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Eindeloos verwonderen. Ieder seizoen opnieuw. 

Geniet van bescherming tegen de krachten van de natuur. 

Vind de perfecte balans tussen schaduw en licht. En beleef zonnestralen 

op hun best. Met de producten van Palmiye Benelux tovert u uw tuin om tot 

een plek voor buitengewoon beleven.

Buitengewoon 
beleven
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Palmiye, opgericht in 1998, is wereldmarktleider op het gebied van gemotoriseerde 

terrasoverkappingen, glaswanden en zonweringen. De producten van Palmiye Benelux 

kenmerken zich door een modern design. Ze laten u ieder seizoen van het jaar genieten van uw tuin.  

 

Palmiye Benelux biedt oplossingen op maat om uw buitenbeleving naar een hoger niveau te 

tillen.  Niet alleen voor u als consument, maar ook voor ieder zakelijk project. 

Inhoudsopgave
Skyroof Prestige  p. 10

Skyroof Plus  p. 12

Skyroof Compact  p. 14

Storexy Screen  p. 46

Windstor ZIP-screen p. 48

Pente Uitvalscherm  p. 50

Liberty Zonnescherm  p. 52

Platinum Zonnescherm p. 54

Vouwdak model overzicht   p. 20

Silver  p. 22

Coral  p. 24

Gala  p. 26

Crown  p. 28

Panorama   p. 30

Apollo  p. 32

Marine  p. 34

Bridge  p. 36

Legend   p. 38

Cosmo  p. 40

Vouwdaken

Lees alles over onze vouwdaken op pagina 16

Lamellen overkappingen

Lees alles over onze lamellen overkappingen op pagina 6

Zonwering

Lees alles over onze zonweringsproducten op pagina 42

Glazen schuifwanden  p. 60

Verstelbaar glazen windscherm  p. 62

Horeca oplossingen p. 64

Showroom  p. 66

Glassystemen

Lees alles over onze glassystemen op pagina 56

Meer informatie
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Een combinatie van elegantie, design, comfort en bescherming. 

Maak perfectie van uw lichtval.

Lamellen
overkappingen
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Verlichting Louvre panelen Glazen schuifwanden Screens

Waarom u buitengewoon beleeft met een Palmiye lamellendak:

Flexibiliteit

Belangrijke uitgangspunten voor de Skyroof serie zijn flexibiliteit en modulariteit. Daarom is deze serie zodanig ontworpen, dat u deze 

pergola’s naar uw hand kan zetten. Dat betekent dat u enerzijds kunt spelen met de materialen en de kleuren. En anderzijds kunt u uw 

overkapping dankzij het koppelbare karakter oneindig doortrekken. 

Perfecte waterafvoer

De interne hellingshoek aan de bovenzijde van de lamellen zorgt voor een perfecte hemelwaterafvoer. Opeenhoping van water op het 

systeem wordt hiermee voorkomen.

Geen vuilophoping

De in de lamellen geïntegreerde goot voorkomt dat er opgehoopt vuil naar binnen valt bij het roteren van de lamellen.

Somfy motoren

Met één druk op de knop opent u uw  lamellen overkapping van Palmiye Benelux. Dat komt dankzij de betrouwbare motoren van Somfy. 

Al ruim 50 jaar ontwikkelt Somfy oplossingen voor ‘slim wonen’. Daarom werkt Palmiye Benelux graag met de oplossingen van Somfy, 

zodat u uw pergola eenvoudig bedient. Geniet bovendien vijf jaar garantie op deze motoren.

Ontmoet de Skyroof serie van Palmiye Benelux. Een volledig assortiment van lamellen 

overkappingen. Een combinatie van elegantie, design, comfort en bescherming. Met de Skyroof 

serie bent u te allen tijde ‘in control’ over de hoeveelheid licht en ventilatie. En creëert u de 

ideale omstandigheden om onvergetelijke momenten te beleven. Ontdek ook de uitgebreide  

mogelijkheden om uw Skyroof overkapping te personaliseren.

