
Knikarmscherm “Bonn”

Verkoeling: knikarmscherm “Bonn”

Het knikarmscherm Bonn is zeer 

geschikt voor het creëren van scha-

duw op het terras. De behuizing is een 

zgn. cassette, waardoor het doek en 

de armen tegen weer en wind opge-

borgen zitten. De behuizing is in 

diverse lakkleuren leverbaar. Het in- 

en uitdraaien van het scherm gebeurt 

dmv een draaistang of een motor, al 

dan niet voorzien van een afstandbe-

diening. Het oogstrelende design in 

combinatie met de prachtige doekcol-

lectie, maken dit terrasscherm een 

ware aanrader!

Doek, het hart van de zonwering

De combinatie van topkwaliteit techniek en weerbestendig doek maken dit 

een zonnescherm van grote klasse. Onze doekcollectie spreekt voor zich.

U kunt kiezen uit talrijke prachtige dessins. Elk doek beschermt tegen 

UV-straling (UPF 50+), is extreem lichtecht (7-8 van 8), rot- en schimmelvrij, 

extreem waterwerend (30 millibar). Doeken bestaan uit aan elkaar gestikte 

banen van 120 cm. Al onze doeken worden gestikt met GORE™ TENARA® 

naaigaren. GORE™ TENARA® naaigaren is een bijzonder UV-stabiel garen, is 

kleurloos en breukvast. Conventionele garens 

neigen tot breken na verloop van jaren, als ze 

éénmaal zijn blootgesteld aan weer en wind.

Op GORE™ TENARA® garen kunt u echter wel 

vertrouwen, het is oorspronkelijk voor de ruimte-

vaart ontwikkeld. Zelfs onder de meest barre 

omstandigheden en bij schadelijke UV-straling 

blijft de samenstelling van het garen onveranderd!

Zelf monteren, eer van je werk!

Somfy motor met afstandbediening

Maak van uw terras een ware ontspan-

ningsplaats met een gemotoriseerd 

zonnescherm en de daarbij behorende 

afstandbediening van Somfy. Comfort 

met één druk op de knop! Nog meer 

comfort zult u ervaren met de zon- en 

windmeter van Somfy. Bij zonlicht gaat 

het scherm automatisch uit, bij te harde 

wind weer automatisch dicht. Zo 

beperkt u de warmteontwikkeling op 

het terras tot een absoluut

minimum.

Ook u kunt zonweringspecialist zijn!

Ieder scherm wordt geleverd met een 

uitgebreide montagehandleiding. Had u 

onze kleine tipgever al gezien? Hij staat u 

met goede raad terzijde! 

Stel uw eigen
scherm samen

op onze website!

Gemakkelijk thuis besteld
en afgeleverd in heel

België!
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Knikarmscherm Bonn - datasheet

Elementopbouw

Zonwering-online.be knikarmschermen worden opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Opgebouwd uit aluminium pro�elen, verstevigd met kamerconstructies;
RVS lagering;
Binnenwerk wordt beschermd door afgesloten cassette;
Verkrijgbaar in meer dan 100 verschillende dessins;
De banen worden aan elkaar bevestigd met een UV- en weerbestendig draad (Tenara®).

Materiaal

Pro�elen: aluminium.
Lagers: RVS.
Bevestiging banen onderling: UV- en weerbestendig draad (Tenara®), dat is samengesteld
uit 100% geëxpandeerd polyetra�uorethylene ePFTE. Dit is gelijkwaardig aan te�on en de
kwaliteit en levensduur van deze draad is vele malen beter dan de standaard toegepaste garens.

Maatvoering

Bij uitval 200 cm:
Minimale breedte nodig:  218 cm
Maximale breedte haalbaar:  550 cm

Bij uitval 250 cm:
Minimale breedte nodig:  268 cm
Maximale breedte haalbaar:  550 cm

Bij uitval 300 cm:
Minimale breedte nodig:  318 cm
Maximale breedte haalbaar:  550 cm

Bediening

Leverbaar met handbediening (slingerstang) of met motorbediening, naar keuze zonder afstand-
bediening (Somfy SLT motor) of met afstandbediening (Somfy Orea RTS motor).

Omkastingskleuren

Standaard in blank geanodiseerd aluminium of RAL 9001 gebroken wit
Tegen meerprijs andere RAL kleuren leverbaar.

Doekcollectie

Zie  www.zonwering-online.be

Aan de gegevens op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen voorbehouden.
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Zijaanzicht Bonn
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Muursteun Bonn montageplaat
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Muursteun Bonn
montageplaat
extra breed
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