HET COMFORT VAN DE VERANDAZONWERING
Verandazonwering
Ideale temperatuurregelaar voor uw serre
Uw serre of veranda koppelt de tuin aan uw woonkamer, vergroot uw leefruimte en verschaft u volop extra woonplezier.
Er is één klein nadeel: als de zon ’s zomers op de glazen uitbouw staat te branden, kan de temperatuur er flink oplopen.
Wilt u onder alle omstandigheden optimaal blijven genieten van uw serre, dan is er maar één oplossing: verandazonwering aanbrengen. De verandazonwering van Floris Obdam wordt met de grootst mogelijke zorg en vakmanschap
vervaardigd. Het doek glijdt via geleiders soepel en probleemloos over het dak van uw veranda. Zonlicht en warmte
worden geabsorbeerd en gereflecteerd, terwijl een aangename hoeveelheid licht wordt doorgelaten.

Techniek

Modellering

Via geleiders wordt het doek, met behulp van een motor,

Kast en geleiders kennen een verfijnde vormgeving.

over het dak van uw serre getrokken. De speciale

Samen met het door u gekozen doek vormt het veranda-

(onzichtbare) constructie in de onderlijst zorgt ervoor dat

scherm zo een perfecte aanvulling op uw serre. U kunt

het doek steeds strak blijft staan.

kiezen uit gemoffeld in crème-wit of bruin. Tegen
meerprijs zijn ook andere kleuren mogelijk.
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Doeken

Bediening

Voor verandazonwering heeft Floris Obdam een speciale

De verandazonwering wordt standaard uitgevoerd met

doekkwaliteit ontwikkeld, die hóóg scoort als het gaat

elektrische bediening. Maximaal comfort bereikt u door

om het absorberen en reflecteren van zonnewarmte.

een zon-/windmeter aan het geheel toe te voegen. Deze

Het is gemaakt van zeer sterke gecoate polyester garens.

zorgt ervoor dat het verandascherm automatisch wordt

U heeft keuze uit talloze kleuren en dessins. Het weefsel

uit- of ingetrokken. Gemak dient de mens!

is van een duurzame, zware kwaliteit (300 gram per m2),
vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, luchtdoorlatend,

Lease

brandvertragend, vet- en vuilafstotend, UV-bestendig en

Voor de aanschaf van dit scherm kan uw dealer u even-

bestand tegen weersinvloeden.

eens 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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