Skyroof 
Lamellendaken

Mogelijke toevoegingen aan uw lamellendak:
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Skyroof prestigeSkyroof prestige

De Skyroof Prestige doet geen enkele concessies aan design 

en duurzaamheid. Zo heeft u alle mogelijkheden om alles uit 

het buitenleven te halen. Deze pergola met lamellen biedt u 

alle flexibiliteit. U kunt namelijk de lamellen zowel kantelen als 

volledig naar de zijkant schuiven. Zo kiest u op ieder gewenst 

moment voor een overdekt terras, een open ruimte, of voor het 

spelen met lichtinval. Met de afstandsbediening worden de 

lamellen bovendien synchroon geopend of ingeschoven. Op het 

moment dat u de lamellen sluit, worden ze fraai samengedrukt, 

waardoor u een optimale isolatie beleeft.

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Vrijstaand / Muur

Maximale breedte 4 m*

Maximale uitval 6,9 m*

Lamel breedte 31,54 cm

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen 

te kantelen. Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op 

de knop naar een zijde te schuiven. Met de Skyroof Prestige geniet u van het 

buitenleven zoals u dat wilt.

Skyroof Prestige

*Grotere afmetingen mogelijk door meerdere 

Skyroof Prestiges modellen te koppelen.
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

Het gemotoriseerde dak van de Skyroof Plus bestaat uit 

roteerbare aluminium panelen. Deze beweegt u naadloos naar  

elke hoek tot 120 graden. Zo creëert u de gewenste lichtinval op 

basis van het weertype. Bij het openen van de panelen zorgt u 

er bovendien voor dat de warme lucht van een hete zomerdag 

niet onder uw overkapping blijft hangen. Bij regenachtig en iets 

koeler weer worden de panelen perfect gesloten. Zo geniet u 

van een optimale isolatie. 

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Vrijstaand / Muur

Maximale breedte 4,5 m*

Maximale uitval 8  m*

Lamel breedte 21.56 cm

De Skyroof Plus van Palmiye Benelux biedt de perfecte uitkomst 

voor bescherming tegen alle weersomstandigheden. Geniet van de 

multifunctionaliteit door de flexibele, modulaire en compacte structuur van 

deze overkapping. En personaliseer de Skyroof Plus naar al uw wensen. Van 

kleur, tot afmeting en opties. Elke uitvoering is uniek.

Skyroof Plus

*Grotere afmetingen mogelijk door meerdere 

Skyroof Plus modellen te koppelen.
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Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Deze lamellen overkapping biedt u, net als de gehele Skyroof 

serie, de mogelijkheid om te spelen met lichtinval. Zo kantelt u 

de lamellen eenvoudig met de afstandsbediening. En creëert u 

te allen tijde een gewenste luchtcirculatie. Wanneer er sprake 

is van een hete zomerdag, blijft de warme lucht niet onder 

uw pergola hangen. En bij neerslag biedt deze pergola u een 

optimale isolatie om van buiten te genieten. Het gebruik van 

duurzame materialen zorgt ervoor dat deze pergola weinig 

onderhoud behoeft. 

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Vrijstaand / Muur

Maximale breedte 3,5 m*

Maximale uitval 5,1 m*

Lamel breedte 20,43  cm

Slank. Minimalistisch. Strak. De Skyroof Compact is een verrijking van 

het buitenleven.  Zowel aan uw huis als vrijstaand. Kantel de lamellen 

van deze pergola eenvoudig. En creëer een perfecte lichtinval en prettige 

luchtcirculatie. Geniet vele jaren van een bijzondere buitenbeleving met 

deze onderhoudsarme toevoeging aan uw woning. *Grotere afmetingen mogelijk door meerdere 

Skyroof Compact modellen te koppelen.

Skyroof Compact
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Een flexibele oplossing om optimaal van het buitenleven te genieten. 

Vouwdaken
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Glazen schuifwanden Louvre panelen Lichtstraat Screens

Mogelijke toevoegingen aan uw vouwdak:

Hoogwaardige plafonddoeken

Essentieel voor ieder vouwdak is het doek. Palmiye Benelux biedt hoogwaardige en waterdichte plafonddoeken die met zorg en 

aandacht zijn gemaakt door partners in Europa en de Verenigde Staten. U kunt kiezen uit een breed scala aan kleuren, materialen en 

patronen. Bovendien geniet u vijf jaar garantie tegen verkleuring en schimmel. 

Verlichting

De zon gaat onder. De avond start. Creëer de perfecte sfeer. En geniet, lang na het ondergaan van de zon, nog van buiten. De LED 

verlichtingsmogelijkheden van Palmiye Benelux bieden uitkomst. Variërend van heldere verlichting tot sfeervol dimlicht. Met een 

afstandsbediening of uw smartphone bedient u de verlichting eenvoudig. Bovendien kunt u kiezen voor LED lichtlijnen of puntverlichting, 

beide verwerkt in het doek.

