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Algemene info: om de zon te weren zijn er diverse opties mogelijk. De beste optie is nog
altijd om 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.

De screen is er in 3 uitvoeringen. Dit is afhankelijk van hoogte en breedte van het raam.
De profielen zijn van aluminium, roestvrij en weerbestendig. Standaard worden de
profielen van de screen geleverd in een blank/ grijze tint (geanodiseerd) of in cremewit
(ral 9001) Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk
Het screendoek is gemaakt van een glasvezelkern met een kuststof ommanteling.
Daardoor is het oersterk, ontbrandbaar, rekt het niet en is het weersbestendig. Keuze in
uitvoering en kleuren van het doek is groot. Er zijn 10 kleuren die in de praktijk het best
naar voren komen, standaard te leveren.
Voor de bediening is er de keuze uit handmatige bediening of elektrisch. De handmatige
bediening kan met een bandopwinder of een oog met slingerstang. De elektrische
bediening is biedt meer comfort, u hoeft niet meer naar buiten om het scherm te bedienen.
Dit geeft op de etage of voor grotere schermen meer gemak. Er is binnenshuis een
schakelaar gemonteerd waarmee u in een handomdraai het scherm bedient. Nog
eenvoudiger is een afstandbediening.

> Rolluik
Ieder scherm heeft een
eigen infoblad.

Vraag vrijblijvende een
Prijsopgave

Bij vragen mail ons.
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 akkoord een orderbevestiging ondertekent. 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.

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

