Uw online partner in zonwering

Gemakkelijk thuis besteld
en afgeleverd in heel
België!

Vertikaal screen “Rundo”

Elegantie: vertikaal screen “Rundo”
Vertikaal screens zijn zeer geschikt
voor vensters waar een vrije doorloop
vóór het raam langs gewenst is.
Screens filteren de energie uit het
zonlicht en gaan hinderlijke reflecties
tegen. Het zicht naar buiten blijft
behouden, zicht naar binnen wordt
verhinderd. In- en uitdraaien gebeurt
dmv band-, draaistang- of motorbediening (al dan niet met afstandbediening). De Rundo heeft een ronde
omkasting en is daardoor een stijlvolle
en elegante toevoeging aan elke
gevel!
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Doek, het hart van de zonwering
Het doek is geweven uit met polyvinyl beklede glasvezeldraad en is in vele
kleuren leverbaar. De werking ervan is dusdanig, dat de energie uit het
zonlicht voor ongeveer 80% gefilterd wordt. De warmte wordt dus
geweerd, voordat deze het glas gepasseerd is. Overdag biedt een screen
zicht naar buiten, terwijl tegelijkertijd het zicht naar binnen verhinderd
wordt. Met een screen houdt u hinderlijke lichtreflecties tegen, die storend
kunnen werken wanneer deze in beeldschermen of tv’s weerkaatsen.
U kunt kiezen
uit een uitgebreide collecHoud uw huis heerlijk koel met een tie glasvezelgemotoriseerd zonnescherm en de doeken.
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 neer, bij te harde wind weer automatisch omhoog. Zo beperkt u de
warmteontwikkeling in huis tot een
absoluut minimum.
Somfy motor met afstandbediening

Zelf monteren, eer van je werk!

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!
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Screen Rundo - datasheet
Elementopbouw
Zonwering-online.be vertikaal screens worden opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Opgebouwd uit aluminium profielen met aluminium kopschotten;
Voorzien van bevestigingsnokken en aanslag in de onderregel;
Onderregel voorzien van verzwaring, inwendig;
Geleiding bestaande uit aluminium U-profielen;
Doek geweven uit gepolyvinyliseerde glasvezeldraden.
Materiaal
Profielen: aluminium geëxtrudeerd.
RVS lagers, dubbelzijdig afgedicht, stofdicht.
Doek weefselstructuur, geweven uit glasvezeldraden waaromheen een laag polyvinyl is
aangebracht, in de massa gekleurd. Doek heeft vlamvertragende eigenschappen.
Gewicht doek ca. 525 gram m2
Maatvoering
Maximale oppervlakte:
Maximale maatvoering:

8m2
340 cm br. x 230 cm hg.
330 cm br. x 240 cm hg.
320 cm br. x 250 cm hg.

Bediening
Leverbaar met handbediening (band of slingerstang) of met motorbediening, naar keuze zonder
afstandbediening (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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