Somfy motoren

Met één druk op de knop opent u het doek van uw vouwdak. Dat komt dankzij de betrouwbare motoren van Somfy. Al ruim 50 jaar 

ontwikkelt Somfy oplossingen voor ‘slim wonen’. Daarom werkt Palmiye Benelux graag met de oplossingen van Somfy, zodat u uw 

overkapping eenvoudig bedient. 

Waterafvoer

Het regent. Ondertussen geniet u, zonder zorgen, onder uw overkapping. Hemelwater wordt namelijk eenvoudig afgevoerd, dankzij het 

afvoersysteem. Deze is zorgvuldig weggewerkt in de pergola. Het water wordt verzameld en afgevoerd naar de regengoot. 

Optimaal gebruik maken van uw terras. Het hele jaar door. Geniet tijdens het ochtendgloren van uw 

eerste koffiemoment. Vier een namiddagborrel in goed gezelschap. En leef buiten. Nog lang na het 

ondergaan van de zon. Dankzij de serie pergola’s met vouwdaken maakt u met Palmiye Benelux 

van ieder seizoen een onvergetelijk terrasseizoen. Ontdek de vele variaties en afwerkingen. 

Vouwdaken

Waarom u buitengewoon beleeft met een Palmiye vouwdak:
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Bekijk onze variatie 

aan vouwdak 

modellen

Coral

Crown

zie pagina 24

zie pagina 28

Muurmontage  |  Rond aflopend dak

Vrijstaand  |  Rond aflopend dak

Apollo

Bridge

Cosmo

zie pagina 40

zie pagina 36

zie pagina 32

Muurmontage of vrijstaand  |  Rond aflopend dak

Vrijstaand  |  Rond aflopend dak

Inbouwsysteem  |  Rond aflopend dak

Silver

Gala

zie pagina 22

zie pagina 26

Muurmontage  |  Recht aflopend dak

Vrijstaand  |  Recht aflopend dak

Panorama

Marine

Legend

zie pagina 38

zie pagina 34

zie pagina 30

Muurmontage  of vrijstaand |  Recht aflopend dak

Vrijstaand |  Recht aflopend dak

Inbouwsysteem  |  Recht aflopend dak
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

Prettig aan een vouwdak, zoals de Silver, is dat het doek 

zorgt voor een goede bescherming tegen de zon en neerslag. 

Daarmee is deze overkapping geschikt voor ieder weertype en 

heeft u er ieder seizoen opnieuw plezier van. U kunt de Silver 

bovendien uitbreiden met glazen schuifwanden van Palmiye 

Benelux. Daarmee maakt u van deze pergola een aangename 

tuinkamer voor in de koudere maanden. De Silver biedt vele 

opties en mogelijkheden, waardoor hij tot één van de favorieten 

behoort.  

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Muurmontage

Maximale breedte 13 meter

Maximale uitval 10 meter

Strakke lijnen. Modern design. Verrijk uw terras met het Silver vouwdak 

van Palmiye Benelux. Een schuifdaksysteem met een aluminium frame. 

Deze terrasoverkapping is geschikt voor ieder weertype en ontworpen voor 

gebruik in alle seizoenen. 

Silver
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

De Coral kenmerkt zich door een fraai rond aflopend dak. Met 

gemak opent of sluit u het waterafstotende en zonwerende 

doek. Daarmee is deze pergola geschikt voor alle seizoenen en 

weersomstandigheden. De Coral is perfect af te stemmen op uw 

omgeving. Door de Coral uit te breiden met glazen schuifwanden 

maakt u deze terrasoverkapping bovendien winterproof. 

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Muurmontage

Maximale breedte 13 meter

Maximale uitval 8 meter

Aanschouw de subtiele welving van het dak. Ontdek de zachte contouren. En 

geniet van dit stijlvolle verlengstuk van uw leefruimte. De Coral overkapping 

van Palmiye Benelux maakt van uw terras een knusse plek om van het 

buitenleven te genieten. Ieder seizoen. Ongeacht de weersomstandigheden. 

Coral
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

Voor situaties met grote gezelschappen biedt de Gala pergola 

met vouwdak van Palmiye Benelux de perfecte oplossing. 

