Informatie zonnezeilen – Horpirol BVBA
Het stormvaste zonnezeil:
€350 à €500/m² alles incl. (verschillende ontwerpen, uitwerking, plaatsing en nazorg).

Het oprolbare zonnezeil: prijzen tussen de €7500 en €9500 exclusief btw en inclusief plaatsing

Beiden worden volledig op maat van uw behoefte getekend en gemaakt.

Onze zonnezeilen laten zich het beste vergelijken met een semi-vaste overkapping. Een stevige
fundering voor vrijstaande masten in materiaal naar keuze en een goede verankering horen daarbij.
Stormvast betekent naast voldoende sterkte geen gewapper of uitgerekte doeken. Als het harder
waait dan 8 beaufort, dan laten de zeilverbindingen los om de constructie niet te beschadigen. Op
veel plaatsen worden die windsnelheden niet gehaald. Daarnaast zijn alle onderdelen gemaakt van
inox 316 en de katrollen en lijnen van de beste kwaliteit uit de zeilindustrie.
Wij gebruiken hoogwaardig zeildoek dat regenbestendig is en vuilafstotend. Deze doeken zijn zeer
geschikt voor zonnezeilen. Deze doeken zijn lichtdoorlatend, sterk en bestand tegen vervorming in
koude en warme temperaturen. De keuze in dichte doeken is beperkt tot een tiental kleuren. Ze
geven een zuiders gevoel door de kleuring van het licht.
Bij de ontwikkeling van uw zonnezeil worden volgende stappen doorlopen:
- één 3-dimensionaal ontwerp van het zonnezeil in de omgeving.
- na bestelling worden aanpassingen gedaan aan dit ontwerp tot dit volledig aan uw wensen voldoet
- de ontwikkeling van uw zonnezeil
- de eerste fase: het plaatsen van de vaste onderdelen: wand- en paalbevestigingen
- de tweede fase: het plaatsen en afwerken van het zonnezeil
Indien deze terrasoverkapping u aanspreekt, kunt u contact opnemen voor een thuisbezoek. Dan
bekijken wij ter plaatse de mogelijkheden en geven u extra informatie.
Voor bijkomende vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens.
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