Verticaalscherm
Optimale zonwering, prima doorkijk
Dé zonwering voor elke zonnestand
De verticaalschermen van Floris Obdam bieden een optimale zonwering en een uitstekende doorkijk van binnenuit.
Niet alleen voor utiliteitsbouw, maar ook voor woningen is het verticaalscherm een echte aanwinst. De compacte
vormgeving is discreet en elegant. Van deze zonwering heeft u elk jaargetijde plezier. Welke stand de zon ook inneemt,
het verticaalscherm houdt het zonlicht prima tegen. Bovendien wordt uw interieur tegen schadelijke zonnestralen
beschermd en blijft in de zomer de temperatuur in uw woning op een aangenaam niveau.

Diverse uitvoeringen
Het verticaalscherm is er in een schuine en een ronde
uitvoering. Daarnaast is er ook een windvaste variant.
Een uitgekiend veersysteem zorgt ervoor dat het scherm
in elke stand windvast is. Dat maakt het verticaalscherm
ook zeer geschikt voor toepassing op winderige plekken
(o.a. flatgebouwen).
Modellering
Het Floris verticaalscherm wordt op maat gemaakt en
uitvoerig getest. Het scherm is standaard leverbaar in de
kleur technisch zilver. De verschillende verticaalschermen
kunnen tegen meerprijs ook in kleur worden uitgevoerd.
Vraag uw zonweringspecialist naar de mogelijkheden.
Doeken
De doeken worden geweven van glasvezeldraden.
Ze hebben daardoor een enigszins open structuur.
Het zonlicht wordt voor ongeveer 85 tot 90% gefilterd,
maar het zicht naar buiten toe blijft behouden. In de winter
heeft het verticaalscherm ook een energiebesparende functie.
Bediening
De schermen worden standaard uitgevoerd met een
bandopwinder (binnen). Wilt u gemak en comfort, dan
kunt u kiezen voor elektrische bediening met schakelaar.
Onze Somfy-motoren zijn eenvoudig in gebruik. Ze bieden
niet alleen comfort, maar verlengen ook de levensduur
van uw scherm.
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Vakkundig vervaardigd
De verticaalschermen van Floris Obdam worden geassembleerd met de beste materialen. Denk aan de aluminium
profielen en de steeds vaker toegepaste Kema-goedgekeurde Somfy-buismotoren. Alle materialen zijn afkomstig van
leveranciers die - net als Floris Obdam - kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Dat biedt u de zekerheid dat u een
eersteklas scherm in huis haalt.
Lease
Voor de aanschaf van dit produkt 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 kwaliteitsprodukt.
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