VOORZETSCREEN OP
ZONNE-ENERGIE
KIES VOOR 100 % DRAADLOOS!

Autonome en ecologische
werking
Zonder bekabeling, makkelijk
te installeren
Geen breekwerk binnen of
buiten voor het plaatsen en
aansluiten van de screen
Werkt op zonne-energie
GARAN
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Uw verdeler:

RT 2012

SOPROFEN, DE KEUZE VOOR EEN VEILIG EN COMFORTABEL HUIS
INNOVERENDE ROLLUIKEN, ZONWERING EN GARAGEPOORTEN.

WWW.SOPROFEN.BE
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DE MOTOR WORDT AANGEDREVEN DOOR ZONNE-ENERGIE
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Alle voordelen van een voorzetscreen zonder het breekwerk.

EXTRA VLAK ZONNEPANEEL
• Slechts 7 mm dik.
• Bevestigd zonder zichtbare klinknagels of schroeven;
discreet en mooi.
• Het zonnepaneel levert genoeg energie bij normale
blootstelling aan het daglicht, ongeacht de plaatsing ervan
ten opzichte van het invallende zonlicht.

TOEGANKELIJKE BATTERIJ

PRESTATIES & GEBRUIKSGEMAK

• De batterij bevindt zich in de geleider en blijft zo
eenvoudig bereikbaar.
• De grootte van de kast blijft ongewijzigd tov een
standaard buitenscreen.

• De recentste technologieën verzekeren het comfort en de veiligheid.
De screen valt stil en vergrendelt bij vriesweer.
• Werkt 30 dagen autonoom zonder zonlicht (a rato van één cyclus van ophalen/neerlaten per dag),
in alle weersomstandigheden van -20°C tot +70°C.
• Geleverd met een SMOOVE-zender.
• Voor een optimaal energieverbuik kan hij
aangesloten worden op sensoren of de Tahoma-box.

97%

TOT
VAN DE
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DE TROEVEN VAN DE SOPROFEN-SCREEN
ZONWERING 60% DOELTREFFENDER
DAN BINNENZONWERING
Kies zelf de hoeveelheid lichtinval.
De temperatuur blijft onder controle.
Beschermt tegen ongewenste inkijk terwijl u
een perfect zicht naar buiten behoudt.

EENVOUDIGE EN SNELLE INSTALLATIE
De kast kan geplaatst worden tegen de gevel
(onzichtbaar van binnenuit) of tegen het raamprofiel;
renoveren gebeurt zonder de minste schade!
Even gemakkelijk te plaatsen als een voorzetrolluik!
Tot 10 m² in een enkele kast.

MODERN DESIGN
Hedendaagse onopvallende kast in geëxtrudeerd aluminium.
Alle RAL-kleuren zijn standaard.

Ruime keuze aan kwaliteitsdoeken

Lichtdoorlatende doeken
Het licht komt nog steeds binnen en het zicht
naar buiten blijft behouden.
3 productlijnen
In voorgespannen polyester

In gedrenkte glasvezel

SOLTIS 86

SOLTIS 92

SATINÉ 5500

(referentie Bamboe)

(referentie Grenadine)

(referentie Grijs mandarijn)

Verduisterende doeken
Perfect voor een complete verduistering
(slaapkamer, projectieruimtes, ...).
2 productlijnen

DUURZAAM COMFORT
Lange levensduur verzekerd doordat het doek
optimaal wordt vastgehouden.
Eenvoudige toegang tot de motor na plaatsing.
5 jaar garantie.
Zipscreen eveneens beschikbaar in radiogestuurde IO-, RTS- of bedrade versie.

In voorgespannen polyester

In gedrenkte glasvezel

SOLTIS B92

SATINÉ 21154

(referentie Steenkleur)

(referentie Houtskool)

