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Puur genieten 
op je terras 



Beleef elk terrasmoment met 
alle comfort van binnen 

Ken je dat gevoel van thuiskomen na een lange werkdag 
of een buitenlandse reis? De ontlading van thuis te zijn, 
in jouw veilige en knusse cocon … Je stress, heimwee en 
zorgen verdwijnen daarbij als sneeuw voor de zon.

Met Winsol kan je dat gevoel elke dag beleven, het hele 
jaar door. Neem nu een terrasoverkapping zoals de 
Pergola Z!P: die stellen we volledig samen op maat van 
jouw noden en wensen. Bovendien is hij voorzien van 
alle comfort waar je ook binnen van geniet, in je eigen 
woonkamer.

Warmte, beschutting, privacy, licht, muziek én een 
handige smartphonebesturing: de Pergola Z!P maakt 
jouw terras helemaal af. Klaar voor een langere, 
zorgeloze zomer onder de pergola van je dromen?

Welkom thuis! 
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Pergola Z!P 

Opent een heel nieuwe wereld 
van terrasplezier 

Hellend of vlak design

Led sfeerverlichting

Alles bedienen met 1 app

Volant-plus op zonne-energie

Geïntegreerde Bluetooth-luidsprekers

Usb laadpunten

230 V stopcontacten

Infrarood verwarming

Sfeerwanden voor elke stijl



“Voor mijn job ben ik vaak 
in het buitenland. Na zo’n 
drukke week is het altijd 

zalig thuiskomen. Die 
eerste cocktail, lekker 

in de schaduw, met 
een klein briesje en een 

loungy muziekje dat uit de 
luidsprekers vloeit … super. 
Die Pergola Z!P was echt 
een slimme investering.” 

– 
Steve,  

Winsol salesmanager
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“Mijn man heeft graag 
wat meer schaduw, maar 
zelf hou ik van rijkelijke 
lichtinval. Geen probleem: 
we kunnen onze Z!P zowel 
deels als volledig openen… 
iedereen blij!”
– 
Mia
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Bepaal zelf jouw 
dosis zonnig plezier 

Doseer het weer zoals jij verkiest

Kijk je uit naar het mooie weer en al die gezellige momenten op het terras 
met de mensen die je het liefste ziet? De Pergola Z!P en Z!P CUBE bieden 
je al het comfort dat je buiten wenst, zoals een weerbestendig en windvast 
doek dat zorgt voor een verkoelende en aangename schaduw op je terras. 
Beide systemen staan voor uitstekende zonnebescherming, terwijl de 
Pergola Z!P ook nog eens voor regenwering zorgt: het doek houdt de  
regen tegen en de druppels worden afgevoerd via de palen.

Heb je geen zonnebescherming nodig? Laat het doek dan opgerold in de 
kast zitten en geniet van het zicht op de blauwe hemel met luchtige wolken. 
Kortom, laat de zon en het licht binnenvallen op je terras en in je woning. 

Klassieke of moderne look? Aan jou de keuze!
Ga je voor de hellende Pergola Z!P, of mag het er wat moderner uitzien? 
In dat geval is de Z!P CUBE met volledig horizontale bovenstructuur en strak 
design jouw perfecte match!



Jouw Pergola Z!P 
op maat
Van ready-made packs tot pergola à la carte

De perfecte pergola kiezen? Da’s niet makkelijk, maar we helpen je graag 
met onze kant-en-klare Z!P packs. Heb je toch nog specifieke wensen? 
Stel dan samen met onze adviseurs jouw ideale ‘pergola à la carte’ samen. 
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Geniet jij binnenkort ook van je terras op elke zonnige 

dag? Het weerbestendige en vastgeritste doek 

blokkeert de zonnestralen, waardoor het nog nooit 

zo aangenaam vertoeven was op je terras.

Cosy

Profiteer ten volle van je terras, maar blijf toch in 

de schaduw. Mét het nodige comfort en gezellige 

ledverlichting. En zonder zorgen, want je pergola 

reageert op neerslag en sluit automatisch zonder 

dat jij iets hoeft te doen!

Chic

Een terras met de perfecte schaduw en alle comfort 

van binnenshuis? Geniet de hele dag onder je pergola 

dankzij de sfeervolle verlichting en Bluetooth-

muziekinstallatie. Waar is dat feestje? Op jouw terras!

Star



Ben je klaar voor al die heerlijke Z!P-momenten? In geen 
tijd staat een Pergola Z!P of Z!P CUBE op maat bij je thuis!

 Elk Winsol-verhaal is natuurlijk anders, maar hier ontdek je alvast hoe een 
typisch traject doorgaans verloopt. 

