
TYPES

XLINE 

PERGO-LINE

XLIGHT

Zomers buitengenot begint bij Husol

SERRE- EN
TERRASZONWERING



VOORDELEN

BUITENLEVEN BELEVEN
Steeds warmere zomers maken op de totaliteit gerichte oplossingen noodzakelijk. Of 
het nu terrassen zijn of andere oppervlakten, HUSOL beschikt over de producten om ze 
tegen de zon te beschermen. De producten zijn te verkrijgen in verschillende uitvoeringen 
en hoogwaardige kwaliteit. Zet uw extra woonruimte in de schaduw, zodat u ook midden 
in de zomer kunt genieten van een behaaglijke atmosfeer.

TEGENDRUK
Zonweringen uitgevoerd met tegendruk overspannen voornamelijk grote oppervlakten. De 

locatie van het glas speelt daarbij geen rol. Soms is een 360 graden montage mogelijk. 

Dit is een ideale toevoeging van de moderne glasarchitectuur. Het doek beweegt onder 

invloed van een ingebouwde tegendruk, opgebouwd door bladveren in de bovenbuis. 

Hierdoor staat het doek in alle posities even strak. Het doek is meer bestand tegen wind 

dan gebruikelijke zonwering. Door de geringe aftrekmaten van het doek kunnen de 

systemen, ook de gekoppelde, zonder zijdelingse lichtinval geproduceerd worden.

5 JAAR GARANTIE
Zoals alle zonweringen zijn ook de HUSOL producten met tegendruk CE-getest. 

Hoogwaardige en corrosiebestendige materialen en moffelwerk garanderen u een 

product dat lang meegaat en waaraan u veel plezier beleefd met elke zonnestraal.

LUXE, ONDER- EN BOVENOP UW TERRASOVERKAPPING
Afhankelijk van uw keuze en het product heeft u de mogelijkheid voor montage onder 

het glas (betere weersbescherming) of boven het glas (betere warmtewering). Pergola 

zonweringen met staanders hebben geen draagconstructie nodig.

ALLERBESTE BESCHERMING EN SCHADUW
Buitenzonwering op uw serredak of overkapping ondersteunt uw eventueel aangebrachte 

binnenzonwering. De inval van de zon wordt daadwerkelijk voorkomen door uw terras in 

de schaduw te zetten en er een koele ruimte van te maken.

VOEL U WELKOM
in uw eigen tuin

VERKRIJGBAAR IN DIVERSE 
maten, motieven en kleuren



X-LINE
De serre-zonwering brengt 
schaduw op uw terras of in 
uw serre en zorgt voor een 
aangenaam klimaat.

PERGO-LINE
De Pergolazonwering 
brengt schaduw op grote 
terrasoppervlakten zonder 
onderliggende draagconstructie. 
Door stabiele staanders 
bent u voor zon en andere 
weersomstandigheden 
beschermd.

X-LIGHT
Zonwering onderlangs is speciaal 
gemaakt voor bescherming onder 
een glasdak. Door deze positie is 
het doek tegen weersinvloeden 
beschermd.

U kunt afhankelijk van het product 
kiezen voor een handmatige 
bediening met een slingerstang, 
motor met draaischakelaar 
of afstandsbediening. Een 
afstandsbediening met Somfy IO 
homecontrol maakt totale integratie 
met een Smart Home-Systeem 
mogelijk. U kunt het comfort en 
het gemak van bedienen verder 
uitbreiden door toevoeging van 
wind- en zonsensoren.

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

SLINGER

230 VOLT MOTOR

MOTOR MET 
AFSTANDSBEDIENING

SMART HOME



HIGHLIGHTS  
& ACCESSOIRES

SMART HOME
Producten van HUSOL zijn 
flexibel inzetbaar en met 
de onderscheidende Smart 
Home-Systemen compatibel. 
Individueel of volledig 
geautomatiseerd bedienbaar, 
met afstandsbediening of zelfs 
met uw mobiele telefoon.

ZONNE-ENERGIE
Stroomuitval moet u zich bij de 
luxe van elektrisch aangedreven 
zonwering niet willen 
permitteren. Het zonnepaneel 
met geïntegreerde accu is 
hiervoor de oplossing en past 
geheel bij het ontwerp van het 
product.

