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HOE OPMETEN *

Bij knikarmschermen is het gebruikelijk dat het scherm zo breed mogelijk
gemeten wordt omdat het scherm niet alleen gebruikt wordt om de ramen
tegen de zon te beschermen maar ook als beschutting boven het terras.
Door de flauwe hoek van de armen is er tevens sprake van relatief veel 
zijdelingse zoninval. 
Als u voor een aktiescherm kiest, neemt u de meest gunstige maat. Indien
er sprake is van een lage gevel zijn verlengde kapsteunen noodzakelijk
(zie elders in de informatie).
De uitval is afhankelijk van de hoogte en sterkte van de gevel, de grootte
van het terras en het te besteden budget.
De hoogte van montage is niet alleen bepalend voor de doorloophoogte, de
uitvalshoek van de armen is verstelbaar.
Vermeld op uw order eerst de breedtemaat en dan de uitval. Bepaal de 
bedieningsoort en de bedieningskant. (Bij bepaalde aktieuitvoeringen 
alleen rechts.) Deze is altijd van buiten gezien, ook al betreft het een
(elektrische) binnenbediening.

Let bij het maatnemen op onderstaande punten:
• De uitval is de lengte vanaf de muur tot de buitenzijde van de voorlijst

over het scherm gemeten en niet over de grond gemeten.
• Meet zo breed mogeijk, maar blijf vrij van uiterste hoeken van muren.
• Bedieningszijde is altijd van buiten gezien, ook al betreft het een 

(elektrische) binnenbediening. Let op de aanwezigheid van een 
stopkontakt.

• Vergeet niet verlengde kapsteunen bij te bestellen bij plaatsing op lage
gevels.

• Houd rekening met zijdelings zoninval; meet het scherm niet te smal.
Het doek is ongeveer 17 cm smaller dan de schermmaat.

* De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn 
gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken
worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

UITVOERINGEN

Malta 250 - 550 - K X 7
Rhodos 250 X 550 - K X 8
Ibiza 250 X 550 - K X 22
Balero 250 X 500 X M X 22
Palma 250 X 550 X K X 22
Marbella 300 X 1000 X M X 15

BEDIENINGEN

Oogwindwerk
geschikt voor buiten, standaard bediening en 
wordt geleverd met afneembare slingerstang en 
is onderhoudsvrij.

Elektrische bediening (meerprijs)
Luxe bediening en nagenoeg altijd plaatsbaar.
Motor slaat vanzelf af als scherm uit of in is.
Onderhoudsvrij en lange levensduur. Eventueel
uit te breiden met zon- en windautomaat of uit
te voeren met zender in de elektromotor voor
afstandsbediening.

2-BUIS / 3-BUIS

Globaal bestaan er 2 verschillende konstrukties in knikarmschermen.
De 2-buis en 3-buis konstruktie.

2-buis
Bestaat uit 2 lengtebuizen: de bovenrol en de voorlijst. De montage 
geschiedt aan de buitenste massieve kapsteunen waar tevens de 
knikarmen aan bevestigd zijn.

3-buis
Bestaat uit 3 lengtebuizen: de bovenrol, de voorlijst en de stalen draagbuis.
De armen en montagesteunen zijn bevestigd aan de draagbuis (aantal is
afhankelijk van breedte). Hierdoor ontstaat een stabieler systeem en bij
uitstek geschikt voor een grotere breedte en/of uitval.

2-buis systeem 3-buis systeem

VERLENGDE KAPSTEUNEN (MEERPRIJS)

Verlengde kapsteunen zijn originele zijsteunen die ongeveer 50 cm lang
zijn (afhankelijk van type scherm). Omdat bij standaard kapsteunen boven
en onderin gemonteerd wordt zal bij lage gevels het bovenste gat in de
laatste stenenrij komen en derhalve te zwak zijn. Door de toepassing met
verlengde kapsteunen blijven de bovenste stenenrijen onbelast.

Omdat bij de types
Marbella en Balero 
gemonteerd wordt met
muursteunen in plaats
van kapsteunen zijn de
“verlengde steunen”
platte strippen die 
hetzelfde doel dienen.
Type Balero wordt dan
geleverd met 2 
verlengde strippen en
bij type Marbella is dit
afhankelijk van het
aantal muursteunen.

Aantal aktiekleuren
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MEERPRIJZEN MAATWERK

Electrische bediening
zon/wind automaat
Verlengde kapsteunen
Plafondsteunen
Moffelen RAL 9001 roomwit (Bij Balero Palma Marbella 
standaard)
Moffelen andere RAL kleuren
Tussenmaten (Alleen Rhodos meerprijs)
Speciale doekkleuren

DOEKEN

In de prijslijst wordt onderscheidt gemaakt tussen uni 
doeken en uni op 120/ streepdoeken. 8 uni doeken zijn 
volledig naadloos en de overige uni doeken en alle 
streepdoeken worden geweven op 120 cm baanbreedte.
Dit houdt in dat deze doeken niet naadloos zijn maar bestaan
uit meedere banen. Streepdoeken en uni doeken op 120 cm
zullen door de dubbele lagen doek in meer of mindere maten
golven en wafelvorming tot gevolg hebben. Deze effecten
verminderen in geen geval de kwaliteit van het produkt en is
derhalve geen reden tot reclamatie. 
zie produkteigenschappen zonweringsdoek.

(N.B. Voor bepaalde streepdessins geldt een meerprijs, zie prijslijst)

MALTA 2-BUIS

Instapmodel. Half gesloten. In aktieuitvoering leverbaar in 7 
streepdessins - 250 uitval - gratis volant - maten 300 t/m 550 - 
oogwindwerk bediening rechts - Blank aluminium tegen meerprijs
roomwit. Geen maatwerk uitvoering mogelijk.

RHODOS 2-BUIS

Opvolgmodel met extra zware kap en voorlijst. Half gesloten model. In
aktieuitvoering leverbaar in 8 streepdessins - 250 uitval - gratis volant
- maten 300 t/m 550 - oogwindwerk bediening rechts - Blank 
aluminium tegen meerprijs roomwit. In maatwerk meerdere opties
mogelijk.

IBIZA 2-BUIS

Knikarmscherm met aanslag tussen kap en voorlijst. In aktieuitvoering
leverbaar in 22 streepdessins - 250 uitval - gratis volant - maten 300
t/m 500 - oogwindwerk bediening of elektrisch (optie) links of rechts -
roomwit. 
In maatwerk meerdere opties mogelijk.

BALERO 2-BUIS

Superplat design cassette model. In aktieuitvoering leverbaar in 22
streepdessins - 250 uitval - gratis volant - maten 300 t/m 500 - 
oogwindwerk bediening of elektrisch (optie) links of rechts - roomwit.
In maatwerk meerdere opties mogelijk.

PALMA 2-BUIS

Zeer luxe halfrond cassettemodel. In aktieuitvoering leverbaar in 22
streepdessins - 250 uitval - gratis volant - maten 300 t/m 550 - 
oogwindwerk bediening of elektrisch (optie) links of rechts - roomwit.
In maatwerk meerdere opties mogelijk.

MARBELLA 3-BUIS

Extra zwaar en luxe halfrond cassette model en leverbaar tot 10 meter
breedte. In aktieuitvoering leverbaar in 15 streepdessins - 300 uitval - 
gratis volant - maten 500 t/m 600 - oogwindwerk bediening of elektrisch
(optie) links of rechts - roomwit. In maatwerk meerdere opties mogelijk.
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