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Zip Screen

®

De Zip Screen uit de RainbowCollection is een
zonweringsproduct van Nederlandse makelij. Een uitstekende verhouding tussen betaalbaarheid en prestatie in een functioneel en esthetisch verantwoord kwaliteitsproduct.
Constructie
De bovenbak wordt op de geleiders geplaatst
waartussen het doek dat is verzwaard met
een aluminium onderlat op en neer beweegt.
De rits die aan beide zijden aan het doek
is bevestigd en door de kunststof geleiders
gefixeerd wordt zorgt ervoor dat de screen
in elke positie windvast is. In gesloten
uitvoering is de Zip Screen tevens insectenwerend.

Specificaties
Standaardbreedten
300, 350, 400, 450, 500, 550 cm
Materiaal
Roomwit RAL 9001 / Wit RAL 9010
Uitval
250 cm of 300 cm
Doeken
Het doek van de Zip Screen is aan beide
zijden voorzien van een rits. Het doek is
geweven uit glasvezel en daarom oersterk,
vochtbestendig, rot- en schimmelvrij,
vet- en vuilafstotend en bestand tegen
weersinvloeden. Het heeft een gewicht
van ca. 545 gram per m2.

Door de enigszins open structuur van
het doek blijft het zicht van binnen naar
buiten behouden, terwijl de inkijk van
buiten naar binnen overdag vrijwel nihil
is. Het kleurenscala omvat meer dan
40 kleuren.

Bediening
oogwindwerk of elektrisch (optie),
bedieningszijde naar keuze
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!
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Bediening
De Zip Screen wordt standaard
geleverd met een Somfy motor met
schakelaar. Tegen meerprijs kan
worden gekozen voor een Somfy
RTS motor met handzender.

De design afdekkappen zorgen
voor de perfecte finishing touch.
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Geleiders
De aluminium geleiders zijn over de
gehele lengte voorzien van een extra
kunststof geleider voor de fixatie
van de rits. Aan de bovenkant is
deze kunststof geleider voorzien van
een inlooptrechter om een soepele
geleiding van het doek te waarborgen. De geleiders zijn voor op
of in de dag situaties toepasbaar.
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Uitvoering
De Zip Screen wordt standaard uitgevoerd in geanodiseerd aluminium.
Tegen geringe meerprijs worden ze
geleverd in wit (RAL 9010) of roomwit
(RAL 9001). Ook behoort het poedercoaten in elke gewenste RAL-kleur
tot de mogelijkheden.
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Maatwerk
Elke Zip Screen wordt volgens
specifieke afmetingen, doekkleur
en motor voor u gemaakt.
Een echt maatwerk product.

Vormgeving
De Zip Screen wordt geleverd met
een zeer exclusieve halfronde kast
van 100 x 100 mm of 125 x 125 mm.
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Geleider HTF

40 mm

Geleider LHTF

12 mm

40 mm

30 mm

20 mm

20 mm

28 mm

45 mm

38 mm

Geleiders

40 mm

Tweedelige geleider HTF

Uitvulprofiel, stapelbaar

Kleureninformatie

Wit
RAL 9010

Blank
aluminium

Antraciet Grijs
RAL 7016
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