Uitvalzonnescherm Rond
Het comfort van Uitvalzonneschermen
Voor een optimaal binnenklimaat
U wilt het zonlicht buiten uw huis, kantoor of bedrijfspand kunnen houden? Uitvalzonneschermen vormen dan een prima
oplossing. Deze schermen zijn geschikt voor elk type raam waarbij een vrije doorloop niet belangrijk is. De gesloten
cassette beschermt het opgerolde doek en zorgt voor een exclusieve uitstraling.
Floris Obdam biedt solide en fraai vormgegeven uitvalschermen die met de grootst mogelijke zorg en vakmanschap
worden gemaakt. Uitvalschermen zijn er in twee uitvoeringen. De compacte versie is bedoeld voor kleine raamoppervlaktes, de royale uitvoering voor grote raampartijen.

Armen

Materiaal

U heeft keuze uit diverse armen: van ‘vaste armen’ tot

Armen, kap en voorbuis zijn vervaardigd van hoog-

armen met hoogwaardige veersystemen. Alle armen zijn

waardig aluminium, dat naar keuze wordt geanodiseerd

in diverse maten leverbaar en zijn ook leverbaar in de

(zilverkleur) of wordt gemoffeld in wit.

uitvoeringen: windvast, meer windvast of voorzien van
gasveerarmen.
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Modellering
De cassetteschermen kennen een eigentijdse vormgeving.
Zowel de ronde als de carré modellen kunnen worden
voorzien van een volant. Een echte aanwinst voor woningen
en bedrijfspanden met een moderne architectuur.
Doeken
U heeft keuze uit talloze kleuren en motieven. Het weefsel
is van een duurzame, zware kwaliteit (300 gram per m2),
vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, luchtdoorlatend,
vet- en vuilafstotend, UV-bestendig en bestand tegen
weersinvloeden.
Bediening
Kleinere schermen kunnen worden bediend met band
of staaldraad, grotere schermen door middel van een
windwerk met draaistang. Houdt u van gemak en comfort?
Dan kunt u natuurlijk ook kiezen voor elektrische bediening.
Onze Somfy-motoren zijn eenvoudig te bedienen. En wat
dacht u van de plaatsing van een zon-/windautomaat,
die ervoor zorgt dat uw schermen automatisch uitgaan of
worden ingetrokken? Ook afstandsbediening behoort tot de
mogelijkheden.

Lease
Voor de aanschaf van dit scherm kan uw dealer u eveneens voorlichten over het unieke Leaseplan.
Tegen een zeer bescheiden bedrag per maand kunt u zich reeds eigenaar noemen van dit kwaliteitsscherm.
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