Meet-/Besteladvies Screens
HOE OPMETEN *

op de muur
+ 2x6 cm

MEERPRIJZEN BEDIENINGEN

op het kozijn

Bandopwinder - binnen
Geschikt voor binnen
Meest eenvoudige bediening.
Heeft als nadeel dat een relatief groot gat naar
binnen geboord dient te worden.
Is onderhevig aan slijtage.

- 1cm
+ bak
+ 3 cm

-0,5 cm

Bandopwinder - buiten
Geschikt voor buiten.
Meest voordelige en eenvoudige bediening.
Het band kan bij wind klapperen.
Is onderhevig aan slijtage.

Screens kunnen zowel op het kozijn als op de muur geplaatst worden.

Maatnemen op de muur.
Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste
overlapping bij op. (advies 2x6 cm). Ondanks dat de geleiders 3 cm breed
zijn wordt 6 cm per zijde geadviseerd omdat tussen het doek en de
geleider een kier van ± 12 mm bestaat (zijdelingse zoninval) en omdat bij
minimale overlap het risico van scheuren van de stenen bestaat (bij
bevestiging). Voor het bepalen van de hoogte bij montage op de muur meet
u de hoogte tussen de muur en waterslag (vensterbank) + bakhoogte +3
cm. Voorbeeld: type 85 hoogte tusssen muur en waterslag = 220 cm +
8,5 cm + 3 cm = 231,5 totale hoogte. de 3 cm extra wordt geadviseerd
omdat de onderlat niet in de bak verdwijnt in gesloten stand en om de
geleiders iets onder de waterslag (vensterbank) te laten steken.

Koordopwinder
Geschikt voor binnen. Veel toegepast bij kleiner
screens. Kan met klein gat naar binnen geboord
worden. Omdat koord minder grip geeft in de
hand niet geschikt voor grotere (zwaardere)
screens. Zie koordwindwerk.

Elektrische bediening
Geschikt voor binnen.
meest 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 wind
automaat of uit te voeren met zender in
elektromotor

Maatnemen op het kozijn.
Meet de breedte van het kozijn en trek daar de door u gewenste speling
vanaf (advies -1 cm). Voor het bepalen van de hoogte bij montage op het
kozijn meet u de totale kozijnhoogte en trekt u daar de gewenste speling
vanaf (advies -0,5 cm). Bij plaatsing op het kozijn is het mogelijk dat de
bak van binnen zichtbaar is en dat eventuele naar buiten draaiende ramen
niet meer geopend kunnen worden. Onderlat steekt onder de bak uit!
Bepaal de bedieningssoort en de bedieningskant. Deze is altijd van buiten
gezien, ook al betreft het een binnenbediening. Geef tevens aan of de
bediening binnen of buiten is.

Mono commando
Geschikt voor binnen.
Vergelijkbaar met een oogwindwerkbediening
maar door as en kniekoppeling geschikt voor
binnenbediening. Niet onderhevig aan slijtage.
Niet afneembaar.

Let bij het maatnemen op onderstaande punten:
• De opgegeven maat is altijd inclusief geleiders en inclusief bovenbak.
• Vermeld eerst de totale breedte en dan de totale hoogte.
• Zijde van bedienen is altijd van buiten gezien ook al betreft het een

Oogwindwerk

binnenbediening.
• Geef altijd aan of de bediening binnen of buiten moet komen. Indien u
niets aangeeft gaan wij uit van een buitenbediening.
• De bediening bevindt zich uiterst rechts of links van de screen. let er bij een
binnenbediening op of deze wel te plaatsen is. Hou daarbij rekening met bijv.
de draaicirkel van een windwerkkastje, aanwezigheid van stopkontakten bij
elektrische bediening, bereikbaarheid van de bediening etc.
• Indien een screen gelijk met/boven het plafond geplaatst wordt dient te
worden gecontroleerd of de bediening naar binnen geboord kan worden.
Laat de bak eventueel iets zakken. Let op naar buitendraaiende ramen!

