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De Family Design is een kwaliteitszonnescherm met een lange levensduur
en uitgekiende technieken van beproefde
Lewens-kwaliteit.
Stabiele voorlijst met dubbele kamer.
De hoogte van de voorlijst dekt
technische onderdelen grotendeels af.
Geintegreerde ontwatering naar
de eindkappen.

De huls
van de Family Design Plus
bied rondom bescherming
aan de doekbuis en het doek.

De voorlijst sluit steeds eng aan
het dakprofiel.
Draagbuis van 40 x 40 x 2 mm,
verzinkt en gepoedercoat.
RVS-draaipennen draaien in lagers
met Teflonlaag.
RVS bouten en schroeven
in het frame en de constructie.

Leverbaar in de uitvoeringen:
Family Design
achterzijde open
(zie afbeelding boven).

Volant als optie leverbaar.
Family Design Plus,
doek opgesloten in huls
(zie afbeelding rechts).
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Voortreffelijke doekspanning
door de hoge veerspanning in de
knikarmen. Daardoor heeft het doek ook
voldoende ruimte boven de knikarmen.
Armhouder en armscharnier zijn voorzien van RVS-pennen.

Het armscharnier
De kunststof ommanteling van de dubbele
staaldraden verhindert vervuiling en
slijtage. Verder verhoogt de levensduur
van de staaldraad met het 3-voudige,
n.l. 60 tot 80-duizend bewegingen.
Bij standaard kleuren dezelfde kleur
ommanteling als de armonderdelen.

De armhouder
die voor vertrouwen en veiligheid zorgt:
bestaat uit een extreem sterke geëxtrudeerde, aluminium-legering en past
zich aan bij het ronde design van het
doekafdekprofiel. De arm-bovengaffel is
van gesmeed aluminium.

De voorlijstbevestiging
is een veilige verbinding van de voorlijst
aan de knikarmen en zorgt ervoor
dat de hoek van de voorlijst
kan worden ingesteld.

De doekkollektie
Maak Uw keuze uit
de grote Lewens-collectie
(uni- en streepdoeken).

Het doekafdekprofiel
Het doekafdekprofiel zorgt ervoor dat
op een elegante wijze de doekbuis niet
zichtbaar is.

De Design-eindkappen
geven de mogelijkheid voor
een persoonlijke kleurstelling.

Techniek
en montage-mogelijkheden
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Techniek
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Breedte

Muur

– tot 650 cm met 2 knikarmen
– tot 700 cm met 3 knikarmen
– tot 1300 cm, 2-delig gekoppeld
met 4 knikarmen
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– tot 1950 cm, 3-delig gekoppeld
met 6 knikarmen
Uitval
150/200/250/300/350/400 cm
Speciale lengtes op aanvraag
Plafond
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Bediening
d.m.v. oogwindwerk of electromotor,
gekoppelde schermen en schermen
met 3 armen altijd een electromotor.
Speciale uitvoering
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Zonne-windwachter,
afstandbediening
Frame-kleuren
– Zilver geanodiseerd,
details in poedercoat RAL 9006

Dakspar

– Wit RAL 9016 poedercoating
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– Bruin RAL 8077 poedercoating
– Tegen meerprijs iedere RAL-kleur
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Uw zonweringspecialist
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