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I åratal har vi förbättrat våra produkter för att möta alla estetiska 
och funktionella krav som gör att du kan njuta av dem så 
mycket som möjligt. Vårt nya Skärmarö-system designades för 
användare som värdesätter komfort och elegant design, vilket 
gör att de kan utöka sin boyta och förändra sin enkla 
terrass eller trädgård till ett uterum. Vårt nya system 
erbjuder skydd mot ogynnsamma väderförhållanden samt 
skadlig UV-strålning, vilket tillsammans ger en 
utmärkt kombination av funktionalitet och skönhet som 
perfekt integreras med ditt hem.

SKÄRMARÖ-systemet är en 
mycket konfigurerbar lösning 
som kan matchas perfekt med 
dimensioner och design på 
din terrass. Radiostyrda 
taklameller av aluminium och 
möjlighet att täcka sidorna av 
systemet med zip-screen 
skapar ett väderskyddat uterum. 
LED-belysning integrerad i 
systemets ram gör att du kan 
uppskatta ditt andra vardagsrum 
även efter solnedgången.
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PULVERLACK

Avancerad pulverlackeringsprocess för aluminiumprofiler 
säkerställer stor korrosions- och UV-beständighet. Våra 
Skärmarö-system finns i alla standard RAL-färger.

RAL 9010 RAL 9006 RAL 9007 RAL 7016 DB 703

KONSTRUKTION

Den genomtänkta men ändå enkla konstruktionen av 
SKÄRMARÖ-pergolan möjliggör enkel installation 
och drift. Integrerat regnvattendräneringssystem gör 
att du kan använda ditt uterum även under 
ogynnsamma väderförhållanden. Slitstark och lätt 
aluminiumkonstruktion ger en säker, bekväm och 
elegant solskyddslösning för ditt hus.

KONFIGURERA

SKÄRMARÖ-systemet tillverkas efter kundens mått 
och speciifikation. Ett brett utbud av tillgängliga 
färger gör att du kan integrera detta system perfekt 
med byggnadens fasad. Tillval för zip-screens 
som täcker sidor och integrerad LED-belysning 
ger en perfekt kombination av komfort och 
avskildhet.

AUTOMATISERING

Den bekväma och användarvänliga driften av din 
SKÄRMARÖ-pergola säkerställs av den elektriska 
drivningen, anpassad till även de mest extrema 
väderförhållanden. Tillval finns för att täcka 
sidorna med zip-screens samt integrerad LED-
belysning, allt  kan styras med en enda 
fjärrkontroll eller med mobilapp.
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