Surﬁng the sun
Sonea – den nye generasjonen solseil.

Der SonnenLichtManager

Surfing the sun
Sonea – den nye generasjonen
solseil.
Den nye generasjonen Sonea solseil
er her. Med et design som er mer
fantastisk enn noen gang før. Med
mange optimaliserte detaljer for
ekstrem stabilitet og holdbarhet. Med
en oppgradert betjeningskomfort for
optimal brukervennlighet. Opplev
spillet av sol, lys og skygge. Gi hagen,
terrassen og arkitekturen en uteplass
med en ny letthet. Og fremfor alt: gled
deg over den vakreste formen for
fascinasjon.

Surfing the sun

Vi lever
spontant

Riktignok har vi en nydelig
moderne stue, men vi liker
oss best utendørs. Når vi
kjenner vinden, puster i den
friske luften og vennene våre
kommer spontant innom, er
det perfekt. Vi prater i vei. Om
livet, sport, reise eller bare å
nyte å være sammen.

S70

Å nyte hvert
øyeblikk.

Terrassen vår er midtpunktet. Her foregår
alt under det enorme Sonea-solseilet
vårt, som er festet til husveggen. Og fordi
det alltid skjer mye på terrassen vår, gir
Sonea nok skygge, med to uttrekk og
frisk luft til alle.
Men det er ikke bare solskjermingen
som er bra med solseilene våre. Det gir
arkitekturen i huset vårt en letthet og et
helt spesielt personlig preg. Alle som ser
når jeg forlenger seilet elektrisk for første
gang, er overrasket over den usynlige
motoren som er gjemt i dukakselen.
Sonea vekker ganske enkelt entusiasme
og skaper en unik ferieatmosfære.
Vi tilbringer ofte hele dagen på
uteområdet vårt. Det er veldig praktisk
at høyden på uttrekksstolpene til Sonea
kan høydejusteres veldig enkelt. Dermed
kan vi alltid justere solseilet etter
solposisjonen. Og når det blir fred og ro
rundt oss, kan vi nyte en romantisk kveld
for to.

Surfing the sun

Jeg elsker
uavhengigheten min

Et hus ved sjøen med en
terrasse ved stranden. Det er
min frihetsdrøm, og den har
jeg oppfylt. Jeg elsker naturlige
materialer og enkle ting. Her ute,
hvor du kan føle elementene
umiddelbart, kan du se verdien
av dem.

S40, S50

Kvalitet er en verdi
som betyr mye for
meg.

Hver gang vi er i huset vårt ved innsjøen,
blir det klart hvor lite man faktisk trenger
for å være lykkelig. Bare noen få fine,
utvalgte ting. Men med en kvalitet som
du kan nyte hver dag. Det gjelder for
et godt måltid, for møblene våre og for
utformingen av uteplassen vår. For det er
her vi tilbringer mesteparten av tiden vår.
Over oss skinner solen fra en klar, blå
himmel. Fra sjøen blåser en behagelig
bris. Og vi nyter vårt skyggefulle og
luftige sted under Sonea-solseilet.
Refleksjonene i vannet kaster et
fascinerende lysspill på undersiden av
solseilet vårt.
Med den komfortable håndsveiven
åpner jeg Soneaen min enkelt og uten
anstrengelser. De stabile, frittstående
stolpene er laget av rustfritt stål i et rent
design. De sterke, men likevel diskrete
tauene og den robuste duken – alt dette
er materialer som jeg kan stole på fullt
ut. Det er en kvalitet og et design som
jeg elsker.

S70
Sonea-teknikken

Innovasjonen
ligger i
perfeksjonen.
Den nye generasjonen Sonea solseil er preget
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av innovative teknologier og grunnleggende
optimaliseringer. Resultatet: Sonea setter
standarder for enkel og komfortabel betjening,
for stabilitet og pålitelighet samt for design og
konfigurasjonsalternativer.
Man kan velge mellom modellene Sonea S40
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og S50 med håndsveivdrift og Sonea S70 med
elektrisk drev som er usynlig integrert.
Sonea-solseilene kan monteres på husveggen
eller settes opp helt frittstående. Soneamodellene utmerker seg med høyeste kvalitet,
pålitelig funksjonalitet og enestående holdbarhet.
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Stolpene på S70 har en spesiell mekanisme på
innsiden som sikrer høy stabilitet, returfjærig og
dermed optimal stramming av duken.
Både i elektrisk modus og med manuell sveiv
er Sonea ekstremt enkel å åpne og lukke
takket være en smart konstruert snorvending.
Alle elementene glir nesten lydløst og uten
anstrengelse.
En spesiell funksjon er den smarte, komfortable
høydejusteringen. Den gjør det mulig å justere
Sonea-solseilet for optimal skygge- eller
vindbeskyttelse, avhengig av solens posisjon.

Enkel betjening (elektrisk eller
manuell)
Festet eller frittstående
Pålitelig kvalitet med lang
levetid
Høydejusterbar
Designelement for hagen av
høy kvalitet

Sonea S70

Sonea S70

Sonea S70

S40, S50
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Stolper

Manuell høydejustering

Motordrev

av aluminium, individuelt
pulverlakkert i henhold til
WAREMAs Fargerverden.
Alternativt fås stolpene også i
rustfritt stål.