WIND, LICHT- EN REGENSENSOR
Als de ingestelde grenswaarden 
voor wind en zon meer of minder 
worden, reageert uw zonwering 
automatisch met uit- of ingaan. 
Een extra toevoeging is een
regensensor, waardoor u uw 
zonwering wel heel erg slim 
maakt.

ZIP-GELEIDER
De zip-geleiders met speciaal ontwikkelde 
dempingsveren zorgt voor een constante 
doekspanning en voorkomt beschadigingen door 
windstoten. In het algemeen blinkt het Zip-systeem 
uit in een hogere windvastheid en is het beter 
bestand tegen weersinvloeden. De productbreedte 
is maximaal 6 meter!

DAKOVERSTEK
Het schaduwoppervlak onder de PERGO-LINE en 
de XLIGHT is afhankelijk van de stand van de zon. 
Vooral bij laaghangende zon kan een geringe uitval 
zorgen voor minder schaduw. De PERGO-LINE 
komt hieraan tegemoet door de mogelijkheid van 
een overstek voorbij de staander van maximaal 1,2 
meter. Hierdoor kan het schaduwoppervlak vergroot 
worden.

HELLINGSHOEK

De XLINE kan ook verticaal gemonteerd 
worden. Het voordeel hiervan is dat ook grote 
raamoppervlakten met een XLINE en de toegepaste 
techniek van doekspanning, adequaat afgeschermd 
kunnen worden. Indien gewenst kan de XLINE
ook zodanig gemonteerd worden dat het doek van 
onderen naar boven beweegt.

LICHTLIJST LIGHTVIEW
Wenst u meer licht op uw terras? Met ons 
lichtlijstsysteem Lightview is dit geen probleem. Een 
doorlopende lichtlijst, geïntegreerd in een naturel 
geanodiseerd aluminium profiel, brengt u met één 
druk op de knop tot 720 lumen dimbaar licht op 
uw terras. En het mooiste is nog dat deze lichtlijst 
zich over 45 graden laat draaien voor nog meer 
resultaat.



KLEUREN, ONTWERP
& STOFFEN

MEER DAN 
ALLEEN 
MAAR STOF!

Zon betekent leven. Maar 
de zon kan met zijn UV-
straling wel bedrieglijk zijn. 

De stof van een verticale 
zonwering beschermt, 
geeft schaduw, kleur, 
design en decoratie. De 
stof bepaalt de sfeer en 
beïnvloedt uw individuele 
gevoel doordat het licht 
gefilterd wordt en de ruimte 
kleurt. Bepalend hierbij 
zijn de kleuren, design en 
lichtdoorlatendheid van de 
stof.

SOLTIS 92
Ons doek Soltis 92 gedraagt zich als een echt hitteschild. Dankzij de 
eigenschap van micro-ventilatie wordt de invloed van de warmte sterk 
gereguleerd en wordt het broeikaseffect begrensd. De niet te vergelijken 
thermische eigenschappen verminderen het gebruik van airconditioners en 
werken mee aan een totale reductie van het energiegebruik van uw gebouw. 
Soltis 92 heeft de eigenschap transparant te zijn zonder storende effecten 
van zonschittering.

LUMERA DOEKEN
Deze Premium zonweringsdoeken kenmerken zich in het bijzonder door 
hun briljante kleuren en langdurende uitmuntende helderheid. Dit komt door 
de gladde en het dichte oppervlakte van de stoffen waardoor vuil niet snel 
hecht en er een effectief zelfreinigend effect ontstaat. Bovendien zijn de 
stoffen waterafstotend.

ACRYL DOEKEN
Zonweringsdoeken van acryl hebben zich door hun materiaaleigenschappen 
en hun speciale oppervlaktebehandeling tegen vervuiling uitstekend 
bewezen. Acrylstoffen karakteriseren zich in het bijzonder door krachtige 
kleuren en door een brede kleurselectie. Naast al deze positieve 
eigenschappen mag natuurlijk ook de eigenlijke zonwering niet vergeten 
worden, de UV-wering van deze stoffen ligt tussen de factor 40-80.