De Gala laat u(w gasten) volop genieten van een unieke 

buitenervaring. U hoeft dan ook niet bang te zijn dat een event 

niet kan plaatsvinden omwille van het weer. Wanneer het regent 

sluit u de overkapping immers eenvoudig. En willen uw gasten 

volop van de zon genieten, dan opent u het doek met hetzelfde 

gemak. Het is tevens mogelijk de overkapping uit te breiden tot 

een inschuifbare buitenruimte met diverse wandsystemen. 

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Vrijstaand

Maximale breedte 13 meter

Maximale uitval 20 meter

Elegant en grotesk. Ontdek de Gala. Entertain uw gasten in een stijlvolle 

omgeving. Thuis of in een horecaonderneming: de Gala van Palmiye Benelux 

is speciaal ontworpen voor grote oppervlaktes. Voor ieder weertype en elk 

seizoen. Sluit de zijkanten af met wandsystemen. En tover de Gala om tot 

een flexibele buitenruimte. 

Gala
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

De Crown van Palmiye Benelux is een pergola met vouwdak. 

Dankzij het ontwerp biedt de constructie een maximale 

stevigheid en windbestendigheid. Deze pergola is geschikt 

voor ieder weertype. Met gemak opent of sluit u het hoge 

kwaliteitsdoek van deze pergola. Zo beleeft u ieder seizoen 

opnieuw volop plezier. Deze pergola kunt u bovendien uitbreiden 

met glazen panelen en LED verlichting.

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Vrijstaand

Maximale breedte 13 meter

Maximale uitval 16 meter

De Crown. Een juweel. De gewelfde contouren en het ronde model van deze 

pergola zorgen voor een intieme sfeer op uw terras. Bij deze majestueuze 

overkapping schuift u het plafonddoek als één geheel open. Zo switcht u op 

ieder gewenst moment tussen schaduw en zon. 

Crown



30 31

Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

Palmiye Benelux streefde naar een ontwerp waarbij u van 

een onbelemmerd zicht geniet. Het resultaat is dit Panorama 

vouwdak. Dit ontwerp kent een recht dak. Verder is er niet 

gekozen voor ondersteuning aan de voorzijde, maar voor een 

hangend systeem. Daardoor lijkt deze pergola te zweven. 

Dankzij de aluminium constructie en het in- en uitschuifbare 

doek geniet u ieder seizoen van het buitenleven. Desgewenst 

kan de Panaroma pergola met vouwdak worden uitgevoerd met 

steunpilaren aan de achterzijde. 

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Vrijstaand / Muur

Maximale breedte 13 meter

Maximale uitval 6 meter

Geniet onbelemmerd van prachtige vergezichten. Verwonder u keer op 

keer over de natuur. Van de zon die ondergaat en de lucht omtovert tot een 

aquarel met talloze kleurschakeringen. Tot de krachten van het onweer. 

De Panorama van Palmiye Benelux laat u uw tuin beleven alsof u in een 

schilderij zit. 

Panorama
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

De Apollo pergola met vouwdak van Palmiye Benelux laat 

u ieder seizoen van het buitenleven genieten. Dankzij het 

bedienbare weerbestendige doek kiest u ieder gewenst moment 

voor zon of schaduw. Bovendien geniet u onbelemmerd en 

beschut van uw uitzicht. Het ontwerp kenmerkt zich door een 

rond aflopend dak en slanke bogen, waarbij de roestvrijstalen 

verbindingselementen en schroeven onzichtbaar zijn 

weggewerkt. De Apollo kan op twee manieren worden 

uitgevoerd: in een hangende overkapping, of in een uitvoering 

met steunpilaren. 

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Vrijstaand / Muur

Maximale breedte 13 meter

Maximale uitval 6 meter

Wanneer Mercurius tijdens het ochtendgloren zichtbaar was, noemden de 

oude Grieken deze planeet Apollo. Deze staat het dichtst bij de zon. Met 

dit zwevende ontwerp ervaart u een ruimtegevoel en geniet u van een 

onbelemmerd zicht. Beleef uw koffiemoment optimaal, zeker tijdens het 

ochtendgloren. 

Apollo
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

De Marine van Palmiye Benelux is een vrijstaande pergola met 

vouwdak. Het ontwerp kenmerkt zich door een recht aflopend 

dak. Daarnaast bevinden de staanders zich in het midden van de 

overkapping. Dankzij het hangende systeem geniet u bovendien 

van een onbelemmerd zicht. Deze pergola is ook geschikt als 

oplossing voor commerciële doeleinden. Het design zorgt 

automatisch voor een gastvrije sfeer. 

