
Serre- en pergola zonwering
Voor optimale temperatuur- en lichtregeling

Vinci is dé naam voor een elegante serre en pergola zonwering met vele opties voor zomers genieten. 

Voorzien van een solide en stijlvol vormgegeven framewerk, gemaakt van hoogwaardig aluminium. 

De Vinci is leverbaar als onderliggende zonwering en als bovenliggende zonwering op een serre. 

Tevens zijn er een pergola- en paviljoenuitvoering verkrijgbaar. 

www.portenda.nl

Modellen serrezonwering

De collectie bestaat uit vijf verschillende types:

Vinci 100: onderliggend model

Vinci 150 Zip: onderliggend model met rits-geleiding

Vinci 200:  bovenliggend model

Vinci 250 Zip: bovenliggend model met rits-geleiding

Vinci 300: bovenliggend model met de geleiders onder het doek

Standaard specificaties

• Somfy orea WT motor

• Frame in iedere RAL-kleur naar 

keuze of structuurlak (8 kleuren)

• Doek uit de Dickson, Satler en 

Sunvas collecties.

• Model met Zip-geleiding alleen 

leverbaar met Sunvas-doek

• Geleiders vooraf opgespannen

middels gasverenExtra opties

• Somfy sunea io motor

• Extra montagesteunen

• Koppelbaar middels speciale 

montagesteun

Bovenliggend model

Onderliggend model

Binnenwerk 

Zip-geleider

Koppel-

montagesteun

De afgebeelde kleuren

zijn een indicatie en

kunnen afwijken van de

werkelijkheid. 

Kleuren



Afmetingen
Specifieke maten zijn afhankelijk van het gekozen Vinci-model
In de tabel hieronder is de algemene afmeting-range weergegeven.

Zonwering | Garagedeuren | buitenleven
Levering, montage, service en onderhoud

Omschrijving Serre & pergola Vinci 450 w.dicht

Breedte (min/max) 1500/6000 mm 1500/4500 mm

Uitval (min/max) 2000/5000 mm 2000/5000 mm

Max. oppervlak 36 m2 (serre)  30 m2 (pergola)

Vinci 450 waterdicht

Pergola zonwering met doek uit de 

Sunworker Crystal collectie.

Waterklasse 1: 17 liter per m2 per 

uur. Doorloophoogte: 2500 mm.

Vinci Paviljoen
En dan is er nog de paviljoen-uitvoering in de Vinci-serie. Dit is een vrijstaand 

model met het Zip-geleider systeem en een standaard doorloophoogte van 2700 

millimeter. Verkrijgbaar in het type Vinci 250 en als waterdicht model Vinci 450. 

Vraag onze adviseurs naar de uitgebreide mogelijkheden, ook voor 

bedrijfsmatige toepassingen.

Modellen pergolazonwering
De collectie bestaat uit vijf verschillende types:

Vinci 200: doorloophoogte 2500 mm

Vinci 200+: pergola met Vario-volant en/of Ledverlichting

Vinci 250 Zip: pergola met rits-geleiding

Vinci 250+ Zip: pergola met Vario-volant, Ledverlichting én ritsgeleiding

Vinci 300: pergola-model met de geleiders onder het doek

Extra opties

• Somfy sunea io motor

• Extra montagesteunen

• Koppelstaander 

• Vario-volant (200+ & 250+)

• Led-verlichting (200+ & 250+)

• Zonder staanders

Cassette Vinci Pergola

Cassette met

Vario-volant

Standaard specificaties

• Somfy orea WT motor

• Frame in iedere RAL-kleur naar 

keuze of structuurlak (8 kleuren)

• Doek uit de Dickson, Satler en 

Sunvas collecties.

• Model met Zip-geleiding alleen 

leverbaar met Sunvas-doek

• Geleiders vooraf opgespannen

middels gasveren

• Doorloophoogte 2500 mm

Specificaties Vario-volant

• Geleverd met oogwindwerk

• 1500 mm hoog 

• Standaard Soltis-86 doek 

• Optioneel: Somfy Sunea io motor

Vinci 450 pergola

Waterdicht 

Vinci Paviljoen

Maak een afspraak voor vrijblijvend advies via www.portenda.nl