TWILIGHT
De kwaliteit van de Twilight stoffen geeft een nieuwe dimensie. Het zijn 
stoffen geweven uit polyethervezel die speciaal ontwikkeld zijn voor 
serre-zonweringen. De gealuminiseerde stofstructuur geeft een optimale 
licht- en zonwering, maar ook een gering eigen gewicht. Twilightdoeken 
zijn hoogwaardige en geurneutrale weefproducten die iedere verticale 
zonwering een edele en moderne uitstraling geven.

GARNITUURKLEUREN
Met meer dan 200 RAL-kleuren 
en 350 doekdessins vindt 
iedereen met HUSOL producten 
zijn of haar mooiste zonwering, 
ook al heeft u een bijzondere 
voorkeur. Voor bijna alle maten 
en uitvoeringen is er wel een 
perfecte zonwering voorhanden.

UV-BESCHERMING
Acryldoeken zijn hoogwaardige zonweringsstoffen die met een scala aan kwaliteiten zijn 
toegerust. Hierdoor zijn ze voor de veeleisende toepassing in weer en wind zeer geschikt.

TEXGARD - EASY-CLEAN
Door een speciale textiel-veredeling beschikken deze doeken over een bijzondere 
goede eigenschappen. Hiertoe rekenen we onder anderen de geringe vervuiling 
van de doeken, een hoge waterafstotendheid en een vermindering van de 
oppervlaktespanning.

OVERVERHITTING - PREVENTIE
Verminder met een zonwering de instraling van de zon en voorkom op deze 
manier een oververhitting van uw woonruimte.



XLINE

De XLINE serre-zonwering zorgt in iedere situatie 
voor het ideale klimaat in uw serre. Er is constructief 

voor iedere situatie wel een oplossing.

XLINE (ZIP)
Serrezonwering
Maximale breedte 6000 mm
(Gekoppelde systemen max. 8000 mm)
Maximale uitval 7000 mm

VOORDELEN

5 jaar garantie
Diverse bevestigingsmogelijkheden
Het doek rolt op in de cassette en is beschermd
Motor met afstandsbediening is standaard
Bediening met telefoon of tablet is optioneel
Ziprail-systeem is optioneel (X-line Zip)
Gekoppelde systemen zijn mogelijk
Infrarood heaters zijn toepasbaar 
Meer dan 200 RAL-kleuren en 350 stofdessins mogelijk
Doeken zijn extreem weerbestendig, vuilafstotend en lichtecht
Uitstekende windstabiliteit

BEDIENING

230 VOLT 
MOTOR

MOTOR MET 
AFSTANDS-
BEDIENING

SMART HOME

ZIPRAIL-SYSTEM
Maximale breedte 6000 mm | Maximale uitval 5000 mm
Het Ziprail-systeem is een innovatieve en stabiele geleidingsverbinding 
middels een rits tussen stof en geleider. Toegepast in zonwering met 
tegendruksysteem.

GEKOPPELDE SYSTEMEN
Het grote voordeel met een gekoppeld systeem (2 doeken) is de 
besparing van een motor. Meerdere systemen naast elkaar vragen wel 
een eigen motor maar kunnen dan wel apart aangestuurd worden.



PERGO-LINE

De Pergola-zonwering wordt vooral toegepast voor schaduw 
en als weersbescherming op terrassen en/of rokersruimten. De 

montage gebeurt met twee verstelbare muursteunen voor de 
cassette en twee staanders die met een voetplaat op de grond 

verankerd zijn. Het tegendruksysteem in de constructie zorgt 
voor een gelijkblijvende doekspanning.

PERGO-LINE (ZIP)
Pergolazonwering
Maximale breedte 6000 mm
(Meerdere systemen naast elkaar mogelijk)
Maximale uitval 7000 mm

VOORDELEN

5 jaar garantie
Staanders tot 3 meter hoogte
Het doek rolt op in de cassette en is beschermd
Motor met afstandsbediening is standaard
Bediening met telefoon of tablet is optioneel
Ziprail-systeem is optioneel (Pergo-line Zip)
LED-lichtlijst naar keuze
Geïntegreerde watergoot
Meerdere systemen naast elkaar mogelijk
Infrarood heaters zijn toepasbaar 
Meer dan 200 RAL-kleuren en 350 stofdessins mogelijk
Doeken zijn extreem weerbestendig, vuilafstotend en lichtecht
Uitstekende windstabiliteit

BEDIENING

230 VOLT 
MOTOR

MOTOR MET 
AFSTANDS-
BEDIENING

SMART HOME

ZIPRAIL-SYSTEM
Maximale breedte 6000 mm | Maximale uitval 5000 mm
Het Ziprail-systeem is een innovatieve en stabiele geleidingsverbinding 
middels een rits tussen stof en geleider. Toegepast in zonwering met 
tegendruksysteem.