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Vrijstaand

Maximale breedte 13 meter

Maximale uitval 12 meter

Beleef uw buitenruimte met het Marine vouwdak van Palmiye Benelux. Een 

nautisch, maritiem ontwerp. Geperfectioneerd tot in de kleinste details. Met 

één druk op de afstandsbediening schakelt u tussen een panoramisch zicht 

op de blauwe lucht en een schaduwrijk terras. Sluit uw ogen 

en voor even is het alsof u op het water drijft. 

Marine
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

De Bridge van Palmiye Benelux is een vrijstaande pergola 

met vouwdak, ontworpen voor grote oppervlakten met ruimte 

voor grotere gezelschappen. Het is dan ook een perfecte 

overkapping voor commerciële doeleinden. Met de bijgeleverde 

afstandsbediening opent of sluit u het doek van de overkapping 

eenvoudig. Zo blijft de ambiance behouden en geniet u ook bij 

tegenvallend weer van deze blikvanger.   

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Vrijstaand

Maximale breedte 13 meter

Maximale uitval 12 meter

Een onweerstaanbare aantrekkingskracht op uw gasten. Met de Bridge 

geeft u uw buitenruimte een nieuwe dimensie. Schakel gemakkelijk tussen 

zon en schaduw. En geniet eindeloos van bijzondere momenten met uw 

gezin, familie en vrienden onder deze overkapping.   

Bridge
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

De Legend van Palmiye Benelux is een vouwdaksysteem 

waarvan het dak recht afloopt. Het betreft een ‘inbouw’ 

vouwdak en vormt daarmee de perfecte toevoeging aan reeds 

bestaande constructies. Het dak bestaat uit een hoogwaardig 

plafonddoek geïmporteerd uit Europa en Amerika. Het doek is 

leverbaar in verschillende kleuren en patronen. Uiteraard kunt 

u het doek  verrijken met ingebouwde LED verlichting.  

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Inbouwsysteem

Maximale breedte 13 meter

Maximale uitval 10 meter

De Legend van Palmiye Benelux. Met zijn afwerking, recht 

dak en strakke lijnen vormt deze legend een verrijking voor 

ieder interieur.  In vrijheid geniet u bovendien van een optimaal 

afgeregeld klimaat. Het hele jaar door. 

Legend
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

De Cosmo van Palmiye Benelux is een vouwdaksysteem 

met een gebogen dak. Het betreft een ‘inbouw’ vouwdoek en 

vormt daarmee de perfecte toevoeging aan reeds bestaande 

constructies. Het dak bestaat uit een hoogwaardig plafonddoek 

geïmporteerd uit Europa en Amerika en is leverbaar in 

verschillende kleuren en patronen. U bedient het doek 

eenvoudig met de bijgeleverde afstandsbediening.  Uiteraard 

kunt u het doek verrijken met ingebouwde  LED verlichting.

Kleur Alle RAL kleuren

Plaatsing Inbouwsysteem

Maximale breedte 13 meter

Maximale uitval 8 meter

De Cosmo laat u van iedere zonnestraal genieten. Van de frisse 

lentezon, tot het gouden zonlicht van de herfst. De Cosmo is 

voorzien van een gebogen dak, een elegante afwerking en biedt 

een fraai lijnenspel. Ononderbroken regelt u het klimaat onder 

uw overkapping. Ieder moment opnieuw. 

Cosmo
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Verrijk uw leefklimaat met zonwering. Niet alleen voor thuis. Maar ook voor uw 

horecaonderneming of bedrijf.

Zonwering
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Onze zonweringsoplossingen:

Somfy motoren 

Dankzij de betrouwbare motoren van Somfy opent u uw zonwering eenvoudig, met slechts één druk op de knop. Al ruim 50 jaar 

ontwikkelt Somfy oplossingen voor ‘slim wonen’. Daarom werkt Palmiye Benelux graag met de oplossingen van Somfy, zodat u uw 

zonweringsproduct eenvoudig bedient. Geniet bovendien vijf jaar garantie op deze motoren. 

Optionele weersensoren 

De zonweringsproducten van Palmiye Benelux zijn optioneel uit te voeren met zon- en/of windsensoren. Daarmee is het mogelijk om 

de zonwering automatisch uit te rollen of in te trekken op basis van de weersomstandigheden. Zo kunt u te allen tijde zorgeloos van 

huis gaan.