1. Neem je tijd en blader alvast door deze inspiratiebrochure, die je wegwijs 
maakt in de wondere wereld van de Pergola Z!P.

2. Benieuwd naar meer? Ontdek onze verkooppunten op www.winsol.eu
en maak eventueel een afspraak in de showroom voor een voorstel op 
maat. Je krijgt de kans om alles van dichtbij te ontdekken met begeleidend 
advies van een echte zonweringsexpert, die graag tijd voor je maakt. 

3. Besteld? Leuk dat je een Pergola Z!P of Z!P CUBE hebt gekozen! Team 
Winsol gaat ondertussen aan de slag om jouw droom waar te maken.
Binnen een aantal weken contacteren we je om jouw Z!P te komen 
installeren.

4. Vervolgens komt je Winsol-vakman alles met de grootste zorg monteren. 
Hiervoor werken we steevast met ervaren plaatsers die over ruime 
expertise en kennis van zaken beschikken. 

5. Klaar! Tijd om volop te genieten van je Pergola Z!P of Z!P CUBE.

De kortste weg van droom 
naar jouw Z!P-moment
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Less is more. Bij een strakke woning hoort een pergola met 

een modern design en rechte lijnen. De ervaring wordt nog 

completer dankzij koele ledverlichting en sfeerwanden, zoals 

screens en de Ambiente lamellenwand.

Droom je mee weg naar een zuiderse vakantiebestemming? 

Of blijf je gewoon thuis, genietend onder je eigen pergola 

met romantische outdoor gordijnen in zachte tinten en een 

magnifiek zicht op je eigen tuin?

Modern & minimalistisch Romantisch & huiselijk

Bij elke stijl past een Z!P
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Houtaccenten en zwarte tinten vormen een goeie match. 

Een Pergola Z!P met ‘hout look’-afwerking, ‘steel look’ glazen 

schuifwand of houten schuifwand komt dan ook uitstekend 

tot zijn recht in een groene omgeving.

Grote oppervlaktes, glaswanden, meerdere units aan elkaar 

gekoppeld en afgewerkt met infrarood verwarming en  

sfeervolle ledverlichting. Dé perfecte setting om je klanten  

te verwennen tijdens hun bezoek!

Landelijk & cottage Horeca-terrassen



Verlichting? 
Zoveel keuze!

Laat je licht schijnen over ons 
ruime aanbod 

Moet er nog licht zijn? Geen probleem! Mix en match 
uit het grote aanbod in ledverlichting voor je pergola. 
Functioneel wit of sfeervolle tinten, dimbaar of regel-
baar… Jij hebt de volledige controle. Kies het licht dat 
bij jouw mood past!

Kies jouw verlichting op maat

Op basis van jouw persoonlijke voorkeur wordt verlich-
ting op maat in je Pergola Z!P of Z!P CUBE ingewerkt.  
Zo kun je kiezen tussen verschillende soorten licht:

Direct (schijnt omlaag)

 Warm dimbaar wit

 Regelbaar & dimbaar wit

 Dimbaar RGB

Indirect (schijnt omhoog)

 Warm dimbaar wit

 Regelbaar & dimbaar wit

 Dimbaar RGB

Mag het nog iets feller? Je kunt ook nog 
kiezen voor spots (schijnen omlaag).
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De kracht van  
licht en lucht

“Zowel kleur als licht kunnen je 
humeur bepalen. De combinatie 

van beiden is dus doorslaggevend 
voor je gemoedstoestand. Zo zorgt 
rood licht voor een gepassioneerde 

sfeer, terwijl oranje licht staat voor 
gezelligheid. De ledverlichting van 

de Pergola Z!P beslaat een heel 
spectrum: ideaal om telkens een 

heel andere, specifieke sfeer te 
creëren!” 

– 
Jan, 

Winsol-medewerker



Dààr zit muziek in!
Stream je tunes via Bluetooth 

Beeld het je in: bij valavond zit je met een wijntje onder je 
pergola met sfeervolle ledverlichting … én een streepje 
muziek! Stream je favoriete playlists gewoon vanaf je 

smartphone via Bluetooth en geniet!

Kies de Winsol-afspeellijsten 
op Spotify

Geen tijd om sfeervolle muziek te kiezen? Zoek de 
Winsol-playlists (‘Winsol Apero’ en ‘Winsol Sunset’) op 
Spotify en zet de toon voor een gezellige tijd samen!
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“Wanneer het weer apero-tijd 
is, zet ik met plezier de ‘Winsol 

Apero’-afspeellijst op. Deze 
afspeellijst is mijn absolute 

favoriet.” 
–

 Liese



Lekker comfortabel, 
de hele dag door 
Met Z!P geniet je optimaal van  
elk moment

Met Pergola Z!P en Z!P CUBE haal je alles uit ieder 
moment op je terras, de hele dag door. Benieuwd hoe 
dat gaat? Laten we eens kijken hoe de dag van Julie 
verloopt! 

