
     Kenmerken en voordelen
 standaard screen met zijgeleiders
 Europese CE windklasse 2 (windkracht: 5 Beaufort)
 breedte: minimum 0,6m - maximum 3,6m
 breedte gekoppeld: min. 1,2m - maximum 7,2m
 hoogte: maximum 3,5m
 strak en rechthoekig kastprofiel (8,5cm x 8,5cm), 

perfect passend bij moderne huizen en gebouwen
 kastprofiel, geleiders en onderlijst in aluminium
 verzinkte stalen rolas van Ø63mm of Ø54mm 

(afhankelijk van de hoogte, breedte en type doek)
 positieve en meetbare invloed op het EPB/EPC 

energieprestatie-peil van het gebouw
 anti-kreukelprofi el in zacht PVC op de Ø63mm rol-

as vermijdt horizontale lijntekeningen in het doek

    Toepassingen
 gemotoriseerde outdoor zonwering voor glasopper-

vlakken tot 3,5m hoog of 3,6m breed (gekoppeld: 
7,2m breed)

 gebouwen waarvan men het thermische woon- en 
werkcomfort op een energievriendelijke manier wil 
verhogen zonder het buitenlicht en zicht te blokkeren

 residentiële, commerciële en utilitaire gebouwen

ENERGY SAVING SUN SYSTEMS

B-1085 C STD SCREEN
Verticale zonwering met rechte, strakke behuizing 

    Windwerk, motoren en automaten
 standaard Somfy LT motor met schakelaar
 in optie bij beperkte afmetingen: windwerk met of 

zonder kardankoppeling (bediening binnen)
 in optie: diverse motoren bedienbaar met schake-

laar, muurzender, RTS en io zender of homecontrol
 in optie: Somfy RTS en io wind- en zonautomaten 

Eolis (wind), Soliris (wind & zon), Sunis (zon)

    Kleuren
 standaard beschikbaar in volgende 5 kleuren:

 in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren

    Doeken
 keuze uit meer dan 150 doeken:   

Screen (Sergé 600), Soltis 86 en Soltis 92
 keuze uit 6 verduisteringsdoeken Soltis B92
 in optie: vensterstrook in transparant PVC
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ENERGY SAVING SUN SYSTEMS

B-1085 C STD SCREEN
Verticale zonwering met rechte, strakke behuizing

rolas Ø63mm met doekas met 
anti-kreukelprofiel in zacht PVC

standaard geleider
28mm D x 33mm B

in optie: uitdikprofiel 
10mm D x 33mm B

de doekas met motor kan 
eenvoudig verwijderd worden

Standaard screens
Maximum afmetingen en gebruiksgrenzen

B-1085 Standaard Screen: max afmetingen en gebruiksgrenzen
BREEDTE

0,6   gebruiksgrenzen 3,6
min 1,2 max   gebruiksgrenzen gekoppeld 7,2

min max

  gebruiksgrenzen gekoppeld met Screen

min max

max

3,6 x 2,25 7,2 x 2,25

gebruiksgrenzen gekoppeld met Soltis 86

min max max

2,6 x 3,5 5,2 x 3,5

B-1100 Standaard Screen: max afmetingen en gebruiksgrenzen
BREEDTE

1,2 gebruiksgrenzen gekoppeld 7,2

min max

0,6   gebruiksgrenzen 4,0

min max

4,0 x 2,0

7,20 x 2,25

0,6   gebruiksgrenzen

min max

2,0 x 4,0 4,0 x 4,0

B-1100 Windvast Screen: max afmetingen en gebruiksgrenzen
BREEDTE

min gebruiksgrenzen max

0,6 3,0

min gebruiksgrenzen gekoppeld max

1,2 6,0

3,0 x 2,75 6,0 x 2,75
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 maximum breedte: 3,6m (gekoppeld: 7,2m breed)  -  maximum hoogte/uitval: 3,5m

profielkast 85mm x 85mm
onderlijst 20mm D x 30mm H

    standaard koppelgeleider
28mm D x 48mm B

fabric cover geleider 
(beschikbaar tot 
einde voorraad)

side fix geleider 
(beschikbaar tot 
einde voorraad)

side fix fabric cover 
geleider (beschikbaar 

tot einde voorraad)
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