Muur- of plafondmontage

Al onze zonweringsproducten zijn zowel aan de muur als aan het plafond te bevestigen.

Wanneer de zon schijnt, straalt het leven nét iets meer. De zon biedt warmte, vrolijkheid en de 

mogelijkheid om optimaal te genieten van het buitenleven. Tegelijkertijd zijn er momenten waarop 

het fijn is om uzelf te kunnen beschermen tegen de kracht van de zon. Daarom biedt Palmiye 

Benelux met zorg ontworpen zonweringsproducten aan. Dankzij de optionele zon- en windsensor 

reageert ieder zonnescherm bovendien direct op veranderende weersomstandigheden. Ontdek de 

verschillende mogelijkheden.

Zonwering

Pente Uitvalscherm

zie pagina 50

Storexy Screens

zie pagina 46

Windstor ZIP-Screens

zie pagina 48

Platinum Zonnescherm

zie pagina 54

Liberty Zonnescherm

zie pagina 52

Maak kennis met de belangrijkste voordelen
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

De Storexy van Palmiye Benelux. Het perfecte verticale 

zonweringsdoek. Bekroond met de ‘Best Design’ Award. Met 

gemak sluit u de zijden van uw terras of balkon af. En creëert 

u met dit screen privacy en bescherming tegen de zon en 

warmte. De Storexy kenmerkt zich door RVS geleidingskabels, 

waarmee het doek in en uit het cassettesysteem schuift. Zo 

blijft het doek, ongeacht het weer en seizoen, droog en schoon. 

Standaard wordt de Storexy uitgevoerd met een handmatige 

bediening. Uiteraard kunt u deze zonwering automatiseren en 

voorzien met sensoren voor optimaal genot. 

Breedte Screen 100 - 480 cm

Hoogte Screen 100 - 300 cm

Montage Muur / Plafond

Als de zon schijnt, wordt uw hart verwarmd. Tegelijkertijd is het fijn de 

mogelijkheid te hebben om de zon even uit te schakelen. Zeker tijdens 

intens warme zomerdagen. Dankzij de Storexy, een perfect verticaal 

zonweringsdoek, hoeft u zichzelf niet te verplaatsen en 

bent u beschermd tegen de felle krachten van de zon.

Storexy screen
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

Het doek van het Windstor ZIP Screen kenmerkt zich door 

een ‘blind ritssysteem’ en rolt verticaal uit. De Windstor 

is weerbestendig en windvast. Daarmee geniet u van 

bescherming tegen alle weersomstandigheden . Van zon 

en warmte, tot regen en wind. Fraai als zijwand voor uw 

overkapping. Perfect geschikt als raambekleding voor horeca 

en bedrijfspanden. De Windstor is bovendien verkrijgbaar in 

doorzichtig PVC om onbelemmerd van het zicht te genieten. 

U bedient deze zonwering bovendien eenvoudig met een 

afstandsbediening.  

Breedte Screen 100 - 500 cm

Hoogte Screen 100 - 280 cm

Montage Muur / Plafond   

Bediening Somfy

Eindeloos genieten van de zon, zonder de schoonheid van buiten te hoeven 

missen. Met het Windstor ZIP Screen geniet u van bescherming tegen de 

zon wanneer u dat wenst. Zowel tegen de felle lichtstralen als de hitte. Met 

deze zonwering geeft u buitengewoon beleven een extra dimensie en blijft 

u eindeloos naar buiten kijken.

Windstor ZIP-screen
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

Ontdek de Pente van Palmiye Benelux. Een perfect uitvalscherm 

dat zonwering biedt. Zowel thuis als op horecaterrassen, in 

kantoren, scholen en in (openbare) gebouwen. Met de Pente 

weert u de zonnestralen zoals u wenst. U stelt de hoek van de 

Pente traploos in tot 180 graden. Afhankelijk van de armlengte, 

kiest u voor een uitval van 80, 120 of 160 centimeter. U bedient 

de Pente eenvoudig met de afstandsbediening. Wanneer u 

sensoren toevoegt aan deze zonwering gaat alles automatisch. 

Zo geniet u van een optimaal gebruiksgemak. 

