
Kn ika r m- te r r asscher m
   K r i s ta l

Het compacte cassettescherm

Een nieuw type zonnescherm dat, door zijn compacte 

vorm en unieke stelmogelijkheden, in bijna iedere situatie 

te plaatsen is. Door de montage van oerdegelijke knik-

armen blijft een vrije doorloop onder het scherm

gegarandeerd .

Dit unieke scherm, met z’n gewaagde maar toch tijdloze

vormgeving, heeft speciale montagesteunen, die zowel

voor muur- als plafondbevestiging geschikt zijn. Denk bv.

aan montage onder balkons. De maximale breedte van dit

scherm is 600 cm bij een uitval van 250 cm of een breedte

van 550 cm bij een uitval van 300 cm. De knikarmen hebben

een uitval van 150, 200, 250 of 300 cm. Door toepassing van

hoogwaardige materialen zoals aluminium is dit scherm een

voorbeeld van absolute duurzaamheid.

Vanzelfsprekend is ook het zonweringdoek van een

uitstekende kwaliteit. Behalve zonwerend is het materiaal

vuil- en waterafstotend. Door de enorme keuze aan kleuren

en dessins is het altijd mogelijk een combinatie te maken

die perfect harmonieert met uw omgeving!
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Deze meter zorgt ervoor 

dat het scherm bij verschil-

lende weersomstandigheden 

automatisch uitgaat of wordt 

ingetrokken.

D e  u i t v o e r i n g

U kunt kiezen uit een zilver-

kleurige cassette of een

gemoffelde cassette in wit

of crème.

G e r m a  d o e k e n

De Germa-collectie biedt u

een uitgebreid kleurenpalet

en een rijke schakering in

uni’s, blokstrepen en fantasie-

dessins. Deze uitzonderlijke

grote keuze in zonwering-

doek maakt het mogelijk

een persoonlijk tintje aan uw

zonwering te geven.

Germa-doek wordt geweven

uit in de massa gekleurde

acrylaatvezels. Dat wil

zeggen dat de kleurharsen

worden toegevoegd tijdens

de productie van de vezel.

Het doek krijgt zo een uit-

zonderlijke kleurechtheid.

Doordat het doek een extra

water- en vuilafstotende

nabehandeling krijgt is het

onderhoud heel eenvoudig.

stellen, zodat uw terras en/of 

raampartij altijd van schaduw

kan worden voorzien.

D e  t e c h n i e k

De armen zijn bevestigd aan

twee robuuste aluminium

steunen, die op de gevel of

aan het plafond worden

gemonteerd. Door de unieke

constructie van het scherm is

het mogelijk het scherm in

verschillende standen in te 

D e  b e d i e n i n g

De Kristal is standaard 

geschikt voor electrische 

bediening en is tevens lever-

baar met een soepel lopend 

windwerk en slingerstang. 

Houdt u echter van gemak 

encomfort, dan kunt u

het scherm uitbreiden

met een draadloze

handzender. Het top-

punt van luxe is een 

schermuitgerust met een 

zon-/windmeter. 

D e  k n i k a r m e n

Doordat de knikarmen zijn 

vervaardigd uit hoogwaardige

aluminium profielen en 

voorzien zijn van twee kabels 

en stugge veren zijn ze 

uitermate sterk en stabiel. 

Uiteraard zijn alle bouten en 

moeren van roestvast staal. 

De knikarmen zijn traploos 

instelbaar tot 150, 200, 250 of 

zelfs 300 cm.

O p l o o p s y s t e e m

Het unieke oploopsysteem

met wieltjes zorgt ervoor

dat het scherm altijd

perfect sluit.

D e  v o r m g e v i n g

Door de compacte en mooi

afgeronde vormgeving is dit

cassettescherm gedurfd en

toch tijdloos. De sierlijke

kleine cassette (hoogte

± 12,5 cm) zorgt voor een

verfraaiing van uw gevel.

In gesloten stand zorgt zij

voor een optimale

bescherming van het doek.