Koordwindwerk

Geschikt voor buiten.
Meest solide bediening. Wordt meestal gebruikt
omdat het oogwindwerk onderhoudsvrij is en
nagenoeg niet onderhevig is aan slijtage. Door
afneembare slingerstang minst zichtbaar. Uiteraard
alleen te gebruiken bij montage op begane grond.
Geschikt voor binnen.
Kan met klein gat naar binnen geboord worden
en door windwerkkastje geschikt voor grotere
screens met handmatige binnen bediening.
Let op draaicirkel van slinger.

* 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.
GELEIDERS
De standaard geleiders zijn 3 cm breed. Tussen de geleider en het doek
bestaat een kier van ± 12 mm. Bij een brede geleider zal deze hier achter
de overlapping vallen. Bij wind kan het doek voor deze overlapping komen
en moet dan altijd handmatig naar achter gedrukt worden om scheuren
van het doek bij omhooglaten te voorkomen. Pas brede geleiders daarom
alleen toe bij montage begane grond en bediening buiten.
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LHTF BREED

Meet-/Besteladvies Screens
TYPE 75
Vierkant 75 mm met afgeschuinde voorkast. Altijd maatwerk.
Standaard leverbaar in blank aluminium.
Maximale breedte 300 cm, maximale hoogte 200 cm.
Tegen meerprijs leverbaar in wit-roomwit-bruin.

TYPE 85
Vierkant 85 mm met afgeschuinde voorkast. Altijd maatwerk.
Standaard leverbaar in blank aluminium.
Maximale breedte 340 cm, maximale hoogte 300 cm.
Tegen meerprijs leverbaar in wit-roomwit-bruin-tannengroenantracietgrijs-staalblauw.

TYPE 95
Vierkant 95 mm met afgeschuinde voorkast. Altijd maatwerk.
Standaard leverbaar in blank aluminium.
Maximale breedte 340 cm, maximale hoogte 340 cm.
Tegen meerprijs leverbaar in wit-roomwit-bruin.

TYPE RONDO
Vierkant 85 mm met ronde voorkast. Altijd maatwerk.
Standaard leverbaar in blank aluminium.
Maximale breedte 340 cm, maximale hoogte 300 cm.
Tegen meerprijs leverbaar in wit-roomwit.

WINDVASTE UITVOERING
Bij windvaste uitvoering zal de onderlat enkele centimeters boven de onderkant van de zijgeleiders blokkeren.
Nadat de screen voorbij de blokkering komt zal deze bij het omhooggaan op de blokkering stoppen.
Om de screen omhoog te laten, dient u de screen eerst enkele centimeters te laten zakken alvorens deze
omhoog te bewegen. Bij elektrische bediening met de speciale windvast motor (type SWM) zullen bovenstaande
stappen volautomatisch uitgevoerd worden. De SWM motor zal tevens doekrek corrigeren bij het sluiten van de
screen (max. 200 cm breed). Elektrisch niet projectmatig toepasbaar (max. 5 stuks)
Tevens zijn alle handmatige bedieningen mogelijk in combinatie met windvaste uitvoering.
OVERIGE MEERPRIJZEN

DOEKEN

Bedieningen (zie informatie)
Moffelen wit RAL 9010, roomwit RAL 9001, bruin RAL 8019,
blauw RAL 5011*, grijs RAL 7016*, groen RAL 6009*.
Moffelen overige RAL kleuren.
Koppelen.
Verduisteringsdoek (alleen voor binnen gebruik)
Speciale doekkleuren.
Windvaste uitvoering.
Brede geleiders.

De screendoeken zijn geweven in 1, 2 of 3 kleuren.
Voor de uitvoering met 3 kleuren geldt een meerprijs. De
voorzijde van de kleur (zoals afgebeeld in ons screenboek) is
de kleur zoals die van buiten zichtbaar is.
Wenst u dit omgedraaid vermeld dan bij uw bestelling
confectie 2.

*Alleen in type 85
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