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Inhoud
>Terrasscherm Factor
>Terrasscherm Matrix
>Screens
> Uitvalschermen

Algemene info: Om de zon te weren zijn er diverse optie’s mogelijk. De beste optie is de
zon buiten te weren. Verschillende schermen zijn hiervoor op de markt te verkrijgen.
Welke u het beste kunt toepassen zetten wij in deze infobladen uiteen, persoonlijk advies
is altijd mogelijk.
Met matrix 20c of 30 c kiest u voor een perfecte combinatie van een design vormgeving
en een uitzonderlijk hoge kwaliteit. De ronde vormen van dit scherm bewerkstelligen een
fraaie uitstraling. De toegepaste materialen waarborgen de kwaliteit. Matrixschermen
geven een zichtbare meerwaarde aan uw woning waar u jarenlang plezier aan hebt.
Matrix 30c, de matrix 30c is uiterlijk en kwalitatief gelijk aan de matrix 20. Het verschil
zit hem in de ophanging. Bij dit scherm zit het verschil in de ophanging. De matrix 30c
wordt gemonteerd met behulp van meerdere montagebeugels waarin het scherm komt te
hangen. Hierdoor worden de krachten van een geopend scherm evenwichtig verdeeld over
de muur. Door dit montagesysteem is het scherm geen geheel gesloten systeem. De
onderplaat is demotabel, derhalve wordt dit een semi-cassette genoemd.
Het matrixscherm 20c is een volledig gesloten cassettescherm. In gesloten vorm
beschermt de cassette het doek optimaal tegen alle weersinvloeden

>Markies
> Rolluik
Ieder scherm heeft een
eigen infoblad.

Bij vragen mail ons.

Garantie: 3 jaar garantie op
fabricage of constructiefouten en
op alle bedieningen. De garantie
omvat de volledige vervanging
van materialen en onderdelen.
Schade ontstaan door
ondeskundige montage en/ of
gebruik vallen buiten de garantie

Speciale rubber profielen zorgen voor
een naadloze afdichting, bovendien
dempen ze het geluid bij een perfecte
sluiting.
Voor een prijsopgave kunt u ons mailen of faxen, u geeft door de hoogte en de breedte van
het scherm. De bedieningsvorm, Band – Slingerstang – Elektrisch en eventuele vragen.
Wij sturen u dan een prijsopgave, deze prijsopgave is gebaseerd op u informatie. Op basis
van de opgegeven prijs kunt u contact met ons op nemen. Op afspraak komen we bij u
langs om de schermen definitief in te meten, de kleur bepalen van scherm en doek en de
juiste bediening vast te stellen. Hierbij wordt u een definitieve prijsopgave aangeboden,
bij accoord een orderbevestiging ondertekend. De keuze om het scherm zelf op te hangen
of dit door ons te laten doen wordt ook in dit gesprek meegenomen. Wij leveren de
schermen persoonlijk bij u af, betaling is bij aflevering. Voordeel voor u en voor ons is dat
er geen aanbetaling is, voor u geen risico en voor ons een administratievoordeel.

