Screen ZIP/ZIP AUTONOOM

ZONWERING

VOORDELEN

Productfiche
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Perfecte lichtdoorlatenheid
Gecontroleerde
binnentemperatuur > 6 keer
beter tegen de warmte dan met
binnenzonwering
Bescherming tegen indiscrete
blikken met behoud van een perfect
zicht naar buiten
Discrete kast aan de buitenkant in
geëxtrudeerd aluminium, voor
een plaatsing in de dag of op de
gevel
Grote afmetingen mogelijk
Ook geschikt voor veranda's en
pergola’s
Ook efficiënt als hor in gesloten
positie

SYSTEEM ZIP
▪
▪
▪

Clipsysteem om de doek aan de as te
bevestigen vermijdt afdrukken en plooien in
de doek
Vasthoudprofiel van de onderlat zonder
zichtbare lasnaden
As met eenvoudig demontagesysteem voor
interventies

SCREEN ZIP AUTONOOM
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Goede locaties
Slechte belichtingen

▪
▪
▪

Werkt op zonne-energie
Zonder bekabeling, makkelijk te installeren
Geen breekwerk binnen of buiten voor het plaatsen en aansluiten van
de screen
De batterij bevindt zich in de geleider en blijft zo eenvoudig
bereikbaar
Zonnepaneel, slechts 7 mm dik, bevestigd zonder zichtbare
klinknagels of schroeven
Werkt 45 dagen autonoom zonder zonlicht (a rato van één cyclus van
ophalen/neerlaten per dag), in alle weersomstandigheden van -20°C
tot +70°C.
Motor Oximo Wirefree Somfy, de recentste technologieën
verzekeren het comfort en de veiligheid
Geleverd met een SMOOVE-zender
Het zonnepaneel levert genoeg energie bij normale blootstelling aan het
daglicht, ongeacht de plaatsing ervan ten opzichte van het invallende
zonlicht
Tip: om een goede werking te verzekeren, moet het zonlicht op het hele paneel
kunnen schijnen (let op voor schaduw van bomen, balkon, dak, enz.)

Een autonomie
van 45 dagen

Energiebesparing

Temperatuurbeheersing

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Mini

Maxi

Mini

Maxi

655*

4000

500*

3500

*screen autonoom : min. breedte van 630mm / min. hoogte 940mm

KAST

ZIP GELEIDER

Binnenisolatie en
renovatie

▪

BEDIENINGEN

▪

AFMETINGEN

PLAATSING

Binnenisolatie en
nieuwbouw

▪

Dubbele muur

MOTORISERING
▪
▪
▪
▪
▪

Radiogestuurd IO SOMFY
Radiogestuurd RTS SOMFY
Radiogestuurd M-SOFT² SOPROFEN
Bedraad SOMFY
Bedraad M-SOFT² SOPROFEN

KLEUREN

* Volgens de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het SOPROFEN garantieboekje

EFFICIËNTE TECHNISCHE DOEKEN
Transparante doeken
▪ Soltis 92 / Soltis 86 / Soltis 88
▪ Satiné 5500 / Satiné 5501
▪ Gevlochten 4503

Opengewerkte
doek

KADER

Verduisterende doeken
▪ Black Out B92 / B702
▪ Black Out Satijn 21154

▪
▪

(KAST, GELEIDER EN ONDERLAT)

RAL-kleuren
Uitzicht : structuur, mat,
satijn, …

Verduisterende
doek
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▪

Tarieven
screens

▪

Productgids

▪

Doorsnede
Screen zip

▪

Staalboek doeken

▪

Catalogus
Zonneschermen

ANDERE OPLOSSINGEN

DOCUMENTEN

Onze doeken hebben een
garantie van 5 jaar

▪
▪
▪

Screen C (geleiding kabel of
geleider)
Niche Screen de kast wordt langs
buiten in de spouw geplaatst
(geleiding door geleider zip XXL)
Screen Classic doek in de geleiders
(zonder zipsysteem)
ZIP GELEIDER NICHE

KABEL