Høydejustering (ekstrautstyr)
for senking av duken gir
beskyttelse ved lav sol

Stort mangfold i stoff- og
fargevalg
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Ekstrautstyr:
Veggplassering
Sonea solseil kan festes til
veggen ved hjelp av veggfester.

Stort utvalg av akrylkvaliteter
av høy kvalitet (uni-design)
som Akryl Standard / Lumera
og Akryl Perfora.

Motordrevet til S70 er skjult
i dukakselen, helt usynlig fra
utsiden.
Seilet kan styres bekvemt med
motoren og håndsenderen.
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WMS Værstasjon

Sveivforbindelse med
snorvikling

Dukform

WMS Værstasjon trekker
automatisk inn solseilet når det
blåser opp til vind og uvær –
slik at duken alltid er trygt
beskyttet.

Takket være den komfortable
sveivbetjeningen kan S40og S50-solseilene betjenes
uavhengig når som helst.
Gjør deg helt uavhengig av
strømnettet.

Ulike dukformer som
symmetrisk, asymmetrisk eller
trekantform er mulig.

Sonea

Funksjonene

Stolper i rustfritt stål eller
pulverlakkert

Den store WAREMAstoffkolleksjonen

Bredt utvalg av dukformer

Alle stolper er tilgjengelige i rustfritt stål
eller med pulverlakkering fra den store
WAREMA Fargeverden. Velg fra de tre
fargekategoriene "Highlight", "Variation" og
"Individual".

Et bredt utvalg av akrylstoffer av høy
kvalitet er tilgjengelig for alle Soneamodellene.
Akryldukene fra WAREMA oppfyller de
høyeste kvalitetsstandarder og tilbyr et
stort utvalg duker i moderne, rent design.

Hos oss vil du alltid finne Sonea
solseil som garantert passer til din
individuelle arkitektur. Du kan velge
mellom symmetriske, asymmetriske eller
trekantede duker.
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Frittstående eller festet til
husveggen
Du kan også fritt velge bruksområde
for ditt Sonea solseil. Foretrekker du å
sette den opp frittstående, eller vil du
ha den festet på fasaden av huset ditt?
Designmessig har du her alle muligheter.

Komfortabel høydejustering

Motoren er perfekt integrert

Sonea-modellene kan kombineres med en
komfortabel høydejustering. Slik senker
du solseilet bare på den ene siden ideelt når solen står lavt.

Motoren til S70 er helt skjult i dukakselen
og dermed helt usynlig.
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Et visuelt uttrykk av høy
kvalitet
Sonea solseil utmerker seg ved et
design med klare linjer, og den svarte
snorvendingen gjør det spesielt stabilt.
Dermed kan det kombineres harmonisk
med alle arkitektoniske stiler og fremhever
uteområdet på en målrettet måte.

WMS radiostyring

WMS Værstasjon

Sonea S70 er tilgjengelig med integrert
WMS-styring. Den kan betjenes hvor som
helst med en håndholdt eller veggmontert
sender eller med en smarttelefon med
WMS WebControl pro.

Sonea S70 kan kombineres med WMS
Værstasjon. Det betyr at solseilet kjøres
inn eller ut automatisk avhengig av
værsituasjonen. Det beskytter den også
mot storm eller uvær.
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Komfortabel ettpunktsbetjening med sveivdrev
Modellene S40 og S50 er utstyrt med en
unik, komfortabel ettpunktskontroll. Det
betyr at du kan kjøre solseilet ut og inn fra
ett punkt med minimal innsats ved hjelp
av et sveivdrev.

Stråleformet dukfasong

Beskyttelsesinnpakning

Det ekstravagante, stråleformede
dukfasongen gjør Sonea solseil til et
designmessig høydepunkt i hagen.

I vintermånedene kan duken beskyttes
mot vind og vær i en spesielt Sonea
beskyttelsesinnpakning Så det ser
strålende vakkert ut igjen om sommeren.
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Sonea

Tekniske detaljer
S40, S50

Sonea S40

Maks. bredde

9 000 mm

Maks. uttrekk

4.500 mm

Duk

Akryl Standard/Lumera, Akryl Perfora

Betjening

Sveiv

Stolper

Pulverlakkert iht. WAREMA Fargeverden, stolper i rustfritt stål som ekstrautstyr

Montering

Frittstående, med veggfeste som ekstrautstyr

Dukform

kvadratisk

							

Sonea S50

Maks. bredde

9 000 mm

Maks. uttrekk

6.500 mm

Duk

Akryl Standard/Lumera, Akryl Perfora

Betjening

Sveiv

Stolper

Pulverlakkert iht. WAREMA Fargeverden, stolper i rustfritt stål som ekstrautstyr

Montering

Frittstående, med veggfeste som ekstrautstyr

Dukform

Symmetrisk, asymmetrisk, trekantform

							

Sonea

Tekniske detaljer
S70

Sonea S70

Maks. bredde

9 000 mm

Maks. uttrekk

6.500 mm

Duk

Akryl Standard/Lumera, Akryl Perfora

Betjening

Motor

Stolper

Pulverlakkert iht. WAREMA Fargeverden, stolper i rustfritt stål som ekstrautstyr

Montering

Frittstående, med veggfeste som ekstrautstyr

Dukform

Symmetrisk, asymmetrisk, trekantform

							

WAREMA International GmbH
Dillberg 14
97828 Marktheidenfeld
Germany
www.surfingthesun.com

Du treffer oss her:
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du
henvende deg til din WAREMA-forhandler
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