Uitvalscherm Carré
Carre

Uitvalscherm Carre 95 en 110
Met een uitvalscherm kunt u ook binnenshuis genieten van zonnig weer. Deze zonwering
met variabele uitvalshoek zorgt niet alleen voor een verfraaiing van uw woning maar schept
vooral binnen een aangenaam klimaat. In situaties waarbij het niet nodig is om onder het
scherm te lopen of te zitten biedt een uitvalscherm een praktische en esthetische oplossing. Veel
opties zijn mogelijk zoals windvaste armen en diverse soorten bedieningen, zowel handmatig
als elektrisch.
Uitvalschermen staan van de gevel af en geven daardoor een beschutte uitkijk naar
buiten. In combinatie met uw favoriete doekkleur levert dat al snel een gezellige sfeer op!
Uitvalschermen Carre is niet alleen zeer functioneel, maar ook nog eens karakteristiek
aan de gevel.
Doeken
De zonneschermdoeken zijn voor 100% acryl geweven en hebben een gewicht van ca 310 gram
per m2. Door de zware finishing is het doek vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, vetvuilafstontend en bestand tegen weersinvloeden.

Specificatie
Frame kleuren

geanodiseerd aluminium, roomwit RAL 9001 en wit RAL 9010

Acryl doeken:

Dickson zonweringsdoeken

Bediening: handmatig of Huismerk en Somfy
Maximale breedte ongekoppeld 4000mm
Maximale uitval

1500mm

Doeken
De zonneschermdoeken zijn voor 100% acryl
geweven en hebben een gewicht van ca 310
gram per m2. Door de zware finishing is het
doek vochtbestendig,
rot- en schimmelvrij, vet- en vuilafstontend
bestand tegen weersinvloeden. In de standaard
uitvoering kunt u een keuze maken van meer
dan 200 kleuren.

Constructie
In dit scherm gaat een moderne vormgeving
gepaard met authentieke kwaliteit. De
vormgeving draagt zorg voor een goede
bescherming van het doek dat in opgerolde
toestand geheel opgeborgen is in de gesloten
kast.

Vormgeving
Het uitvalscherm Carré is een
zonwering met een stoere, vierkante
vormgeving. De cassette, die er voor
zorgt dat het doek in gesloten toestand
beschut is tegen weer en wind, sluit
voortreffelijk af.
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