
Pergolasystemen
voor alle seizoenen



Ruige, natte herfstRuige, natte herfst

Frisse, bruisende lenteFrisse, bruisende lente

Zodra de lente begint, weten we niet hoe snel 
we weer naar buiten moeten. De frisheid in de 
lucht, het voorzichtige zonnetje... Eigenlijk wil-
len we dat het “buitenleven” begint.

Dat kan nu. Onder een Palmiye pergola zitten 
we lekker droog, de terrasverwarming maakt 
het buiten zijn aangenaam. En de wind?
Die weren we met screens rondom.

Een lekker glas bier of wijn, koffie of thee erbij, 
wat lekkers op tafel. Genieten van de eerste 
zonnestralen zonder last te hebben van weer 
en wind!

De zomer kan niet lang genoeg duren, maar de 
herfst dient zich onvermijdelijk aan. Met alle 
regen, harde wind en bewolking. Toch genie-
ten we van de charmes van de herfst, van de 
kleurenpracht en de ruighuid van de natuur.

Eigenlijk willen we nog niet naar binnen. Bui-
ten genieten, met een hapje en een drankje, 
beschut, verwarmd. Het kan allemaal. Met 
Palmiye zitten we er gezellig bij, onder een 
weersbestendig doek. Als de wind ons teveel 
wordt, dan sluiten we de pergola gewoon af, 
met screens. Ga je mee naar buiten?



Koude, sfeervolle winterKoude, sfeervolle winter

Zwoele, zinderende zomerZwoele, zinderende zomer

Dorstig en zwetend zijn we op zoek naar ver-
koeling en schaduw. De zomerzon brandt hoog 
aan de hemel. Dan blijkt maar weer dat een 
Palmiye pergola een heerlijke oase is. Eentje 
waaronder we beschermd zijn tegen de hitte, 
de felle zonnestralen, het UV licht.

Beschut hangen we onderuit en genieten na 
van een heerlijke maaltijd. We proosten op het 
goede leven. Het is echt zomer en we willen zo 
lang mogelijk buiten blijven.

‘s Avonds praten we na onder de pergola, tot in 
de kleine uurtjes. Lang leve de zomer!

Dik ingepakt hebben we de hele dag lopen 
ravotten in de sneeuw. De kou, daar merken 
we niks van. Moe en voldaan zoeken we een 
plaatsje onder de verwarmde Palmiye per-
gola en trakteren onszelf op een mok warme 
chocolademelk. Het sneeuwt. Dikke vlokken 
pakken zich samen op het dak boven ons en 
buiten wordt de wereld nog witter. De jas kan 
uit, want de terrasverwarming doet zijn werk 
prima.

De winter is magisch. Fijn om buiten te zijn, te 
kunnen genieten van het weer, zonder nat of 
koud te worden.



Over Palmiye pergolasystemen

Een Palmiye pergolasysteem is een zonwering, regenwering, hagel-
wering en sneeuwwering in één product. Het principe werkt al volgt: 
een weersbestendig doek kan harmonicagewijs worden uitgeschoven 
of ingetrokken, hangend aan stevige baleinen. Deze baleinen hangen 
in rails en lopen geruisloos naar beneden en naar boven. Uiteraard ge-
schiedt de bediening volledig electrisch, met afstandbediening.

Constructie in aluminium of hout

De constructie kan naar keuze in aluminium of hout worden uitgevoerd. 
Daarbij kan het aluminium in 8 standaard kleuren of in iedere gewenste 
RAL-kleur geleverd worden. Ook een folie met houtnerf is leverbaar als 
oppervlakte behandeling van het aluminium.

Doeken

Het doek is gemaakt van PVC en komt standaard in 3 kleuren, met een 
werkje erin. 100% waterdicht, rot- en schimmelvrij en vorstbestendig. 
Als optie kan men kiezen voor een extra dik doek, met een isolerende 
tussenlaag.

