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Terras-zonnescherm
Een zonnescherm waar je wat aan hebt. Door de knikarm
kun je de luifel mooi plat uitdraaien tot een riante overkapping van het terras. Met de tuindeuren open voelt je
terras als een verlengstuk van de woonkamer. Door de
riante afmetingen kun je er ‘s avonds nog lang beschut
zitten. Wil je dat het doek veilig opgeborgen is als het

Diagonale zonwering
•
•
•
•

scherm dicht is, kies dan voor een cassettesysteem. Bij dit

Verlengstuk van de woonkamer
Vrije doorloop onder scherm
Bescherming tegen schadelijke UVstraling
Energiebesparing door koel interieur
van de woning

systeem heeft het doek geen hinder van weersinvloeden,
iets dat bij een semi-cassettesyteem wel het geval kan zijn.

Uitvalscherm / Balkonscherm
De meest eenvoudige zonneluifel en de voorloper van de
luifel met knikarm. Het uitvalscherm ‘valt’ door zijn eigen
gewicht naar beneden en is daardoor ook te bedienen
met de ouderwetse bandopwinder of draaistang. Een
effectieve zonwering die nog steeds uitermate geschikt
is voor montage op plaatsen waar geen vrije doorloop
onder de luifel vereist is. Dit type zonwering wordt
veelal toegepast aan de voorzijde van de woning, aan de

Diagonale zonwering
•
•
•
•

verdieping of aan een balkon.

Markies

Weert de zonnestraling vóór deze het
raam bereikt
Energiebesparing door koel interieur
van de woning
Bescherming tegen schadelijke UVstraling
Prijstechnisch een interessant 		
alternatief

Diagonale zonwering

De onbetwiste klassieker onder de zonneschermen. Een
markies is opgebouwd uit u-vormige delen zonweringdoek, die zijn verbonden door een scharniersysteem.
Ze worden nog steeds gemaakt van hout, maar er is een
onderhoudsvrij alternatief waarbij de boven- en zijkap-

•
•
•

pen van aluminium zijn. Een voordeel van de markies ten

Klassieke uitstraling
Bescherming tegen schadelijke UVstraling
Energiebesparing door koel interieur
van de woning

opzichte van een uitvalscherm is dat hij aan de zijkanten
gesloten is, waardoor ook daar de zon wordt tegen
gehouden. Momenteel is dit type zonwering ook zeer
populair bij nieuwe woningen in 30er jaren stijl.

Avézolette

Diagonale zonwering

Een charmante naam voor zonwering die gemaakt is
voor hoge ramen. Als het ware een combinatie van een
screen en een uitvalscherm. Het doek zakt eerst verticaal
naar beneden en valt op een bepaald punt uit door de
gemonteerde uitvalarmen. Op deze manier wordt de zon
in het hoge deel van het raam perfect geweerd en wordt
het uitzicht naar buiten op sta- of zithoogte behouden.

•
•
•
•

Verlengstuk van de woonkamer
Bescherming tegen schadelijke UVstraling
Energiebesparing door koel interieur
van de woning
Ideale oplossing voor hoge ramen

Screen

Verticale zonwering

Screens bieden bij lage zonnestanden de beste

ritssysteem in de geleider. Dit type screen is daardoor in

bescherming tegen invallend zonlicht. Naast gewone

elke stand bestendig tegen wind en in gesloten stand ook

screens zijn er bijvoorbeeld ook de windvaste screens

insectenwerend.

en Solidscreens. De windvaste screen is, door een
doordacht veersysteem, in elke stand wind bestendig en
daardoor zeer geschikt voor specifieke situaties, zoals
voor een naar het westen gerichte gevel met veel wind
of bij (hoge) flatgebouwen. De Solidscreen® combineert

•
•
•

Insectenwerend in gesloten stand
Energiebesparing door koeler interieur
van de woning in de zomer
Strakke uitstraling

voordelen door de strakke geleiding van het doek via een

Rolluik

Verticale zonwering

Rolluiken verhogen wooncomfort, privacy en
veiligheid. Ze weren zon, licht, warmte, kou, geluid, inkijken inbrekers. Bovendien kunnen rolluiken vrijwel probleemloos worden aangebracht bij renovatie, bestaande
bouw en nieuwbouw. U regelt eenvoudig de hoeveelheid
binnenvallend licht, zonnewarmte en frisse lucht. Zo stemt
u sfeer, binnenklimaat en privacy exact af op uw eigen

•
•
•
•
•
•

Inbraakwerend
Zonwerend
Geluidswerend
Inkijkwerend
Bescherming tegen wind en regen
Isolerend

wensen.Rolluiken werken, afhankelijk van type en wijze
van aanbrengen, geluidswerend en inbraakvertragend.

Verandazonwering

Horizontale zonwering

Eigenlijk behoort elke veranda uitgerust te zijn met zonwering, want vaak zorgt een glazen aanbouw voor wel erg
veel licht en warmte in huis. De verandazonwering is een
zeer doeltreffende regulator van zon en warmte. Bovendien vormt de zonwering een mooi geheel met het dak
van de veranda. De keuze van het doek is bepalend voor

•
•
•

de mate waarin zon en warmte gereflecteerd en geabsor-

Bescherming tegen overmatige vorming
van zonnewarmte via serre of veranda
Energiebesparing door koel interieur
van de woning
Bescherming tegen schadelijke UVstraling

beerd worden, terwijl toch een aangename hoeveelheid
daglicht wordt doorgelaten.

Terrasoverkapping
Net geen hoog zomer of net iets te fris? Met een zogenaamde Piazza® kunt u toch optimaal genieten van uw
terras en tuin. ‘s Avonds net iets langer buiten blijven en
genieten van een heerlijke lente- of nazomeravond. Een
Piazza® biedt u de nodige bescherming en verbindt uw
woning met het buitenleven in uw tuin. De solide constructie, uit uiterst duurzame materialen, verzekert u van
een betrouwbare en onderhoudsvriendelijke comfortzone waarvan u jaren lang plezier zult hebben.

•
•
•
•

Verlengstuk van uw huis
Bescherming tegen schadelijke UVstraling
Zon- en regenwerend
Tevens te gebruiken als carport

Buitenzonwering
beschermt u tegen
schadelijke UVstraling en bespaart
energie.
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