GEKOPPELDE SYSTEMEN
Per (doek)element is een motor noodzakelijk. De motoren kunnen
gelijktijdig maar ook apart aangestuurd worden. Tussengeleiders zijn 
mogelijk.



XLIGHT

De onderliggende zonwering XLIGHT is erg geschikt om grote 
overkappingen en andere ruimten in de schaduw te zetten.

De constructie van het glas speelt hierbij geen rol. Toepassing van 
zonweringen onder het glas zijn een moderne toevoeging

op glasarchitectuur. Het doek beweegt onder invloed van een 
ingebouwde tegendruk opgebouwd door bladveren in de

bovenbuis. Hierdoor staat het doek in alle posities even strak. De 
XLIGHT is alleen geschikt voor montage onder het glas.

XLIGHT
Zonwering onder het glas
Maximale breedte 5000 mm
Maximale uitval 4000 mm

VOORDELEN

5 jaar garantie
Diverse bevestigingsmogelijkheden
Het doek rolt op in de cassette en is beschermd
Motor met afstandsbediening is standaard
Slingerstangbediening is optioneel
Bediening met telefoon of tablet is optioneel
Infrarood heaters zijn toepasbaar 
Meer dan 200 RAL-kleuren en 350 stofdessins mogelijk
Doeken zijn extreem weerbestendig, vuilafstotend en lichtecht
Uitstekende windstabiliteit

BEDIENING

230 VOLT 
MOTOR

MOTOR MET 
AFSTANDS-
BEDIENING

SMART HOME

CLIPBEVESTIGING
Met de innovatieve clipbevestiging voor de geleiders kan de XLIGHT
eenvoudig gemonteerd worden.

STOFONDERSTEUNING
Een met transparant kunststof beklede staalkabel verhinderde 
doorbuiging van het doek. De positie van deze kabel kan bij de montage 
bepaald worden.

SLINGER



Wanneer u thuis bent:
Bedient u al uw zonwering en andere producten 
met uw tablet of PC.

Controleert u de status van alle zonweringen via 
het scherm zonder dat u het huis hoeft door te 
lopen.

Stelt u zelf scenario’s in met één druk op de knop.

Wanneer u niet thuis bent: 
Heeft u altijd een gerust gevoel want de 
huisautomatisering doet nauwkeurig zijn werk.

Kunt u op elk moment tussentijdse aanpassingen 
doen. Gewoon even de app openen, naar de 
productgroep gaan (of specifiek product) en met 
een simpele vingerveeg stelt u deze opnieuw in 
naar elke gewenste positie.

BEDIENING VIA SMARTPHONE, TABLET EN PC

CONTACTGEGEVENS

Husol Zonwering
Schering 47, 8281 JW Genemuiden
t. 038 - 385 60 85 | f. 038 - 385 47 89 
e. info@husol.nl | i. www.husol.nl 

PRODUCT XLINE PERGO-LINE XLIGHT
Breedte* 1000 - 6000 mm 1000 - 6000 mm 1000 - 5000 mm

Uitval* 1000 - 7000 mm 1000 - 7000 mm 1000 - 4000 mm

Garnituurkleuren Alle RAL K7
CLASSIC kleuren

Alle RAL K7
CLASSIC kleuren

Alle RAL K7
CLASSIC kleuren

Standaardmotor Met afstandsbediening Met afstandsbediening Met afstandsbediening
Afstandsbediening IO met 
Homecontrol ✓ ✓ ✓

Motor met draaischakelaar ✓ ✓ ✓
Slingerbediening - - ✓
ZipRail-systeem ✓ ✓ -

Gekoppelde systemen ✓ ✓ -

LED lichtlijst - ✓ -

Infrarood heater ✓ ✓ ✓
Zon- en/of windsensor ✓ ✓ ✓

* Afhankelijk van de productspecificaties

PRODUCTOVERZICHT


