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Cassette Tiara

®

De Tiara uit de RainbowCollection is een zonweringsproduct van Nederlandse
makelij. De design afdekkappen zorgen voor de perfecte finishing touch!
De geïntegreerde LED-verlichting maakt dit scherm tot een sieraad aan de gevel.
geconstrueerd dat de armen in een hoek van
45° afgesteld kunnen worden. De kast en
voorlijst sluiten naadloos op elkaar aan zodat
doek, armen en motor optimaal tegen weersinvloeden beschermd zijn.
Vormgeving
Strak, tijdloos en eigenlijk haar tijd een beetje
vooruit. Er zijn geen cassette knikarmschermen
die qua vormgeving, uitstraling en specificaties bij de Tiara in de buurt komen.

Specificaties
Standaardbreedten
300, 350, 400, 450, 500, 550 cm
Materiaal
Roomwit RAL 9001

Doeken
De doeken zijn van 100% acryl geweven
en hebben een gewicht van ca. 290 gram
per m2. Door de zware finishing is het
doek vochtbestendig, rot- en schimmelvrij,
vet- en vuilafstotend en bestand tegen
weersinvloeden. In de standaard uitvoering
kunt u een keuze maken uit de afgebeelde
dessins.

Constructie
De zijkappen worden door middel van massieve
montageplaten op de muur geplaatst. Er zijn
smalle “onzichtbare” - en wat bredere muurmontageplaten. Daarnaast kan men ook de
universele verlengde kapsteunen gebruiken in
bepaalde specifieke situaties. Voor montage
aan het plafond zijn er aparte montageplaten
beschikbaar. De armverbindingen zijn dusdanig

Uitval
250 cm of 300 cm
Bediening
elektrisch met schakelaar of
afstandbediend
Kleuren
5382 - 5383 - 5384 - 5388 - 8211
8555 - 8556 - 8922 - 935 - 320954
320974 - 320975 - 320976
320978 - 364555 - 364662

Scan deze QR-code
 +31 (0) 345 614 801
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RainbowSol

en bekijk de video van het volledige
Rainbow Collection programma!

Uitvoering
De Tiara wordt standaard geleverd in geheel
roomwit gemoffelde uitvoering (RAL 9001).

en banden door deze Protected Power
Technologie® ultieme bescherming vinden.

Knikarmen
De extra zware knikarmen zijn op het scharnierende middelpunt ook volledig gesloten
waardoor veren en verbindende kabels

Bediening
Optioneel is de Tiara uit te voeren met
LED-verlichting die strak weggewerkt is in
het scherm. Het is LED-verlichting met

warm licht dat ook nog een betere look
krijgt doordat het achter een opalen
beschermkap zit. Ook als het scherm niet
geopend is geeft de LED-verlichting een
sierlijke uitstraling aan het scherm. Lange
levensduur en een laag energieverbruik
verzekerd. Te bedienen met een wandschakelaar of, in combinatie met een Somfy
RTS-motor, met een afstandsbediening.
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