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B-126

Uitschuifbare schaduw voor veranda

1 m25

TOT 1,25 M
UITSCHUIFBAAR!

GENIETEN VAN UW VERANDA

AFMETINGEN

De gemotoriseerde zonwering B-126 met geleiders langs de
zijkanten is geschikt voor rechthoekige veranda‘s, serres en
hellende glasoppervlakken. Een unieke optie is de telescopisch
uitschuifbare extensie waarbij de schaduwgrens tot 1,25 m voor
de veranda wordt verplaatst. De volledig sluitende cassette in
corrosiebestendig aluminium voorkomt het inrollen van bladeren en
vuil in het doek. Afhankelijk van het type doek kan een veranda tot
6 m uitval / 5 m breed / 19 m2 oppervlakte van schaduw worden
voorzien. In een gekoppelde versie verdubbelt de maximale
breedte tot 10 m en oppervlakte tot 38 m2 (Acryl) of 36 m2 (Soltis).
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STANDAARDKLEUREN

Wit

R 9001 Crème
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Andere kleuren in optie
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B-126 gekoppeld

B-126

Max. breedte

vanaf 5 m gekoppeld
(tot 10 m)

5m

Max. uitval

6m

6m

Motor

1X

1X

Acryl

38 m2

19 m2

Soltis 86

38 m2

19 m2

Soltis 92

36 m2

18 m2

VERANDASCHERMEN

MAX. DOEKOPPERVLAK

B-127 VERANDA

Flexibele zonwering

De B-127 kan met een extensie van 1,25 m uitgerust worden en
zorgt aldus voor extra schaduw in uw veranda.

1 m25

DE FLEXIBELE ZONWERING

AFMETINGEN

B-127 Veranda is een flexibele verandazonwering waarbij de
geleiders tot 1 m van de zijkanten kunnen worden gemonteerd.
Hierdoor kunnen niet alleen veranda’s met een onregelmatige
vorm volledig van schaduw worden voorzien, maar kan ook de
zonwering tot 1 m voorbij de beide zijkanten voor extra bescherming
zorgen. In optie kan een telescopische extensie tot 1,25 m vooraan
nog meer schaduw creëren. Afhankelijk van het type doek kan deze
gemotoriseerde zonwering een veranda tot 6 m breed of 5 m
uitval met een maximaal oppervlak van 22 m2 van schaduw voorzien.
De zonwering B-127 is ook beschikbaar onder de referentie
B-127 Pergola (zie pagina 28).
STANDAARDKLEUREN

VERANDASCHERMEN

Max. breedte

6m

Max. uitval

5m

Motor

1X

MAX. DOEKOPPERVLAK

Acryl

22 m2

Soltis 86

19 m2

Soltis 92

18 m2

Andere kleuren in optie

Wit

R 9001 Crème R 8019 Bruin Antracietgrijs
structuur

27

TOPSCREEN

Voor horizontale of hellende glaspartijen

3m x 3m

WINDVAST EN INSECTENWEREND SCREEN

TOPscreen is een nieuwe zonwering voor horizontale en
schuine glaspartijen, lichtstraten, compacte veranda’s en
serres. De combinatie van het Brustor veersysteem met de
ZIPscreen technologie houdt het doek strak gespannen op
elke hoogte, zelfs bij een windkracht van 6 Beaufort. TOPscreen
voldoet dan ook aan de hoogste Europese norm inzake
windresistentie (Windklasse 3 – norm EN 13561). In gesloten
toestand is TOPscreen zonwering 100% insectenwerend.
Volledige verduistering is mogelijk met verduisteringsdoek Soltis
B92.
Optioneel:

afstandsbediening
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RAL

STANDAARDKLEUREN

Andere kleuren in optie
Wit

R 8019 Bruin R 9001 Crème

R 7016
Antracietgrijs
structuur

AFMETINGEN

Type doek

Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92 (100% verduisterend)

Breedte doek

tot 3,00 m*

Hoogte / uitval

tot 3,00 m*

Max. hoek

0° tot 90°

Bediening

motor met schakelaar

Cassette

11 cm x 11 cm

* Uitval en breedte van 3,00 m wordt standaard geleverd met 6 uitdikprofielen
per geleider ( = verhoging van 6 cm).