Breedte 100 - 480 cm

Armlengte 80 / 120 / 160 cm

Hellingshoek 0-180 graden  

Bediening Somfy

Montage Muur / Plafond

Op intens zonnige dagen, met felle zonnestralen. Laat dan het scherm 

van de Pente uitvallen. En geniet van een schaduwrijke plek. Zet de zon op 

pauze. Weer de hitte en het felle licht. Zonder problemen gaat u verder waar 

u gebleven was. 

Pente Uitvalscherm
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

Ontmoet de Liberty van Palmiye Benelux. Een designvol 

knikarmscherm met een hellingshoek van maximaal 60 graden. 

Bepaal zelf wanneer u van een schaduwrijk terras geniet. En zorg 

bij warmte voor een koelere binnentemperatuur. Desgewenst 

verrijkt u de Liberty met een extra beschermingsstrook. Ideaal 

voor een laagstaande zon. Standaard levert Palmiye Benelux de 

Liberty in een handmatig bedienbare versie. Uiteraard kunt u het 

scherm uitbreiden tot een gemotoriseerd model met sensoren. 

Breedte 220 - 550 cm

Armlengte  160 / 210 / 260 / 310 / 360 cm

Hellingshoek 0-60 graden  

Montage Muur / Plafond

Een knikarm zonnescherm, zoals u niet eerder zag. Designvol, optioneel 

voorzien van een beschermingsstrook. Bepaal de mate van schaduw, en 

mis niets van buiten en goed gezelschap, dankzij de Liberty van Palmiye 

Benelux. 

Liberty Zonnescherm
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

Beleef zonwering met de Platinum van Palmiye Benelux. Een 

designvol knikarmscherm met een volledige cassette. Perfect 

geschikt om een groot terras te voorzien van zonwering. Dankzij 

de maximale hellingshoek van 50 graden geniet u van een 

optimale flexibiliteit. En speelt u op ieder gewenst moment 

met schaduw en licht met de afstandsbediening. Uiteraard 

kunt u deze zonwering verrijken met sensoren voor optimaal 

gebruiksgemak. 

Breedte 205 - 700 cm

Armlengte 160 / 210 / 260 / 310 / 360  cm

Hellingshoek 0-50 graden  

Bediening Somfy

Montage Muur / Plafond

Speel met schaduw en licht wanneer u het wenst. Bescherm uzelf en 

uw gezelschap tegen de krachten van de zon. Weer hitte, weer de felle 

zonnestralen en geniet van een optimaal gebruiksgemak. Met de Platinum 

van Palmiye Benelux blijft u buitengewoon beleven. 

Platinum Zonnescherm
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Buitengewoon beleven. Iedere dag van het jaar. Beschut tegen weer en wind.

Glassystemen
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Maak kennis met de belangrijkste voordelen

Bekijk onze glaswand oplossingen:

Bescherming tegen weer en wind 

Wanneer u een glassysteem toevoegt aan uw overkapping, bent u in de gelegenheid om iedere dag van het jaar buitengewoon te 

beleven. Zonder gehinderd te worden door de weersomstandigheden.

Maximale flexibiliteit

Dankzij onze glassystemen heeft u volledige controle over de stand van uw glaswanden. Indien gewenst kunt u deze eenvoudig 

openschuiven. Hierdoor geniet u van een open ruimte in huis. Of u ervaart het directe contact met buiten. 

Onbelemmerd zicht 

Met onze glassystemen  bent u beschermd tegen de wind zonder dat u inlevert op het vrije zicht op uw tuin of naastgelegen kamer. 

Buitengewoon beleven. Iedere dag van het jaar. De glazen schuifwanden van Palmiye bieden 

de perfecte oplossing. Ongeacht de weersomstandigheden. Open de panelen van uw glaswand 

soepel bij mooi weer. En proef de natuur om u heen. Sluit de schuifwanden eenvoudig, wanneer 

het frisser wordt. En geniet windvrij van een sfeervolle tuinkamer. Met behoud van verbinding met 

buiten.

Glassystemen

Glazen schuifwanden

zie pagina 60

Verstelbaar glazen windscherm

zie pagina 62
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Skyroof prestigeSkyroof prestige

Behoud de vrijheid om van buiten te genieten. Het horizontale 

glazen schuifwandsysteem van Palmiye is het perfecte 

product voor elk gebouw en overkapping. Zelf kiest u voor 

open of dicht, terwijl u het contact met buiten blijft behouden. 

