ZONWERING

Carré
HET DOEK

Het doek wordt geleverd in een veelvoud aan kleuren en

UITVALSCHERMEN,
veelzijdig eenvoudig

dessins. De keuze is aan U. Er wordt uitsluitend gewerkt met
de beste stoffen. Vervaardigd uit 100% acryl en bestand
tegen straling, wind en vuil. Alle stoffen zijn waterafstotend.

Uitvalschermen worden met de uiterste zorg en precisie
gefabriceerd en getest op veiligheid, duurzaamheid en

De mogelijkheden zijn eindeloos. Vraag het uw leverancier.

bedieningsgemak. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt
van slijtvast en roestvrij materiaal.

Uitvalschermen worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium, wit (RAL 9010) en crèmewit (RAL 9001).
Overige RAL-kleuren op aanvraag.

DE TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Verschillende typen armen
• Diverse uitval-mogelijkheden

UITVALSCHERM

UITVALSCHERM

UITVALSCHERM

• Diverse breedten
• Standaard geleverd in geanodiseerd aluminium,
wit (RAL 9010) en crèmewit (RAL 9001)

Uw Leverancier:

UITVALSCHERM

PRAKTISCH

BEDIENING
Uitvalschermen zijn eenvoudig te bedienen. De
schermen zijn verkrijgbaar met een bandopwinder,
met een staaldraad-windwerk, een oogwindwerk
en slinger of electrische bediening. De laatste, in
combinatie met een door een zon- en windmeter
aangestuurde programmeerbare automaat, maakt
het u helemaal gemakkelijk.

DECORATIEF
ECONOMISCH
Stormvaste arm

uitvalschermen veelzijdig eenvoudig
CASSETTEMODELLEN
De Carré en de Suncool zijn cassettemodellen. Het
doek is opgerold geheel verborgen in een gesloten
kast. Beschermd tegen weersinvloeden. De voorlijst van het scherm sluit de cassette af. De Carré is
vierkant, de Suncool springt er uit door haar
fraaie ronde vorm.

Een uitvalscherm voorkomt de
directe straling van de zon. Het
scherm filtert het zonlicht. Eindeloos toepasbaar en eenvoudig
in gebruik. Vallen de schermen

KAPMODELLEN
De typen 50/80 en 65/110 beschermen het opgerolde
doek met een aluminium kap. De voorzijde heeft
een praktische afvoerrand. De keuze is afhankelijk
van de gewenste uitval en breedte. De breedte
van de 50/80 bedraagt maximaal 4 m, de 65/110
maximaal 6 m.

opgerold nauwelijks op, eenmaal
uitgerold geven de schermen de
gevel een speels accent. Binnen is
de temperatuur altijd aangeSuncool

naam. Uitvalschermen zijn verkrijgbaar in diverse modellen en
zijn overal toepasbaar. De zonnige
uitkomst voor thuis en op het
werk.
50/80

Type 50/80, 65/110

Carré 95

Suncool P85, P125

ARMEN
Bij de uitvalschermen kunt u kiezen voor verschillende typen armen. De vaste armen, windvaste
armen, stormvaste armen, glijarmen, gasveerarmen en voor hoge vensters de valarmen. Uw zonweringsspecialist is u graag behulpzaam.

