D.REINSMA
Sr.v/d Vegtstraat 64
8491 GE Akkrum
Tel: 0566651737
Fax: 0566650820
www.vloerinfo.nl
info@reinsma.nl

Productinfo: Terrasschermen DESIGN uitvoering
De design schermen Matrix 20C en 30C geven
door de ronde vormgeving, de uitzondelijke
kwaliteit een fraaie uitstraling. De MATRIX 20C
is een gesloten cassettescherm. De sluiting is
perfect, speciale rubber profielen zorgen voor een
naadloze afdichting en zorgen dat het doek in de
gesloten stand van het scherm, optimaal beschermd
wordt tegen de weersinvloeden. De rubbers geven
ook een dempend geluid bij sluiting.
Montage d.m.v. zijsteunen met bouten

MATRIX 30C is uiterlijk gelijk aan de Ma 20C
Het is vanwege de ophangconstructie dat het
scherm afwijkt met de Ma 20C. Montage
geschied met meerdere beugels op de muur,
waardoor dit scherm grotere krachten kan
verdragen, of op een muur kan worden
gemonteerd die voor een ander montage
problemen geeft. Na de montage worden er onder
het scherm afdekplaten gemonteerd, dit scherm
wordt semi-cassette genoemd.

Fraai cassettescherm in
gesloten stand, zie de mooie
ronde vormen van dit designscherm

Rubbers zorgen voor een perfecte
sluiting. Het doek is veilig
weggeborgen in de gesloten
cassette.

Matrixschermen is verkrijgbaar in maatwerk
Het doek heeft een hoge weersbestendigheid is rot en
schimmelvrij door bacteriele behandelingen.
Hoge mate van lichtechtheid UV bestendig, daardoor
kleurecht. Hoge waterdichtheid – waterafstotend.
Vet en vuil afstotend. Keuze uit 15 voorgesorteerde
kleuren levert u prijsvoordeel op.

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 ook op de etage of voor grotere
schermen meer gemak. Er is binnenshuis een schakelaar gemonteerd waarmee u in een handomdraai
het scherm bediend. Nog eenvoudiger is de afstandbediening.
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
15 gesecteerde doeksoorten
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Productinfo: Screen
Screen is een 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, dan kan de
screen omlaag gelaten worden en is ze bijzonder effectief.
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.
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.
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
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Productinfo: Terrasschermen
Dit type is verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen. De aluminium profielen zijn
corrosievrij en leverbaar in grijs geanodiseerd
technisch zilver of cremewit (ral 9001). Dit
scherm wordt ook geleverd in standaard
maten, dit levert u een aanzienlijk
prijsvoordeel op

Met de Faktor serie heeft u een
brede keuze voor elk type gevel.
Het produceren van standaardmaten in
deze serie levert een aanzienlijk
prijsvoordeel op.
15 voorgesorteerde kleuren in het doek
levert een exstra prijsvoordeel op.
Deze schermen zijn van hoge kwaliteit,
door standaard maten en doeken te
fabriceren is de prijs erg aantrekkelijk.
Vraag vrijblijvende prijsopgave
Garantie 3 jaar garantie, als andere
schermen.

Het doek heeft een hoge weersbestendigheid, is rot
en schimmelvrij door bacteriele behandelingen.
Hoge mate van lichtechtheid, UV bestendig,
daardoor kleurecht. Hoge waterdichtheidwaterafstotent, vet en vuilafstotend.
Keuze uit 15 voorgesorteerde kleuren levert u
prijsvoordeel op.
Andere kleuren op aanvraag.

FAKTOR 10
Heeft een verzorgde vormgeving en een solide kwaliteit.
Zit in gesloten vorm compact aan de gevel Montage d.m.v. 2
zijsteunen met in totaal 4 bouten. Plaatsing, waar weer en
wind geen hoge eisen stellen
FAKTOR 20
Een robuust scherm met een eigentijdse vormgeving. Perfecte sluiting
van de voorlijst met de bovenkap. De voorlijst is exstra groot en geeft
hierdoor stevigheid en het doek is vrijwel onzichtbaar wanneer het
scherm gesloten is. Montage d.m.v. 2 zijsteunen met in totaal 4 bouten
Plaatsing, daar waar weer en wind wat meer vrij spel heeft
FAKTOR 20C
Is nagenoeg gelijk aan de faktor 20. C is Cassette wat aangeeft
dat de bovenbak een volledig gesloten systeem is. Voordeel is
dat het doek is afgesloten van de buitenlucht en het scherm ziet
er aan de gevel nog fraaier uit.
FAKTOR 30
Komt uiterlijk overeen met faktor 20. Het verschil zit in de
ophanging. Dit scherm wordt gemonteerd op meerdere steunen.
Hierdoor worden grote krachten verdeeld over de muur. Dit kan
belangrijk zijn bij een wat zwakkere muur,wat moeilijker
bevestigingspunten in de muur en op plaatsen waar de wind vrij spel
heeft
FAKTOR 30C
Factor 30c is gelijk aan faktor 30 de uitvoering is hier als semi
cassette. Het scherm is voorzien van een demontabele onderplaat
welke de cassette sluit. Demontabel heeft te maken met de montage
aan de muur.
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Algemene informatie zonweringen
Voor alle schermen is er de keuze in de bedieningsvormen:

Bandopwinder
Slingerstang
Elektrisch
Wind en zon automaat

Speciale eisen in bediening, doek of scherm op aanvraag.

•

Wij geven u kosteloos een vrijblijvend advies, met prijsopgave.

•

Alle schermen en doeken zijn voorzien van 3 jaar fabrieksgarantie.

•

Wij monteren de schermen voor u.

•

Vraag ook naar de mogelijkheid van zelfmontage
Durk Reinsma Binnenhuisadvies, ontwerpt vloeren en interieurs, inloopkasten, archiefkasten.
De ontwerpen zijn fotorealistisch getekend, m.a.w. wij maken foto’s van onze tekeningen.
Onze vloeren zijn bijzonder, de overgangen van verschillende materialen subtiel,
niet opvallend, maar opvallend mooi. Indelen van ruimte door ruimte gebrek is
specialistisch op te lossen met interieurs, kasten en archiefen.

Durk Reinsma Binnenhuisadvies
Vloerontwerp
Interieurontwerp
Kastenwanden / Archiefkasten
Zonwering
Vloeren, natuursteen, hout, glas, tapijt, wij brengen
ze in fotorealistiche ontwerpen bij elkaar.
Zie onze website, www.vloerinfo.nl of vraag geheel
vrijblijvend informatie bij ons

