Knikarm-terrasscherm

Oliva

®

breedte
max. 6 m
uitval
max. 3,5 m

De Oliva® is een nieuw type zonnescherm,
dat door zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere situatie te
plaatsen is. De fraaie afwerking van de Oliva® met olijfvormige
zijkappen met daarachter het stelmechanisme oogt zeer compact.

Dit unieke scherm, met z’n speelse en moderne vormge-

een persoonlijk tintje te geven en perfect af te stemmen

ving, heeft speciale montagesteunen. Deze zijn voor zo-

op uw omgeving kunt u een keuze maken uit het enorme

wel muur- als plafondbevestiging geschikt. Denk bv. aan

aanbod van zonweringdoek. Vanzelfsprekend is ook dit

montage onder balkons. Bovendien zijn de montagesteu-

zonweringdoek van een uitstekende kwaliteit. Behalve

nen voorzien van een inhaaksysteem die de montage van

zonwerend is het materiaal vuil- en waterafstotend.

het scherm makkelijker maken. De maximale afmeting

Daarnaast beschermt het doek u tegen UV-straling en

van het scherm is 600 cm breed bij een uitval van 350 cm

houdt het doek, afhankelijk van de doekkeuze, tot meer

of 650 cm breed bij een uitval van 300 cm! Om uw Oliva

dan 90% van de zonnewarmte tegen.

®

Zonwering van de specialist bescherming, besparing, decoratie & comfort

Tibelly® zonweringdoek is een acryldoek dat door spe-

Tibelly® in actie voor KWF Kankerbestrijding

ciale behandelingen en fabricagemethoden kleurecht,

In de strijd tegen huidkanker doneren de makers van

onderhoudsvriendelijk en water- en vuilafstotend is.

Tibelly® doek 0,10 Euro per verkochte meter doek aan

Bovendien houdt het, ongeacht de kleur van het doek,

KWF Kankerbestrijding. Met het gebruik van Tibelly®

tenminste 90% van de schadelijke UV-straling (99% van

zonweringdoek wordt u letterlijk en figuurlijk Schaduw

de UVB-straling), 70% van de zonnewarmte en 72% van

Sponsor van KWF Kankerbestrijding. Tibelly® doek is

de zichtbare straling tegen.

niet alleen mooi en sterk, maar beschermt ook.

Kijk op www.tibelly.nl voor meer informatie en om te zien
hoeveel de actie tot nu toe heeft opgebracht.
Het Tibelly stalenboek is een ideaal hulpmiddel om de kleur van het scherm te bepalen

195 mm

De uitvoering
U kunt kiezen uit geanodiseerd (zil-

265 mm

0-70 graden en bij plafondmontage 20-90 graden.

verkleur), gemoffeld in wit RAL9010,

De knikarmen

RAL 9016, crème RAL9001 of antra-

De armen zijn zeer stabiel en sterk.

ciet RAL 7016 in structuurlak.

Ze zijn gemaakt van hoogwaardig

De bediening

aluminium profiel en voorzien van 2
kabels en sterke veren. Alle bouten,

De Oliva is standaard geschikt voor een elektrische

moeren en assen zijn van roestvast

bediening. Nog luxer en gebruiksvriendelijker wordt het

staal en de vorken zijn van smeed-

scherm door plaatsing van een zon-/windautomaat,

werk. Door een nieuw armstel-

waardoor het scherm automatisch uitgaat of wordt inge-

systeem kunnen de knikarmen in ge-

trokken! Natuurlijk behoort ook een draadloze bediening

sloten stand heel eenvoudig en optimaal horizontaal

tot de mogelijkheden.

gesteld worden. De knikarmen hebben een uitval van

®

De techniek
De armen zijn bevestigd aan twee robuuste

150, 200, 250, 300 of zelfs 350 cm!

De vormgeving

aluminium steunen met inhaaksysteem, die op de

Door z’n compacte en mooi afgeronde vormgeving is

gevel of aan het plafond worden gemonteerd. Door

dit cassettescherm gedurfd maar toch tijdloos. Door

de unieke constructie van het scherm is het mogelijk

de sierlijke en nauwkeurig afgewerkte cassette zorgt

het scherm in vele standen in te stellen, zodat uw
terras en/of raampartij altijd van schaduw kan worden voorzien. De in te stellen hoek is bij muurmontage

Uw dealer:

dit scherm voor een verfraaiing van uw gevel.

