
Gewoon van het leven 
 genieten!

Capri 
Pergola

Railsysteem 
Pergola 



Capri – goed onder dak
Terrasluifel met flexibel positioneerbare geleiding

Type Pergola
Als pergola is de Capri een bijzonder stabiele 

vorm van zonwering voor terrassen. Geleiders 

en kolommen kunnen naar wens variabel wor-

den toegepast.

Capri type Pergola:  
stabiel en decoratief  

als zonwering boven het terras



Gemonteerd voor een huis of terrasmuur, combineert de pergola van het type Capri de 

lichtheid van textiele zonwering met de uitstraling van een terrasoverkapping. Door de 

vrijstaande kolommen is de pergola-zonwering een zeer windstabiele vorm van zonwe-

ring. Bijzonder hoogtepunt: geleiderails en kolommen kunnen worden 

ingesprongen en zo worden aangepast aan 

de structurele en lokale omstandigheden.

Positioneerbaar 
Omdat de geleiderails onder het doek liggen, 

kunnen deze flexibel en symmetrisch tot  

80 cm vanaf de buitenrand inspringend 

worden gemonteerd. 

Uitrusting en extra’s
 � Breedte 1-delig max. 700 cm  

(type Pergola max. 600 cm),  
koppelsysteem max. 1.200 cm,  
uitval max. 600 cm

 � Elektromotor

 � Opties: 
motor/afstandsbediening,  
weerautomaat,  
terrasverwarming
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Uw dealer geeft u graag advies:

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2022

Capri
Uitrusting en techniek

Type Pergola
Doekgeleiding Open
Installatiehoogte 223  mm
Kolomhoogte (ter plaatse aan te passen) 250  cm 
Speciale kolomhoogtes 

Veldbreedtes (max.)

1-delig (afzonderlijk veld)  600  cm
Uitval (ma x.)

Diepte (incl. cassette, met Capri plus 11 cm keerrol)  600  cm
Kolomafstand tot de muur (max.) 500  cm
Kolominspringing aan de voorzijde (max., afhankelijk van systeemdiepte!) 100  cm
Laterale inspringing
Inspringing (geleiderails met kolommen) tot B 550 cm:  25  cm

vanaf B 551 cm:  40  cm
Desgewenst (andere) insprong (vermelden bij bestelling)  max. 80 cm
Aandrijving
Elektromotor (voor wandschakelaar) 

Motor op afstandsbediening (io) 

Framekleuren
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren) 

Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken 

Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie

Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht) 

Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht) 

Kwaliteitsnaaigaren Tenara 

Opties
1 | Motor + draadloze afstandsbediening (io) 

2 | Weerautomaat (zon, wind, regen) 

3 | Terrasverwarming (alleen wandbevestiging) 

4 | Extra doek steun 

Bevestiging
Wandbevestiging + 2 voorste kolommen (wandhouders, vloerconsoles inbegrepen)  

Extra/ander bevestigingsmateriaal 

Opmerking
Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen  
in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur  
van het zonnescherm.

Kwaliteit en techniek 
volgens de CE-norm

Geproduceerd en gemonteerd  
in Duitsland

 Standaard     Optie   

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren  
vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.


