
Cubola Solidare® 

   Terrasscherm 

Combinatie van luxe en kracht 

De luxe vrijstaande zonwering die in (bijna) iedere situatie te plaatsen 

is. Geef uw tuin extra leefbaarheid en geniet van het buitenleven,   

wanneer u dat wilt. De Solidare Cubola® is vrijstaand en aan de gevel 

te monteren. Daarnaast is het mogelijk naar wens te koppelen.  

Vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen, incl. het ritsgeleide 

doek, is de Solidare Cubola® windvast, uiterst duurzaam en solide. 
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Technisch vernuft 

Bent u op zoek naar een complete terrasoverkapping? Of misschien zelfs naar een volledig vrijstaande zonwering?              

De Cubola Solidare® is de oplossing.  

De Cubola Solidare® heeft een maximale afmeting van 600 cm breed x 400 cm diep. De hoogte is variabel. Binnen deze 

breedtematen zijn praktisch alle (ook ongelijke) maatvoeringen mogelijk.  

Voor nog meer schaduw kan de Cubola Solidare® oneindig aan elkaar gekoppeld worden. Ideaal voor (school)pleinen en  

horecagelegenheden, waar bescherming tegen schadelijke UV-straling gewenst is. 

Creatieve combinaties 

Standaard is het onderhoudsarme aluminium Cubola Solidare® frame verkrijgbaar in wit (RAL 9010) en antraciet structuur-

lak (RAL 7016).  

Echter, elk ander RAL kleur is op bestelling leverbaar.  

Extra comfort 

Als extra bescherming tegen de zonnestralen die uit verschillende richtingen komen, kan de Cubola Solidare® worden     

uitgebreid met een SolidScreen®.  

Zoals bij gewone screens weert deze screen de zon, maar kan men er nog doorheen kijken. De SolidScreen® heeft als    

bijkomend voordeel dat het een stormvast scherm is dat in het frame wordt gefixeerd, zodat het als windscherm dienst kan 

doen. 

Bediening  

De Cubola Solidare® is standaard elektrisch te bedienen met een draadloze handzender. 

Home Motion by Somfy met Tahoma 

Dankzij de io-homecontrol® technologie kan u al onze producten die in uw woning    

geïnstalleerd zijn, controleren en programmeren met TaHoma vanop uw computer, 

smartphone of tablet. 

 

“Een combi van luxe en kracht” 

Hetgeen de Cubola Solidare® zo bijzonder maakt 

is dat het zonweringdoek wordt geleid door de 

ritstechniek, bekend van onze  

SolidScreen®.  

 

Dit levert de volgende voordelen op: 

- Het doek is rondom compleet gesloten 

- Het doek heeft geen hangende zijkanten 

- Een strak doek dat in grotere systemen  

aanzienlijk minder doorhangt 

- Geen lichtinval tussen het doek en de geleider 


