Collectie
terrasschermen ∙ uitvalschermen ∙ markiezen
rolluiken ∙ veranda dak ∙ windscherm ∙ screens

Optimale bescherming. Opvallende kwaliteit !

Terrasschermen
Arizona
• Prijsdoorbraak
• Het scherm sluit altijd goed dankzij het oploopsysteem
• ASA ETR-A motor voert automatisch correcties uit op de
ingestelde begin- en eindstanden. Eventuele rek in het doek
wordt gecompenseerd
• Wordt met slechts twee steunen gemonteerd
De Arizona is de instapper onder de terrasschermen en helemaal van deze
tijd. Bij het ontwerp van de Arizona is extra aandacht besteed aan “value for
money”. Zo is er een sterk ontwerp neergezet, bestaande uit kwalitatief goede
materialen tegen een zeer aantrekkelijke prijs. De Arizona is alleen leverbaar
in Crèmewit (Ral 9001). De Arizona wordt standaard bediend door een ASA
ETR-A motor (vijf jaar fabrieksgarantie) inclusief Go-1 handzender. Optioneel
kunt u kiezen voor een draadloze zon- en windautomaat van ASA inclusief
handzender. Ook kan er gekozen worden voor een ASA CD-motor inclusief
vaste draaischakelaar.
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California
• Het meest compacte terrasscherm van Nederland
• Geschikt voor plafondbevestiging zonder meerprijs
• Het scherm sluit altijd goed dankzij het oploopsysteem
• ASA ETR-A-motor voert automatisch correcties uit op de
ingestelde begin- en eindstanden. Eventuele rek in het doek wordt
gecompenseerd
• Wordt met slechts twee steunen gemonteerd
De California is een echt ‘ruimtewonder’. Door de compacte vormgeving
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(slechts 12,2 cm hoog) en unieke stelmogelijkheden is de California in vrijwel
elke situatie toe te passen. Speciale montagesteunen maken zowel muurals plafondmontage mogelijk. De California is een semi-cassettescherm
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(onderkant niet geheel gesloten), maar door de geïntegreerde doekgoot blijft
het doek toch beschermd en zodoende langer mooi. Tevens zorgt het unieke
oploopsysteem voor een geluidsarme en soepele sluiting. De California is alleen
leverbaar in Crèmewit (Ral 9001). De California wordt standaard bediend door
een ASA ETR-A motor (vijf jaar fabrieksgarantie) inclusief Go-1 handzender.
Optioneel kunt u kiezen voor een draadloze zon- en windautomaat van ASA
inclusief handzender. Ook kan er gekozen worden voor een ASA CD-motor
inclusief vaste draaischakelaar.

Optimale bescherming. Opvallende kwaliteit !

Florida
• Doek volledig beschermd door cassette
• Cassette onttrekt alle bouten en moeren aan het zicht
• Somfy Orea-motor, standaard met afstandsbediening,
voert automatisch correcties uit op de ingestelde beginen eindstanden. Eventuele rek in het doek wordt
gecompenseerd

De Florida is een scherm met een zeer eigentijdse uitstraling. De
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afgeronde vormen geven het scherm een fraaie omlijning die naadloos
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Nevada
Doek volledig beschermd door cassette •
Cassette onttrekt alle bouten en moeren aan het zicht •
Somfy Orea-motor, standaard met afstandsbediening •
voert automatisch correcties uit op de ingestelde beginen eindstanden. Eventuele rek in het doek wordt
gecompenseerd
Sluit altijd door uniek oploopsysteem •
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De Nevada is een nieuw type zonnescherm dat door zijn unieke
stelmogelijkheden in bijna iedere situatie te plaatsen is. De fraaie afwerking
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toestand optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Standaard verkrijgbaar
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in Crèmewit (RAL 9001) en Antraciet structuurlak (RAL 7016).
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met olijfvormige zijkappen met daarachter het unieke stelmechanisme oogt
zeer compact. Let op de maximale afmeting van 600 cm breed bij 350 cm
uitval. Volledig gesloten cassette, bewegende onderdelen en doek in gesloten

Uitvalschermen

Markiezen

Uitvalscherm
• Type uitvalscherm: Carré 95
• Functioneel en betrouwbaar
• Geschikt voor elk type raam waar vrije doorloop niet vereist is
• Perfecte bescherming tegen fel zonlicht
• Windvaste armen

Uitvalschermen hebben een hoge mate van functionaliteit en betrouwbaarheid. Ze geven een perfecte bescherming tegen fel zonlicht en
hoge buitentemperaturen en zijn geschikt voor elk type raam waarbij een vrije doorloop onder het scherm niet nodig is. Er zijn diverse
modellen uitvalschermen verkrijgbaar, waarbij de vormgeving uiteenloopt van strak en recht to geheel rond. Met deze uiteenlopende
vormen in combinatie met de enorme keuze aan kleuren en dessins zonweringdoek, bepaalt u zelf de uitstraling van uw woning.

