
Piazzola



piazzola: stijlvol & praktisch
De Piazzola is terraszonwering in de meest praktische zin van het woord. Een bijzondere creatie die 
u optimaal van het buitenleven laat genieten. Dit innovatieve systeem is zo ontwikkeld dat het maar 
liefst 30 m2 schaduw kan leveren en ook bij een buitje blijft men droog onder deze overkapping van 
doek.

Het stijlvol vormgegeven f ramewerk van de Piazzola 
is vervaardigd uit hoogwaardig, recyclebaar aluminium 
van Europese bodem. De constructie is in verschillende 
standaardkleuren leverbaar, speciale kleuren kunnen op 
verzoek worden geproduceerd. In combinatie met moderne 
of klassieke doekkleuren en dessins kan deze extra 
leefruimte geheel naar eigen smaak worden gekleurd.

Voordelen

✔ Ideaal voor grote terrassen

✔ Stevig en stabiel

✔ Bestand tegen lichte regenbui

✔  Bedienbaar met een elektrische Somfy bediening

✔ Standaard 4 Ral kleuren verkrijgbaar

✔  Keuze uit een uitgebreid scala van doekkleuren,  

patronen en dessins

Technische informatie

Middels een innovatieve techniek wordt het aan 

de voorlijst bevestigde doek via zijgeleider in 

en uit de omkasting gedreven. De onzichtbare 

veerconstructie in de voorlijst van het scherm 

zorgt ervoor dat het doek constant op spanning 

is. Door de staanders in hoogte te laten variëren 

kan men de hellingshoek bepalen. Echter is 

een hellingshoek van 16° ideaal omdat dan het 

regenwater automatisch afloopt.

De staanders aan de voorzijde dienen als extra 

ondersteuning. Dit maakt dat de Piazzola. kan 

worden ingezet op plaatsen waar muren te 

zwak zijn om een traditioneel knikarmscherm 

te plaatsen. Hierdoor is deze “buitenkamer” 

ideaal voor zowel privaat, als professioneel 

gebruik en een uitstekende beschermer tegen 

schadelijke uv-straling en andere onvoorspelbare 

weersomstandigheden.

Maatvoering

Vanaf een uitval van meer dan 250cm wordt een meelopende 

doekondersteuning toegepast. 

Maximale maat  6000 breedte x 5000 uitval mm 

of gekoppeld tot 12m

 



Cissi Driessen, Den Bosch

Persoonlijk advies bij u thuis
Wij begrijpen dat de aanschaf of renovatie van een zonwering niet alleen via het internet 
kan. Graag geven wij u een persoonlijk advies aan huis. Samen met u bekijken we aan 
de hand van uw wensen, originele stalen en demomodellen de mogelijkheden.

Zo krijgen wij een indruk van uw leefsituatie, waarop de zonwering immers harmonieus 
moet aansluiten en heeft u direct een indruk van ons als bedrijf. Deze service verplicht u 
tot niets en is uiteraard kosteloos.

Eigen service monteurs
Wij voelen ons gast in uw huis. Onze ervaren monteurs werken netjes, snel en 
zorgvuldig. Door zoveel mogelijk, in onze fabriek, de voorbereidingen te treffen blijven 
rommel en lawaai bij u thuis tot een minimum beperkt. Verpakkingsmaterialen en 
eventuele oude zonweringdoeken worden door ons meegenomen en afgevoerd. Zo kunt 
u na de montage direct genieten van uw vernieuwde zonwering.

Geachte heer De Haan,

In antwoord op Uw Mail kan ik U zeggen dat Uw bedrijf op voortreffelijke wijze gezord heeft voor de levering 
en plaatsing van een door mij bestelde knikframe zonnescherm. Uw vaste montage ploeg heeft snel en netjes 
gewerkt en met een tegenwoordig ongekende netheid mijn woning achtergelaten.

J.C.Tadema,  Bergen

Wat vinden onze klanten?

Doek dessins
Saphira heeft een zeer ruime collectie doekdessins 
voor iedere smaak of sfeerbeleving. Onze adviseurs 
helpen u graag bij de keuze van het doek welke het 
best bij u past. 
Saphira creëert de perfecte sfeer die naadloos 
aansluit bij uw interieur. De producten van Saphira 
worden uitsluitend bekleed met hoogwaardige 
doeken. 

Het zonweringdoek is vervaardigd uit tot in de kern 
gekleurde polyacrylaatvezels. Deze procedure zorgt 
ervoor dat het doek volledig kleurecht is. 

Doordat het doek na het weefproces 
is geïmpregneerd wordt het water- en 
vuilafstotend en tevens rot- en schimmelvrij. 
Hierdoor kent het doek een lange levensduur.
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