Vier seizoenen beschut zitten

Een Palmiye pergolasysteem kan in uitgevouwen toestand meer 
sneeuw verdragen dan een polycarbonaatdak van een veranda. Dank-
zij een uniek systeem van overlapping, wordt hemelwater afgevoerd in 
een gootsysteem. Het doek wordt perfect op spanning gehouden, dus 
ook van de wind heeft een Palmiye pergolasysteem niets te duchten.

Gecombineerd met terrasverwarming, LED-verlichting in de baleinen en 
eventueel screens rondom ter afdichting van de open ruimte, ontstaat 
een overdekt terras waar zelfs hartje winter een aangenaam klimaat 
heerst!

Palmiye verheft buitenleven tot een ware kunst!





Palmiye voor thuis

Een Palmiye pergolasysteem is een waardevaste investering. De woon-
oppervlakte wordt dusdanig uitgebreid, dat binnen en buiten vloeiend 
in elkaar overlopen. De extra mogelijkheden die een Palmiye pergola-
systeem bieden zijn eindeloos. Gasten ontvangen op eigen terras kan nu 
365 dagen per jaar, dag en nacht. Genieten van een mooie zomeravond 
met een goed glas wijn in de hand, terwijl een zomerse stortbui de lucht 
vult met frisheid.. Wegdromen bij sneeuwvlokken die neerdwarrelen op 
het gazon, terwijl de terrasverwarming alles behaaglijk houdt.. Een hot 
tub of yacuzi op het terras en zich niets hoeven aan te trekken van het 
weer... Met Palmiye kan het gewoon.

Bediening

Van een product als Palmiye mag u verwachten dat ook de bediening 
op een zo comfortabel mogelijke manier gebeurt. Elke Palmiye pergola 
wordt geleverd met een motor met afstandbediening. Het kan nóg mak-
kelijker echter: met de speciale My Palmiye app voor iPhone en iPad.
De app biedt de mogelijkheid om de Palmiye pergola met uw smart-
phone of tablet te besturen. Palmiye heeft echter ook aan uw acces-
soires gedacht. De optionele LED-verlichting, de terrasverwarming, uw 
muziek.. allemaal te besturen vanuit één en dezelfde app!

Deze app is gratis te downloaden.
Wanneer u de QR-code hierboven
met uw iPhone of iPad inscant,
komt u rechtstreeks bij MyPalmiye
uit in de iTunes Store!  U kunt de
app in demo mode gebruiken.

Voor elke situatie een oplossing

Naast de keuze in materiaal, doek en afwerking, is er een keur aan mo-
dellen. Gemonteerd met staanders aan de voorzijde, rechte profielen of 
gebogen, vrijhangende constructies, vrijstaande constructies. Elke situ-
atie is te voorzien van een 365 dagen per jaar beschutting.

Palmiye verheft buitenleven tot een ware kunst!



Palmiye voor de HORECA

De nachtmerrie van elke horeca-ondernemer: een goed gevuld terras, 
tafels vol bestellingen.. en dan komt die enorme stortbui plotseling. 
Mensen vluchten massaal. Afrekenen wordt een drama en de dag is 
kapot. Een andere ergernis: het is prachtig weer en de ruimte onder 
het conventionele zonnescherm is volledig benut buiten. De tafeltjes 
die vol in de zon staan, worden gemeden door de klant. Parasolletjes 
waaien weg...

Wanneer u als horeca-ondernemer echter uw terras 365 dagen per jaar 
in vol ornaat kunt benutten, uw gasten droog en beschut tegen alle 
weersinvloeden hun bestellingen kunt uitserveren.. dan is dat toch een 
droom die uitkomt? We hoeven geen ingewikkelde rekensom te maken 
om u als horeca-ondernemer te vertellen wat er met uw omzet gebeurt 
als u NOOIT MEER NEE hoeft te verkopen. Op de foto rechtsboven ziet 
u de optionele schuifwanden van glas.

Nooit meer nat!



Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Sunmaster in Nijkerk, 
tel. 033-246 31 31 of een mail sturen 
aan horeca@sunmaster.nl

Sunmaster Nederland b.v.
Patroonstraat 9
3861 RN Nijkerk

www.sunmaster.nl
www.palmiye.nl


