
Relatief eenvoudig, maar zeer effectief 
zonlicht weren uit uw huis of bedrijfs-
pand?

Dankzij de variabele uitvalshoek 
schermt een uitvalscherm ramen goed
af voor felle zon. De warmte blijft 
buiten, binnen is het aangenaam.
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UW LEVERANCIER

Waarom een uitvalscherm?

 Beveiliging tegen warmte en UV

 Verfraaien uw woning

 Waardeverhogend werkt

 Beschermen uw privacy

 Creëren een gezellige sfeer

 Maken temperatuur en
 lichtinval beheersbaar

DE MOOISTE... UITVALSCHERMEN

HOOGWAARDIGE KWALITEIT!

BEDIENING VIA SMARTPHONE, TABLET EN PC
Wanneer u thuis bent
•  Bedient u al uw zonwering en
 andere producten met uw tablet of PC
• Controleert u de status van alle
 zonweringen via het scherm, zonder
 dat u het huis hoeft te doorlopen
• Stelt u zelf scenario’s in met een
 druk op de knop

Wanneer u niet thuis bent
•  Altijd een gerust gevoel want de
 huisautomatisering doet nauwkeurig zijn werk
• Tussentijdse aanpassingen doen is op elk
 moment mogelijk. Gewoon even de App openen, 
 naar de productgroep gaan (of specifiek product)
 en met een simpele vingerveeg stelt u deze
 opnieuw in naar elke gewenste positie.



Uitvalschermen zijn geschikt voor 

ramen waarbij een vrije doorloop 

niet nodig is. Denk aan keuken- of 

woonkamerramen aan voortuin-

kant, vanaf de eerste etage of bij 

balkons. Woont u aan de kust? Met 

wind- en stormvaste armen is een 

uitvalscherm voor uw situatie een 

ideale zonwering, net als voor ge-

bouwen met veel verdiepingen zoals 

kantoren, ziekenhuizen en hotels.

Uitvalschermen zijn vrijwel overal 

- zowel op de gevel als op het kozijn - 

te monteren. De schermen kenmerken 

zich door een kleine uitval (+/_ halve 

raamhoogte), waardoor uw uitzicht 

naar buiten behouden blijft. Dankzij de 

variabele uitvalshoek is het scherm op 

de stand van de zon af te stemmen.

Er zijn meerdere types: van eenvoudig 

tot luxe. De gesloten cassette (Carré) 

beschermt het opgerolde doek en 

zorgt voor een exlcusieve uitstraling.

EEN HELDERE KIJK OP UITVALSCHERMEN!

VELE MATEN,  VELE MOTIEVEN,    VELE KLEUREN!

CONSTRUCTIE
& VORMGEVING

Uitvalschermen hebben een solide
constructie. De kap en de armen zijn 
gemaakt van gepoedercoat hoogwaardig
recyclebaar aluminium. Alle bouten, 
moeren en assen zijn van roestvast staal.

Uitvalschermen zijn stijlvol vormgegeven,
perfect afgewerkt en eenvoudig te be-
dienen. Het doek is verkrijgbaar in de
meest uiteenlopende kleuren en dessins.
Daarmee is de zonwering geheel op uw
wensen af te stemmen.

De 50/80 is de klassieker onder de zonneschermen. Met de ranke 
voorlijst biedt het scherm vertrouwde degelijkheid. Het scherm heeft 
een beschermde kap. Er zijn twee types: 50/80 en 65/110.

Open kap
De 50/80 en 65/110 hebben een
openkap constructie. Dit betekent dat
het opgerolde doek met een aluminium
kap tegen weersinvloeden wordt
beschermd. De voorzijde van de kap
is voorzien van een praktische
rand voor de afvoer van regenwater.

Afmetingen
• 50/80: max. 400 cm
 bij een uitval van 115 cm
•  65/110: max. 600 cm
 bij een uitval van 135 cm
Beide schermen zijn los te koppelen.
Bij grote afmetingen zijn er meerdere armen noodzakelijk.

De Carré heeft een vierkante vormgeving met een afgeschuinde
voorlijst. De robuuste vorm geeft een gebouw een strakke en
moderne uitstraling. Dat maakt dit scherm ideaal voor projecten.
Er zijn twee types: 95 en 110.

Gesloten cassette
Bij de Carré wordt het doek dankzij
een gesloten cassette volledig tegen
weer en wind beschermd. Tegelijk
zorgt de gesloten cassette voor een
exclusieve uitstraling. De voorlijst
van het scherm fungeert als
afsluiting van de cassette.

Afmetingen
• Carré 95: max. 400 cm
 bij een uitval van 115 cm
•  Carré 65: max. 500 cm
 bij een uitval van 135 cm
Beide schermen zijn los te koppelen.
Bij grote afmetingen zijn er meerdere armen noodzakelijk.


