
ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

ENERGIEBEWUST, 
STEVIG EN SUPERSTRAK
Met zijn windklasse 6 is de SC800-ZIP voorzetscreen 
prima opgewassen tegen hevige windstoten. Goed 
nieuws voor passiefbouwers: er is geen perforatie 
van de bouwschil, dus de isolatie van de woning blijft 
intact. Net als het doek trouwens. Dat is zelfs na jaren 
nog superstrak en van een onberispelijke kwaliteit. 
Allemaal dankzij de anti-doekslijtage technologie en 
ons ingenieuze ZIP-systeem. Bovendien is deze screen 
insectenwerend, een zegen in de zomer.

2   Ideaal voor renovatie 
en nieuwbouw

3   Design: keuze uit  
2 kastmodellen  
(modern - klassiek)

Uniek aan dit innovatieve systeem 
is het verborgen, roestvrij stalen 
veertje in de geleiders. Dit veertje 
slijt niet, waardoor de doeken 
jarenlang strak gespannen blijven. 
Het systeem is extreem 
windbestendig, tot wel 140 km/
uur, en insectenwerend.

4   Langere levensduur van 
de doeken dankzij 
unieke Xglidetechnologie

5    Langer strakke doeken 
dankzij innovatief  
ZIP-systeem met  
metalen veertje

6    Windklasse 6  
wind weerstand

Langer strakke doeken 
dankzij ZIP-systeem

1   Perfect voor passiefbouw: 
geen perforatie van  
de bouwschil

* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa  
  “> 140 km/u” en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.

Unieke eigenschappen

Extreem duur-
zaam roestvrij 
stalen veertje

SC800-ZIP
Windbestendige 
schaduwtopper

18 M2

Tot  
140 km/u.*
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Energiebesparing

Design Comfort Veiligheid
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Screenkasten die bij uw stijl passen

Bediening

Elektrische bediening (standaard)
Draadloos: RTS en IO (optioneel)

Geef uw screendoek een eigen toets!

Plaats uw eigen logo of ontwerp op uw doeken, wij  
bedrukken de doeken zoals u wil. 

De juiste doek, voor een perfect resultaat

• Visueel comfort
• Lichtdoorlatend of verduisterend
• Thermisch & akoestisch isolerend
• Uiterst duurzaam
• Vuil afstotend en brandwerend
• Perfect in harmonie met uw woning

Screens afgestemd op uw 
buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren en een breed gamma
structuurlakkleuren aan standaardprijs.
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Max. afmetingen
• Max. breedte: 6 m
• Max. hoogte: 3,5 m
• Max. oppervlakte: 18 m2

Eigenschappen van de doeken

Soltis 
Horizon 86

Soltis 
Perform 92

Soltis 
Opaque B92

Serge 600 Serge 1%
Serge 600 
Lunar

Gewicht ca. (g/m²) 380 420 650 525 638 678
Dikte ca. (mm) 0,43 0,45 0,6 0,74 0,78 0,73
Doorlaatbaarheid van 
directe zonnestralen 14% 8% 0% 5% 1% 0%

G-Totaal waarden (*) 0.15 - 0.22 0.05 - 0.15 0.02 - 0.05 0.01 - 0.10 0.05 - 0.09 0.02 - 0.09
*Beglazing C U=1,2

Voor elke screen de juiste kast

De maat van de kast wordt bepaald door de afmeting van de 
screen en het screen doek
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Voor elke situatie de perfecte geleider
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