Palmiye Benelux levert de panelen in verschillende hoogte- en 

breedtematen. Hierdoor sluit ieder glazen schuifwandsysteem 

perfect aan op uw wensen. 

Kleur Alle RAL kleuren

Paneel breedte 640 / 820 / 980 mm

Inbouwhoogte 2000 t/m 2500 mm

Aantal sporen 2/3/4/5/6-spoors rails 

Glasdikte 10 mm

Benut uw leefruimte maximaal met de glazen schuifwanden. Geniet van 

het directe contact met buiten door de panelen te openen. Sluit het systeem 

eenvoudig en creëer een comfortabele afgesloten binnenruimte.

Glazen Schuifwanden
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Skyroof prestige

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Maak kennis met de Skyroof Prestige. Speel met lichtinval door de lamellen te kantelen. 

Of creëer een volledig open omgeving door ze met één druk op de knop naar een zijde te 

schuiven. Met de Skyroof Prestige beleeft u buitengewoon, zoals u dat wilt.

Skyroof prestige

Dit verticale glazen schuifsysteem van Palmiye Benelux biedt 

de perfecte oplossing voor binnen en buiten. Binnenshuis 

fungeert het systeem als een flexibele tussenwand. Buiten 

ervaart u een optimaal balkon- of windscherm. Eenvoudig stelt 

u de hoogte handmatig of, indien gewenst, automatisch in. Zo 

verhoogt of verlaagt u het scherm om de perfecte bescherming 

tegen geluid, hitte of regen te creëren. 

Kleur Alle RAL kleuren

Systeem hoogte 2000 - 4000 mm

Systeem breedte 1500 - 4000 mm

Glasdikte 8 mm

Het verstelbare glazen windscherm is ideaal voor binnen en buiten. U 

gebruikt dit model als een verstelbare tussenwand voor binnen. Voor buiten 

creëert u het perfecte windscherm. Ook voor de horecaterrassen een 

flexibele oplossing tegen geluid, hitte en regen.

Verstelbaar glazen windscherm
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Als horecaondernemer creëert u graag de beste omstandigheden voor uw gasten. Het liefst laat 

u ze het hele jaar door buiten op uw terras in een sfeervolle ambiance van elkaars gezelschap 

genieten. Helaas werkt het klimaat in Nederland en België daar niet altijd aan mee. Daarom 

biedt Palmiye Benelux uitkomst met speciale pergola’s en zonwering voor de horeca. Stijlvol 

en gebruiksvriendelijk vormen ze de perfecte verrijking voor uw horecagelegenheid. Ontdek de 

mogelijkheden en maak van ieder seizoen een terrasseizoen. 

De perfecte terrasoverkapping voor uw doeleinde

Met Palmiye Benelux stelt u een pergola samen die optimaal aansluit bij uw wensen. Van model 

en afmetingen, tot kleur en materialen. Daarmee bieden we naast horeca ook oplossingen voor 

strandtenten, sportclubs, musea en bibliotheken. Voor uw doeleinde stelt Palmiye Benelux met u 

de perfecte overkapping samen, zodat u alles uit uw buitenruimte haalt.

Horeca oplossingen
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Een bezoek aan ons inspiratiecentrum op de Astridlaan 276C in Pelt is een ware beleving. U 

ervaart in onze showroom écht hoe u uw tuin met onze producten kunt omtoveren tot een plek 

voor buitengewoon beleven. Daarnaast kunt u de meeste van onze producten live zien, voelen, 

testen en beleven. 

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk!  Maak daarom voor uw bezoek een afspraak zodat wij 

alle tijd voor u kunnen nemen. Uiteraard onder het genot van een heerlijke kop koffie, thee, fris en 

wat lekkers. Net zoals thuis. 

Palmiye Benelux werkt samen met een netwerk van topverdelers verspreid over Benelux. Daardoor 

is er altijd wel een showroom bij u in de buurt waar u terecht kunt. Neem contact met ons op of 

maak een afspraak via www.palmiye.be

Showroom
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Palmiye Benelux Showroom

Astridlaan 276C

3900 Pelt

+32 (0) 11 360 884

info@palmiye.be

Openingstijden showroom

Maandag  09.00-17.00

Dinsdag  09.00-17.00

Woensdag  Op afspraak

Donderdag  09.00-17.00

Vrijdag  09.00-17.00

Zaterdag  Op afspraak

Zondag  Op afspraak WWW.PALMIYE.BE


