Screens

Enjoy
the sun!

Screens worden veel gebruikt bij woonhuizen en
kantoorpanden. Wanneer de zon naar binnen schijnt,
geeft dat geen hinderlijke schittering meer op uw
computer- en televisiescherm. En screens voorkomen
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Het screendoek van Bloccato, met gesealde rits, glijdt
vanuit een bovenkast tussen twee verticale geleiders
naar beneden. Omdat het doek vlakhangend is
ontbreekt zijdelingse zonnestraling. Deze screen is op
alle standen windvast en tevens ook insectenwerend.
De Bloccato is uitsluitend electrisch leverbaar.

Windvaste screens zijn verkrijgbaar in de
volgende maten:
Kiezen voor screens is enerzijds natuurlijk een kwestie
van smaak, anderzijds een prima oplossing als andere
zonweringproducten niet voldoen of als de bewoners
veel weg zijn.
Het transparante screendoek belemmert de inkijk
naar binnen maar het zicht naar buiten blijft grotendeels behouden. Dus, anders dan je van buitenaf zou
kunnen denken, geven screens geen ‘opgesloten’
gevoel.

Achter de schermen gaat
het leven comfortabel door
Screens, dat is vlakhangende zonwering, bijna onzichtbaar als het doek in de bak
zit opgerold. Maar zodra de zon zich laat zien en de schittering binnen hinderlijk
wordt, worden de screens omlaag gelaten en zijn ze bijzonder effectief.

Standaard screens zijn verkrijgbaar in de
volgende maten:
Screen ST 85
Breedte cm
Hoogte cm

Minimaal
50
50

Maximaal
320
280

Screen ST 95
Breedte cm
Hoogte cm

Minimaal
50
50

Maximaal
340
340

Totale doekoppervlakte mag maximaal 6 m2 bedragen.

Bloccato ST 95
Breedte cm
Hoogte cm

Minimaal
60
50

Maximaal
350
330

Bloccato ST 120 Minimaal
Breedte cm
60
Hoogte cm
50

Maximaal
400
360

Totale doekoppervlakte mag maximaal 12 m2 bedragen.

Uitvoeringen

Garantie

Estate screens zijn er in 2 uitvoeringen, standaard en

Weet wat u koopt! Niet alleen het oog wil wat, u wilt

windvast. De profielen zijn van aluminium, dus roestvrij

ook de grootste mate van zekerheid. Geen probleem

en weersbestendig. Standaard worden de profielen van

met Estate® Zonwering. U krijgt 3 jaar garantie op

de screens geleverd in crèmewit (RAL 9001) of in een

fabricage- of constructiefouten en op alle bedieningen.

blank/grijze tint (geanodiseerd). Andere RAL-kleuren zijn

De garantie omvat de levering van materialen en

ook mogelijk.

onderdelen maar niet het arbeidsloon. Schade die
ontstaat door ondeskundige montage en/of gebruik

Het doek

vallen buiten de garantie.

Het screendoek is gemaakt van een glasvezel kern
met een kunststof ommantel. Daardoor is het oersterk,
onbrandbaar, rekt niet en is het weersbestendig.
Er is een grote keuze aan kleuren en uitvoeringen van
deze screendoeken.
Bedieningen
Voor alle standaard screens (ST 85 en ST 95) hebt u de
keuze uit handmatige bediening of gemotoriseerd.
Handmatige bediening van de screens kan door middel
van een bandopwinder of oogwindwerk. Zeker bij
screens met grotere afmetingen biedt een motor veel
comfort. U kunt het screen dan door middel van een
schakelaar eenvoudig openen en sluiten. Ook is het
mogelijk het screen via een afstandsbediening te
besturen. De windvaste screen Bloccato is uitsluitend te
bedienen met motor met wandschakelaar of afstandbediening.

Oogwindwerk

Uw Estate dealer:

