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Inhoud
>Terrasscherm Factor
>Terrasscherm Matrix
>Screen

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.
Een uitvalscherm is ideaal aan die zijde van het huis waar de zon veelal langdurig naar
binnen schijnt en daardoor de temperatuur doet oplopen. Groot voordeel van dit type is de
bijzondere geschiktheid in een winderige omgeving. Door de variabele uitvalshoek kan
het scherm eenvoudig aan de meeste specifieke situatie worden aangepast. Om de
optimale zijwaartse lichtinval te minimaliseren, is het raadzaam het scherm 50 tot 100 cm
breder te maken dan het kozijn.
Uitval cassette 95 en 110
Door het cassette systeem wordt het doek in gesloten toestand beschermd tegen
weersinvloeden. Een sterke veer in de armen zorgt er voor dat het doek ook in winderig
weer strak blijft staan. Er zijn 2 uitvoeringen in dit systeem, de 95 en 110
Uitvalscherm 50/ 80 en 65/ 110
Eenvoudig scherm waar geen hoge eisen aan gesteld worden. Simpel eenvoudig, mooi
uitstralend ddor de eenvoud en de doeltreffende werking.

> Uitvalschermen
>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

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.

