
De moderne  
cassette-zonwering 
voor de  
grote maten 

toskana grande



 

De Toskana Grande is ontwikkeld voor 
vele jaren gebruik bij grote en middel-
grote terrassen. De moderne, ovale cas-
sette geeft een optimale bescherming 
aan zowel het doek als de techniek. 

Het tijdloze design geeft ieder soort ge-
vel een fraaie aanblik en een harmonisch 
geheel. Het frame kan in vele kleuren en 
met een doek naar keuze deze harmonie 
optimaliseren. 

De moderne 
cassette-
zonwering 
voor de 
grote maten 

 Toskana Grande

Vario-volant, optioneel 
Leverbaar in 150 en 200 cm hoog 

Vario-volant is mogelijk 
tot de maat 600 x 300 cm 

of 550 x 350 cm.



 De montage-steunen
De Toskana Grande kan tot 650 cm 
breed met twee steunen aan muur of 
plafond gemonteerd worden. Door 
speciaal ontworpen versterkings-profie-
len is het mogelijk de montage-steunen 
zijdelings te verschuiven bij de montage 
(zie afbeelding).

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

De voorlijstbevestiging   
De voorlijst staat dankzij de verstelbare 

bevestiging steeds vertikaal en 
zorgt door een speciale constructie voor 

een juiste, gedwongen sluiting 
tegen de cassette. 

De armhouder   
Die zorgt voor veiligheid en vertrouwen: 

De armhouder bestaat uit een extreem 
sterke aluminium-legering, waaraan de 

arm d.m.v. een RVS-pen en een 
gesmede bovengaffel is gemonteerd.

De doekkollektie
Maak Uw keuze uit 

de grote Lewens-collectie 
(uni- en streepdoeken).

De eindkappen
De kunststof eindkappen 
kunnen aan de kleur van 
het zonneschermdoek 
worden aangepast. 

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. 

Voortreffelijke doekspanning 
door de hoge veerspanning in de 
knikarmen. Daardoor heeft het doek ook 
voldoende ruimte boven de knikarmen.

Armhouder en armscharnier zijn voor-
zien van RVS-pennen. 



 

Techniek

  Breedte

 – tot 650 cm met 2 knikarmen

 – tot 700 cm met 3 knikarmen 

 – tot 1300 cm, 2-delig gekoppeld  
 met 4 knikarmen 

 – tot 1950 cm, 3-delig gekoppeld  
 met 6 knikarmen 

  Uitval

 150/200/250/300/350/400 cm 
Speciale lengtes op aanvraag 

  Bediening

 d.m.v. oogwindwerk of electromotor, 
bij eendelige schermen met 3 armen 
en bij gekoppelde schermen altijd  
een electromotor. 

  Speciale uitvoering 

 Zonne-windwachter,  
afstandbediening, 
Vario-volant

  Frame-kleuren

 – Zilver geanodiseerd,  
 details in poedercoat RAL 9006 

 – Wit RAL 9016 poedercoating 

 – Bruin RAL 8077 poedercoating 

 – Crème-wit RAL 9001 poedercoating 

 – Tegen meerprijs iedere RAL-kleur 

Muur

Dakspar

Techniek 
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