Knikar m-ter rasscher m
Safire
Het sierlijke
knikarm-terrasscherm
De Safire, een eigentijds terrasscherm met een bijzonde-

De oerdegelijke knikarmen, die een vrije doorloop onder uw

revormgeving, is de finishing touch voor elk terras. De

scherm garanderen, hebben een uitval van 150, 200, 250 of

afgeronde kap zorgt voor een fraai aanzicht, terwijl de

300 cm. De maximale breedte van de Safire is 500 cm bij

sierlijk gegoten afdekkappen elke schroef verbergen.

een uitval van 300 cm en 550 cm bij een uitval van 250 cm.

Uitgerust met een systeem met oploopwieltjes, sluit de

Door toepassing van hoogwaardige materialen, zoals alumini-

Safire altijd perfect. Dit ziet er niet alleen mooi uit, het

um, is dit scherm een voorbeeld van absolute duurzaamheid.

doek is ook optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
Om uw Safire een persoonlijk tintje te geven en perfect af
te stemmen op uw omgeving, kunt u een keuze maken uit
het enorme aanbod zonweringdoek. Vanzelfsprekend is
ook dit zonweringdoek van een uitstekende kwaliteit.
Behalve zonwerend is het materiaal vuil- en waterafstotend.
Daarnaast beschermt het doek u tegen UV-straling en houdt
het doek, afhankelijk van de doekkeuze, tot meer dan 90%
van de zonnewarmte tegen.

De uitvoering
U kunt, naast de kleur en
het dessin van het doek, de
kleur kiezen van de cassette.

kunt ook kiezen voor een

Deze is onder meer verkrijg-

gemoffelde cassette in

baar in zilverkleur. Een

crème. Moffelen wil zeggen

speciale behandeling (ano-

dat de kleur middels een

deze nat gelakt zou zijn.

diseren) zorgt ervoor dat de

speciaal verhittingsproces

Bovendien is uw cassette

natuurlijke kleur en glans

wordt aangebracht. Dit

op deze manier goed

van uw aluminium cassette

proces zorgt ervoor dat de

bestend tegen UV-licht en

behouden blijft, ondanks

laklaag aanzienlijk beter slag-

corrosie.

weers- en tijdsinvloeden. U

en slijtvast is dan wanneer

De vormgeving
Door de fraaie compacte
vormgeving, het gesloten
cassettesysteem en de
sierlijke afdekkappen, welke
ervoor zorgen dat schroeven
uit het zicht vallen, is de
Safire een sieraad aan uw
gevel.

De techniek

De knikarmen

Zoals eerder beschreven,

De knikarmen zijn bevestigd

Doordat de knikarmen zijn

zijn de knikarmen traploos

aan twee robuuste aluminium

vervaardigd uit hoogwaardige

instelbaar naar 150, 200,

steunen die, met behulp van

aluminium profielen en voor-

250 of zelfs 300 cm.

een bevestigingsplaat, op de

zien zijn van twee kabels en

muur worden gemonteerd.

stugge veren, zijn ze uiterma-

Het unieke oploopsysteem

te sterk en stabiel. Uiteraard

met wieltjes zorgt ervoor dat

zijn alle bouten en moeren

het scherm altijd perfect sluit,

van roestvast staal.

vanuit welke stand dan ook.
De bediening

Germa doeken

De Safire is standaard

Deze meter zorgt ervoor dat

De Germa-collectie biedt u

acrylaatvezels. Dat wil

geschikt voor een electrische

het scherm bij verschillende

een uitgebreid kleurenpalet

zeggen dat de kleurharsen

bediening en is tevens lever-

weersom-

en een rijke schakering in

worden toegevoegd tijdens

baar met een soepel lopend

standigheden automatisch

uni’s, blokstrepen en fantasie-

de productie van de vezel.

windwerk en een slinger-

uitgaat of wordt ingetrokken.

dessins. Deze uitzonderlijke

Het doek krijgt zo een uit-

stang. Houdt u echter

grote keuze in zonwering-

zonderlijke kleurechtheid.

van gemak en comfort,

doek maakt het mogelijk een

Doordat het doek een extra

dan kunt uhet scherm

persoonlijk tintje aan uw

water- en vuilafstotende

uitbreidenmet een

zonwering te geven.

nabehandeling krijgt, is het

draadlozehandzender.

Germa-doek wordt geweven

onderhoud heel eenvoudig.

Het toppuntvan luxe is

uit in de massa gekleurde

een scherm uitgerust met
een zon-/windmeter.
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