig te onderhouden.
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SOLIDAY bevestiging
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Schroeffundamenten

Bodemplaat

Wandhouder

Eenvoudig, snel en schoon te monteren en
ook weer te verwijderen, de manier om een
Soliday mast te plaatsen. Voorwaarde is
dat grond geschikt is voor deze fundatie.
Uw Soliday partner geeft u hierover
alle informatie.

Bevestiging op een fundament
of vloer.

Speciaal gemaakt om Soliday
masten aan de wand te bevestigen.

Toepassing:
Soliday-Droppole,
aluminium- en roestvast stalen mast

Toepassing:
Soliday-Droppole,
aluminium- en roestvast stalen mast

Bodemhuls

BaseCube

Mast spanversterking

Robuuste aluminium huls voor
een betonfundament.

De BaseCube is een kubus te gebruiken
als fundament voor de mast. Toe te
passen ingeval er geen mogelijkheid is
om een andere permanente fundering
te maken. Hij wordt geplaatst op een
dakterras, openbare ruimte, pleinen
etc. en vervolgens gevuld met een
gewicht tot 900 kg.

Design element gemaakt van roestvast
staal ter versteviging een mast.

Toepassing: Soliday-Droppole,
aluminium- en roestvast stalen mast

Toepassing:
aluminium- en roestvast stalen mast

De bekleding van de kubus wordt
aan uw wensen aangepast.

Toepassing:
bij zeer lange Soliday masten
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SOLIDAY toebehoren
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LED

Hoogteverstelling

Moderne en energie zuinige LED sfeer
verlichting, volledig ingebouwd
in de Doppole Designline.

Voor Soliday A en M systemen
(afbeelding met autorelease klem)

Verlichting
Droppole Design lier
Makkelijke en traploze hoogteverstelling
voor Soliday C en CS systemen.

Uplight verlicht de onderzijde van het
doek waardoor uw zonnezeil ook ‘s
avonds een blikvanger is.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen
van 70W tot 150W.

Luidsprekers
LED spots, verwarming, etc.,etc.,
Het adapter systeem voor de Droppole
masten maakt het mogelijk dit geheel
naar uw wensen uit te voeren.
(Accessoires, zie de Soliday prijslijst)
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Particulier

Horeca

Openbare ruimte