10.30u.  Daar is het zonnetje! De sensoren van mijn   
Pergola Z!P voelen dat het nog niet al te warm is, dus 
het doek blijft voorlopig helemaal ingerold. Ik zet me  
in de terraszetel en duik in mijn magazine.

13.00u.  De zon schijnt nu op zijn felst en het wordt 
behoorlijk warm. Dat hebben de sensoren ook 
begrepen, want het doek rolt uit. In de aangename 
schaduw geniet ik van een lekker lichte lunch.

15.00u.  Er steekt een briesje op. Ik zit niet graag in 
de tocht, dus schuif de sfeerwanden even dicht. 
Die sluiten mooi aan op de cottage-stijl van ons huis. 
Ik zet me terug in de zetel en koppel mijn smartphone 
aan een van de USB-laadpoorten naast me.

17.00u.  Straks komen er vrienden eten. Tijd voor 
een aperitief en een sfeervol muziekje! Dankzij 
de verbinding tussen mijn smartphone en de 
geïntegreerde Bluetooth-speakers zijn de loungy 
muziekjes meteen te horen.

19.00u.  We zitten met z’n allen rond de tafel. Dankzij 
het lekkere eten, de hartelijke gesprekken én de 
sfeervolle ledverlichting in warme tinten wordt het 
supergezellig. 

21.00u.  We zijn nog lang niet uitgepraat, maar 
het wordt al een beetje frisser. Gelukkig zorgt 
de infraroodverwarming voor een aangename 
temperatuur onder de Pergola Z!P. Wat een fijne 
dag was dat toch!
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“Soms ben ik zo relax, dat ik  
even niet wil opstaan. Dankzij 
de slimme smartphone-
bediening van mijn Pergola 
Z!P volstaan enkele simpele 
vingerbewegingen om mijn 
genietmomentje nog beter 
te maken.” 
– Tom



Winsol Pergola Z!P / 21

De digitale butler  
in je handpalm
Dirigeer alles met je smartphone

Tijd voor wat zonnebescherming of extra licht? Bedien 
je pergola gewoon vanuit de loungezetels op je terras. 
Connecteer je smartphone of tablet met Bluetooth 
en regel de hoeveelheid schaduw of lichtinval, de 
verlichting, screens en luidsprekers via de handige 
app! Of kies optioneel voor manuele bediening via 
de verlichte design drukknoppen in de paal.
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Een lamellenwand en het juiste licht 
zetten de toon

Geen pergola zonder perfecte afsluiting! Dankzij 
ons uitgebreide gamma sfeerwanden kies je zelf de 
mood en uitstraling van je pergola. Kies je voor warme 
gezelligheid met houten schuifwanden, of voor een 
huiselijke sfeer met outdoor gordijnen? Of ga je 
misschien liever all out met onze design Ambiente 
lamellenwand? 

De verticale lamellen van de Ambiente wand laten je 
genieten van beschutting en privacy. Deels geopend 
zorgen ze in de zomer ook voor een aangename, 
verkoelende bries. Kies voor een rustieke uitstraling met 
houtlookafwerking, of voor een moderne touch met 
een kleur naar keuze.

Als kers op de taart laat de optionele dimbare 
ledverlichting in de lamellenwand je pergola baden in 
het licht en de gezelligheid. Zo kan je onder meer kiezen 
voor warm wit licht, regelbaar warm-koud wit licht of 
RGB licht. Het bedienen van de lamellen doe je manueel 

of via de app of de drukknoppen.

“Ik zit graag buiten, maar 
ben ook wel gesteld op 
mijn privacy. De trendy 
Ambiente lamellenwand 
voegt een knusse 
toets toe aan mijn 
terrasmoment.” 
– 
Dorien 

De sfeer zit er helemaal in



Haal meer uit het weer 
Creëer je eigen microklimaat 
met screens

Een winderige, maar toch zonnige dag? 
Geen nood, onze pergola-screens zitten 
veilig vastgeritst, waardoor je ook bij dit weer 
zonder zorgen kunt genieten. 

