
ENERGY SAVING SUN SYSTEMS

B-400 Outdoor Living
Terrasoverkapping met Topscreens met pvc

     Kenmerken en voordelen
 terrasoverkapping met 2 Topscreens met oprollend 

pvc doek, als bescherming tegen regen en zon
 aluminium palen, frame en Topscreen componenten
 beschikbaar als vrijstaande of aangebouwde versie
 Topscreens met wit pvc oproldoek (460g/m2)
 maximum afmetingen: 3,5m breed x 5m lang x 3m H
 modules kunnen niet aan mekaar gekoppeld worden
 ingebouwde afwatering met 4 gekoppelde regengoten
 maximale hoogte voor driehoekige dakconstructie: 

35cm (afhankelijk van de lengte)
 standaard met 2,5m hoge palen met ingebouwde ter-

rasbevestiging en in de hoogte regelbare paalsteunen
 opties: extra palen voor deurprofi elen, palen tot 3m, 

palen met grondankers of met 20 x 20cm vloerplaten

     ZIP screens en glaswanden
 optie: langs de 4 zijkanten discreet ingebouwde ZIP 

screens van glasvezeldoek of gekleurde pvc
 optie bij screens: transparant 1,21m hoog pvc venster
 optie: glazen schuifwanden met 3 tot 6 panelen en 

2 tot 5 rails (tot 3 rails ook in combinatie met inge-
bouwde ZIP screens)

    Zender, verwarming & verlichting
 Telis 4 RTS zender bedient de Somfy Altus motoren 

van de Topscreens elk afzonderlijk
 optie: 2.000 Watt terrasverwarming(en) met RTS
 optie: witte LED strips of gekleurde en dimbare 

RGB LED strips ingebouwd in het frame
 optie: weerautomaten voor doek en screens:
 - Sunis sensor met RTS (zon)
 - Eolis sensor met RTS (wind)
 - Soliris sensor met RTS (wind & zon)

    Standaard kleuren
 palen, frame en profielen standaard in 2 kleuren:

 in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren, met 
speciaal lakwerk, structuur en metaallak
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    Toepassingen
 residentiële en professionele toepassingen voor 

hotels, restaurants, cafés en handelszaken
 beschikbaar als vrijstaande module (4 palen), als 

aanbouw- (2 palen) of als dakmodule (geen palen)
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ENERGY SAVING SUN SYSTEMS

B-400 Outdoor Living
Terrasoverkapping met Topscreens met pvc

Outdoor Living B-200 (XL) B-300 B-400 B-500

Bovenstructuur aluminium
lamellen pvc vouwdoek 2 Topscreens met

pvc oproldoek pvc vouwdoek

Vrijstaande of 
aangebouwde versie

vrijstaand
of aangebouwd

vrijstaand
of aangebouwd

vrijstaand
of aangebouwd enkel aangebouwd

ZIP screens ingebouwd in het 
frame (in optie)

ingebouwd in het 
frame (in optie)

ingebouwd in het 
frame (in optie)

ingebouwd in het 
frame (in optie)

Koppelrichting in de lengte
of de breedte in de breedte --- ---

Afwateringssysteem 4 regengoten    
(gekoppeld)

4 regengoten
(gekoppeld)

4 regengoten
(gekoppeld)

regengoten: 1 fron-
taal + 2 lateraal(*)

Optionele witte
LED verlichting

in de lamellen en  
in de structuur in de structuur in de structuur in de doekprofielen

Optionele dimbare RGB 
LED verlichting in de structuur in de structuur in de structuur ---

Maximale afmetingen 
(met 1 dakelement)

7,0m L x 3,5m W
(XL: 7m L x 4m W)

7,0m L x 4,0m W 
4,0m L x 7,0m W 5,0m L x 3,5m W 6,0m L x 7,0m W

Maximale afmetingen 
(met 2 dakelementen) 7,0m L x 7,0m W 7,0m L x 7,0m W --- ---

(*) met screens aan de zijkanten
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