Markies
Markiezen vormen een sieraad aan de gevel en zijn ook
nog eens een uitermate goede vorm van zonwering.

Markiezen

Doordat de zijkanten dicht zijn, zult u met markiezen geen
hinder hebben van zij inval van zonlicht. De markiezen
worden op ambachtelijke wijze gemaakt met materialen
die geheel van deze tijd zijn, of u nu kiest voor een
houten markies of een onderhoudsvriendelijke aluminium
uitvoering. De markies (kap en doekframe) is verkrijgbaar
in hout of aluminium.
De aluminium markies heeft dezelfde uitstraling als een
houten markies, maar is een stuk onderhoudsvriendelijker
en minder gevoelig voor weersinvloeden. De aluminium
markies zal zijn uitstraling dan ook gedurende vele jaren
behouden.

Optimale bescherming. Opvallende kwaliteit !

Rolluiken
Rolluik Heroal
Het rolluik Heroal is volledig opgebouwd uit Heroal-componenten en voldoet
zo aan de hoogste kwaliteitsverwachtingen én biedt u de garantie op een lange
levensduur. De Heroal heeft een hoog waardige lakkwaliteit waardoor het een
hoge krasvastheid heeft en beter kleurecht is. Wie kiest voor de Heroal is
daarnaast ook nog verzekerd van een scherpe prijs. De Heroal wordt zowel
geleverd met een afgeschuinde kap als een stijlvolle ronde kap. De sterke
aluminium lamellen hebben een doeltreffende inbraakvertragende werking en
zorgen voor een perfecte isolatie op gebied van geluid, koude en warmte.

Kleurengamma maakt 156 kleurcombinaties mogelijk.

Heroal rolluik met
afgeschuinde bovenkap

Het rolluik Heroal wordt standaard voorzien van een elektrische
bediening van Somfy.

Heroal rolluik met
ronde bovenkap

Optimale bescherming. Opvallende kwaliteit !

Windscherm

Veranda dak

Veranda dakTexas
• Onderhoudsvriendelijk
• Duurzaam
• Perfecte bescherming tegen fel zonlicht, optimaal genieten van
het buitenleven.

Het verandadak Texas wordt standaard geleverd in Crémewit wit RAL 9001 of Antraciete structuurlak (RAL 7016). Door de speciale
constructie kan de hellingshoek van het dak tijdens de montage nog aangepast worden. De maximale breedte is 700 cm. De maximale
uitval is 400 cm. De polycarbonaatplaten worden standaard geleverd in heldere of opaal uitvoering. Optioneel is leverbaar betonnen
poeren, verlichting of een verandawand met zichtvensters.

Windscherm

Windscherm

Het perfecte systeem voor:
• Terras
• Horecagelegenheden
• Balkons
• Dakterrassen
• Camping
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biedt niet alleen bescherming tegen hinderlijke wind, maar ook

in te haken.

Optimale bescherming. Opvallende kwaliteit !

Screens

Rits-screen

Screen
Screens zijn de ideale vorm van zonwering. Een van
de eigenschappen van screendoek is dat de zonne-energie wordt gefilterd, terwijl
het zicht naar buiten behouden blijft. Zonnewarmte en licht worden gereflecteerd,
waardoor de temperatuur binnenshuis aangenaam daalt. Screens zijn ook bijzonder
effectief bij een laagstaande zon. Door de verticale montage steken er geen
hinderlijke onderdelen buiten de gevel en blijft een vrije doorloop langs uw raam
mogelijk, een esthetisch en praktisch voordeel ten opzichte van conventionele
uitvalschermen. De Screen is leverbaar in Crèmewit (Ral 9001) en Antraciet (RAL
7016) en wordt standaard bediend door een Somfy-motor (vijf jaar fabrieksgarantie).
De maximale afmeting van de Screen is 270 cm breed bij een hoogte van 220 cm.
U heeft bij dit type screen de keuze uit een vijftal populaire doekkleuren.

Rits-screen
• In elke positie windvast
• Het doek wordt mooi strak gehouden
• In gesloten positie is het screen insectenwerend

De Rits-screen is een nieuw type screen met ritsgeleiding. Een zeer
innovatief type screen met bijzondere eigenschappen. Dankzij de speciale
bevestigingsplaten kan de bovenrol makkelijk worden gedemonteerd. Daardoor
worden er geen bevestigingsgaten in de zijkap gemaakt. De Rits-screen wordt
uitgevoerd met een afgeschuinde kap 95. De Rits-screen is standaard leverbaar
in de kleur Crémewit (RAL 9001).

Optimale bescherming. Opvallende kwaliteit !

Rits-screen

• Geen opening tussen geleider en doek

Doeken collectie
De collectie doeken biedt u een uitgebreid kleurenpalet en een rijke schakering in uni’s, blokstrepen en
fantasiedessins. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een persoonlijk tintje aan
uw zonwering te geven.

Uw MultiLux Zonwering dealer:

