
De kleine elegante 
cassette-
zonwering 

toskana
Toskana Toskana

met doekafdekprofiel

*(
to

t 5
00

 c
m

 b
re

ed
te

 x
 3

00
 c

m
 u

itv
al

)

*



 

De Toskana kenmerkt zich door het 
elegante design en de vele technische 
detail-elementen. Samen met ons pallet 
van meer als 150 doeken creëert U een 
bijzondere sfeer op Uw balkon of terras. 

Met een max. breedte van 550 cm 
en een max. uitval van 300 cm is 
de Toskana een ideale oplossing 
voor middelgrote en kleine terrassen 
of balkons.

De variabele uitvalshoek
Door toepassing van speciale technieken is het Toskana-zonnescherm in de 
uitvoering met motor-bediening en plafond-montage zelfs instelbaar tot 80°. 
Bij toepassing van oogwindwerk is de uitvalshoek max. 55°.

De ideale oplossing wanneer zowel wering van inkijk 
als zonwering is gewenst. 

Het cassette-
zonnescherm met 
fraai design – 
klein en voordelig

 Toskana

max. 
80°

(tot 500 cm breedte x 300 cm uitval)



De montage-steunen   
De Toskana word door middel van 

twee montage-steunen aan de muur 
of plafond bevestigd. Deze steunen 

hebben een variabele ruimte, waardoor 
de montage eenvoudiger is. 

De cassette 
Ook vanaf de achterzijde geeft de 
Toskana een fraaie aanblik. Doordat de 
cassette slechts 13 cm hoog is ontstaat er 
een harmonisch geheel bij zowel balkon- 
als voorspringende dakmontage.  

Het doekafdekprofiel   
Optioneel is een doekafdekprofiel 
leverbaar, dit zorgt ervoor dat op 

een elegante wijze de doekbuis 
niet zichtbaar is.

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. 

 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 eindkappen
De kunststof eindkappen kunnen 

aan de kleur van het zonneschermdoek 
worden aangepast.

De doekkollektie
Maak Uw keuze uit 

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



 

Techniek

  Breedte

 tot 550 cm met 2 knikarmen 

  Uitval

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

  Bediening

 d.m.v. oogwindwerk of electromotor 

  Speciale uitvoering 

 Zonne-windwachter,  
afstandbediening 

  Frame-kleuren 

 – Zilver geanodiseerd,  
 details in poedercoat RAL 9006 

 – Zilver RAL 9006 poedercoating 

 – Wit RAL 9016 poedercoating 

 – Bruin RAL 8077 poedercoating 

 – Crème-wit RAL 9001 poedercoating 

 – Tegen meerprijs iedere RAL-kleur 

Muur

Techniek 
en montage-mogelijkheden 

Plafond

Uw zonweringspecialist
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