Screenline zonweringen
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Screenline zonwering bevindt zich tussen
het glas en is “van buiten af” te bedienen.

Op plekken in huis waar privacy gewenst
is kunnen Screenline producten worden
toegepast.

Bijvoorbeeld

in

de

gang

naast de voordeur: geen wapperend
gordijn meer welke bij het sluiten van de
voordeur tussen kozijn en deur belandt.
Of
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de
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op de slaapkamer als extra regulering
van
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licht

naast

de
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Screenline zonwering is uitermate geschikt voor
natte ruimtes zoals badkamers en keukens.
De lamellen staan immers niet bloot aan vuil, stof
en (kook-) vocht en blijven daardoor mooi schoon.

Zonwering

Voordelen:
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immers zit opgesloten tussen het
dubbel glas zoals hiernaast te zien is.
Hierdoor is er ook veel minder kans
op beschadiging van de dunne en
fragiele metalen lamellen, ze blijven
kreuk en vet vrij, evenals de touwtjes,
die blijven mooi schoon en kunnen
ook
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bedenken:

voor

praktijkruimtes

bij artsen en fysiotherapeuten, in
sauna’s of kantoren. Voor ruimtes
waar vrijwel volledige duisternis is
gewenst bestaat er een speciale
uitvoering, de Screenline black-out,
waarvan u hier links een detail ziet.

Screenline zonwering is onder andere
verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen*:
C-uitvoering: Handbediend

Koord

Draaiknop op het glas

Draaistang

•

•

•

Kantelbaar en

Alleen kantelbaar

Alleen kantelbaar

optrekbaar

W-uitvoering: Elektrisch bediend d.m.v. zonnecellen
Afstandbediening en
swipe knoppen
•

Kantelbaar en
optrekbaar

P-uitvoering: Handbediend

Draaiknop op de glaslijst
•

Alleen kantelbaar

*Naast deze, zijn er nog andere uitvoeringen. Informeer naar de mogelijkheden.

Vrijwel alle uitvoeringen worden geleverd
met warm-edge afstandhouders. Deze
worden gevuld met een droogmiddel en
zorgen voor een betere isolatie aan de
randen van het glas. Ze worden standaard
in grijs uitgevoerd, maar kunnen ook voor
speciale uitvoeringen in zwart worden
geleverd. De afstandhouders zijn in diverse
breedtes te krijgen om in combinatie
met de glaswensen op een uiteindelijke
totaaldikte uit te komen zodat ze kunnen
worden

ingebouwd

in

de

kozijnen.

De lamellen zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren:
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Directe afname bij de fabrikant en assemblage in eigen productie in Beek.
Ga naar Screenline-hgb.nl voor de volledige garantievoorwaarden.

Deze folder wordt u aangeboden door:

Burgemeester van Meeuwenstraat 6
6191 ND Beek
T: 046 - 437 11 78
E: info@hgb.nl
I: www.hgb.nl

Kijk voor meer informatie op Screenline-hgb.nl

