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Perfect in zonwering & rolluiken!

!

Exclusive

Het doek onderging een
speciale behandeling voor
extra lange levensduur

®!

!

Intelligente Somfy
SLT motor, met
sluitingsdetectie !

Cassettescherm met
compact & elegant design!

®

Exclusive Variovolant
model met elektrische
variovolant

Knikarmen zorgen voor een
optimale spanning van de
zonweringdoek

®

Exclusive
basismodel

!

!
!

Belgische fabrikant: Bezoek aan onze productie afdeling kan op afspraak: 015/27.17.89

!
!
VARIOVOLANT (Elektrisch)
De elektrische variovolant biedt
de oplossing voor lichtinval bij
laagstaande zon. Zowel het
zonnescherm als de volant (en
eventuele andere opties) kunnen
bedient worden aan de hand van
één afstandsbedining.
MUURSTEUN
Deze cassette wordt aan de
hand van twee steunen
bevestigd aan het plafond of
muur. Bij de montage is men
niet afhankelijk van vaste
montagepunten, de
muurbevestigingen zijn
verschuifbaar op de constructie.

!
!

DOEKSCHAAL
De standaard
doekschaal biedt een
extra ondersteuning aan
de doekrol en zorgt
ervoor dat deze niet
zichtbaar is wanneer de
zonnetent afgerold staat.

!
!
KNIKARMEN
Driedubbele spanveren in de
knikarmen zorgen ervoor dat het
zonweringdoek altijd mooi
opgespannen blijft. Al de
gebruikte materialen zijn van de
hoogste kwaliteit en staan garant
voor een extra lange levensduur.

alfazonwering.be
Perfect in zonwering & rolluiken!

!

®

De Alfa Exclusive beschikt over een elektrisch afrolbare variovolant, deze biedt de optimale bescherming
tegen laagstaande zoninval of zorgt voor extra privacy wanneer nodig.

!

TECHNISCH OVERZICHT
!
!!
"#$%&'()*++%&!",(-.'#/%0!
9!:6%**-!/;;5!$5;7%5%!7%55*'%&!

!
1#&23!1*,2!45%%67%0!
"#$#%&%!'())*+)!!

,-.!/%!

!

!!
1#&23!1*,2!8#7/*-0!
"#$#%&%!&#+012! ,..!/%!!

9!<;-%6#$!$%'-;7%&!(*''%77%'()%5=!!

"13#%&%!'())*+)!

45-!/%!

!

"13#%&%!&#+012!!

6..!/%!

9!>5=?!%&!=..5'7%.&%&!/%5'().#@A**5!;+!(;&'75.(7#%!

!

!

!

!

!

1#&#=*-%!'()%5=A5%%67%!A#B!/%5'()#--%&6%!.#7/*--%&!CD!*5=%&!E;&6%5!/*5#;F0!!
7"8!%1$&))29!:8!)2);+(#</=>!7?!1(%)$@A);BCC)2*!BB;!%BA)2#D;>!
8#7/*-! ,..!
,5.!
U..!
U5.!
?..! ?5.!
6..!/%!
6..!
1#&2A5%%67%!C1F! ,-.!
U,6!
U5.!
?..!
?5.!
65.!/%!
1#&2A5%%67%!C"F! ,5M!
U,,!
U6M!
U4M!
?6M! ?4M!
66M!/%!
!

G5;@#%-%&0!
E!F2&!1$B*#<G!!
E!H#+!7IFJ!4.,->!
E!K(&#$!7IFJ!L.MM>!!
E!F$*)()!IFJ!;2)&()$!#$!BC+#)!
!
!

!

H;%I%&0!!

Fabriekstoonzaal
Battelsesteenweg 334
2800 MECHELEN
! 015/27.17.89
" 015/27.11.64
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Plaatsing & verkoop
ANTWERPEN
! 03/231.32.32
" 03/226.13.85

Plaatsing & verkoop
BRUSSEL
! 02/772.44.00
" 02/770.75.70

!!

Plaatsing & verkoop
LEUVEN
! 016/29.80.80
" 016/35.63.03

!
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Plaatsing & verkoop
SINT-NIKLAAS
! 03/770 50 71
" 03/770.68.03
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