Wist je trouwens dat screens het vaakst 
worden gekozen als afsluiting? Dankzij hun 
design en de vele kleur- en doekopties zijn 
ze inzetbaar bij zowel moderne als klassieke 
bouwstijlen. Daarnaast zijn ze ook heel 
functioneel. Zo creëer je je eigen gezellige 
cocon met een aangenaam microklimaat.  
Door te spelen met de verschillende 
transparanties (1 % - 5 % - 10 %) kies je 
bovendien zelf hoeveel privacy en lichtinval 

je precies wilt. Geen screens nodig, maar je 
wil vooraan wel de laagstaande zon uit je ogen 
houden? Dan is de gemotoriseerde volant-
plus in de voorlijst iets voor jou. Deze screen 
rolt aan de voorkant van je pergola uit en 
werkt op zonne-energie. De 2 zonnepanelen 
zijn symmetrisch ingewerkt in de voorlijst en 
verbonden met een zwarte band.
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Het weer voor vandaag 
Wat het weerbericht ook vertelt, 
met de Pergola Z!P en de Z!P CUBE 
ben je altijd klaar voor verschillende 
meteorologische omstandigheden. 

Pergola Z!P & Z!P CUBE

Optie 

 Z!P CUBE

Pergola Z!P 

Optie 

Optie 

Doek rolt uit

Volant-plus screen inzetten

Doek rolt op

Doek rolt in

Sfeerwanden uitschuiven 

Sfeerwanden uitschuiven, 
infraroodverwarming inzetten  



De voordelen zijn glashelder 
Met glaswanden geniet 
je van omgeving én 
beschutting

Glas biedt heel wat troeven: het isoleert en 
zorgt tegelijkertijd voor beschutting, zonder in 
te boeten op het zicht en de lichtinval. Onze 
glaswanden behoren dan ook tot de meest 
populaire sfeerwanden. Bovendien passen ze 
bij elke stijl en kan je ze combineren met onze 
screens of outdoor gordijnen.

Glaswanden zorgen niet alleen voor een 
bijna onzichtbare lijn tussen je terras en 
tuin, maar beschermen je ook tegen de 
weersomstandigheden. Gesloten, deels 
geopend of helemaal open: jij kiest hoeveel 
contact je wilt met de tuin en je omgeving!

Mag het wat meer zijn? Kies dan voor de 
glazen schuifwand met ‘steellook’-afwerking! 
De fijne, zwarte profielen maken de cottage-
look compleet.
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“Voor mij combineren 
glaswanden het beste 
van twee werelden: het 
gevoel lekker knus te 
zitten, maar toch nog 
volop te genieten van een 
weids zicht. Heerlijk!”

 – Katrien 
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Perspective 
glaswand

De 4-seizoensoplossing voor de horeca
Heb je een horecazaak? Dan wil je je klanten natuurlijk de beste ervaring 
bieden. Zo wil je hen op het terras laten genieten van je heerlijke creaties 
en lekkernijen, maar tegelijkertijd ook de nodige beschutting bieden. 

Onze Perspective glaswand is de perfecte oplossing om je terras af te 
sluiten dankzij de verschillende posities: balustrade-hoogte bij zomerse 
temperaturen, halfopen als beschutting tegen de wind of helemaal 
gesloten in de winter. Deze gemotoriseerde hefwand maakt je terras 
het hele jaar door toegankelijk!



Zet jouw Z!P helemaal 
naar je hand met  
talloze opties op maat
We bieden je talloze mogelijkheden om Z!P-momenten op jouw 
maat te creëren. Hiernaast vind je alvast een overzicht van alle 
opties. Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen? 
Vind je dichtstbijzijnde Winsol verkooppunten op www.winsol.eu 
en vraag naar het ontwerp van je dromen in de showroom. 

Design drukknoppen

Met deze set van 4 metalen knoppen in 
de paal bedien je het doek, de screens en 
de verlichting van je pergola wanneer je je 

smartphone niet bij je hebt. De knoppen zijn 
bovendien verlicht én waterdicht.

De juiste tint

Alle RAL-kleuren zijn mogelijk, zelfs een  
‘hout look’-afwerking! Of kies één van de  

3 standaardkleuren:

- Verkeerswit structuur (RAL 9016 ST)

- Antracietgrijs structuur (RAL 7016 ST)

- Gitzwart structuur (RAL 9005 ST)

Hellend of horizontaal dak

Kies je voor de Z!P met hellend dak en 
geïntegreerde regenafvoer, of voor de Z!P 

CUBE met een ultra-moderne en strakke look 
dankzij het platte dak?



Winsol Pergola Z!P / 31

Sfeervolle ledverlichting

- Directe verlichting rondom rond de pergola

- Spots in de dwarsbalk(en) 

- Indirect RGB-sfeerlicht

Bluetooth-geluidssystemen

Onze high-end luidsprekers zitten discreet 
verstopt in de palen van je pergola en zorgen 
voor geluid van uitstekende kwaliteit. Stream 
je favoriete muziek via Bluetooth en geniet!

Dwarsbalk: sfeer en 
ondersteuning

Bij grote afmetingen voegen we één of 
meerdere dwarsbalk(en) toe als extra 

versteviging. Personaliseer ze met spots  
en ledstrips of RGB-sfeerverlichting.

Ingebouwde waterafvoer

Het vernuftige design van de Pergola Z!P zorgt 
voor een discrete afvoer van alle regenwater 

via de in de palen ingebouwde afvoerbuis.

Volant-plus

Bescherm jezelf tegen de laagstaande  
zon via de gemotoriseerde volant-plus 
op zonne-energie. De 2 geïntegreerde 

zonnepanelen zijn discreet geïntegreerd  
in de voorlijst van de Pergola Z!P.

Grotere uitval

2 stevige palen met een breedte van  
90 mm en de combinatie met 2 sterke 

geleiders zorgen voor een uitstekend en 
stabiele pergola die een maximale uitval  

tot 5 m aankan!



Volant-plus met 
Black Belt afwerking

Steellook glaswand

Luidsprekers

Spotverlichting in steunbalk

Dimbare ledstrip
Perspective glaswand 

Directe/ indirecte ledverlichting

E

G

B D

C
A

F
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  inbegrepen in de pack     O  optioneel    

Toepassing Z!P Cosy Z!P Chic Z!P Star

Verlichting

Dimbare ledstrip met direct warm wit licht (kast) [A] O O

Dimbare ledstrip met direct warm wit licht (2 strips in de geleiders) O

Dimbare ledstrip met direct warm wit licht (voorlijst) O O O

Dimbare ledstrip met direct regelbaar koud-warm wit licht (kast) [A] O O O

Dimbare ledstrip met direct regelbaar koud-warm wit licht (2 strips in de geleiders) O O O

Dimbare ledstrip met direct regelbaar koud-warm wit licht (voorlijst) O O O

Volant-plus 

Black Belt-afwerking [B] O O O

Steunbalk verlichting

2 tot 5 spots [D] O O O

2 ledstrips met direct/indirect warm wit/regelbaar koud-warm/RGB-licht [C] O O O

Aansluitingen

230 V-stopcontact O

Dubbel USB-laadpunt O

Bediening

Casambi app (smartphone/tablet)

Design drukknoppen (set van 4) O O

X-Press handzender O O O

Bluetooth-luidsprekers in de paal [E] O O 2 stuks

Sensoren

Regen O

Wind O O

Zon O O

Infraroodverwarming

Design verwarming O O O

Standaard verwarming (zwart of wit) O O O

Regenkap O O O

Sfeerwanden

SolFix 90-screens O O O

Ambiente lamellenwand O O O

Outdoor gordijnen O O O

Perspective glaswand [F] O O O

Glazen schuifwand O O O

Steellook glaswand [G] O O O

Houten schuifwand O O O

Doek

Orchestra

Orchestra Max O O O

Orchestra Infinity O O O

Maximale afmetingen LxB 6000 x 4000 mm of 5000 x 5000 LxB 6000 x 4000 mm of 5000 x 5000 LxB 6000 x 4000 mm of 5000 x 5000



Heerlijk wonen is een kwestie van geluk. Dat geluk 
maak je, samen met Winsol. Met meer dan 144 jaar 
ervaring in Belgische topkwaliteit kunnen we jou 
het ultieme wooncomfort aanbieden. Bovendien 
blijven we vooruitkijken met woonoplossingen 
op maat en innovatief design dat al meermaals 
bekroond werd. Met onze rolluiken, poorten, 
zonwering, screens, alu- en pvc-schrijnwerk, 
terrasoverkappingen en balustrades creëren we 
telkens weer een echte thuis die helemaal aansluit 
bij wie je bent.

www.winsol.eu

Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem, België

T +32 51 33 18 11
F +32 51 33 19 91
info@winsol.eu
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Met Pergola Z!P en Z!P CUBE lanceert Winsol nu twee 
grensverleggende toepassingen die je nog meer 
zullen doen genieten van je thuis. Benieuwd? In deze 
brochure ontdek je hoe ons Z!P-concept garant staat 
voor onvergetelijke terrasmomenten waarbij alles 
100 % goed zit: van de beste beschutting tot een 
aangename temperatuur, van het juiste licht tot je 
favoriete muziek. 
Winsol. Een thuis om van te genieten.

Jouw Z!P verdeler:

Een thuis om 
van te genieten.


