
 

Perfect in zonwering & rolluiken!

alfazonwering.be 

  

!

!

Verzwaarde 
onderlat zorgt 
voor optimale 
doekspanning 

Screen®
!

Intelligente Somfy 
buismotor  !

Ritsscreen
®
 

windvast en 
insectwerend 

!

Opac
®
 

verduisteringscreen 

!

Zonwerende 
maar 

doorzichtige 
doek 

Dankzij de Alfa Screens
®
 kan storend zonlicht geweerd worden zonder het zicht van binnenuit te belemmeren.  

Zowel handmatige als gemotoriseerde bediening behoort tot de mogelijkheden. 

Alfa screen
®
 

basismodel 

!

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



 

Perfect in zonwering & rolluiken!

alfazonwering.be 
!
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TECHNISCH OVERZICHT 
!
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De screendoek zit 
opgeborgen in een 
stijlvolle kast. Deze is 
verkrijgbaar in drie 
uitvoeringen: een 
afgeschuinde, afgeronde 
of een vierkantige 
bekasting. 

KAST 

Dankzij het ritssysteem 
dat hierbij gebruikt wordt, 
blijft het doek van de 
Ritsscreen onder alle 
omstandigheden perfect 
op zijn plaats, is windvast 
en bovendien insecten  
houdt deze buiten. 

RITSSCREEN 

Onderaan het 
zonweringdoek zit een 
verzwaarde onderlat. 
Deze wordt naar 
beneden getrokken, de 
U- vormige geleiders 
zorgen ervoor dat alles 
op zijn plaats blijft zitten. 

OPBOUW 

Het Soltis doek wordt 
geweven uit 
polyestergaren met 
coating  Door de kleine 
perforaties wordt het zicht 
naar buiten niet 
belemmerd, terwijl hitte en 
storend zonlicht toch 
buiten gehouden worden. 

SOLTIS 

Fabriekstoonzaal  
Battelsesteenweg 334 

2800 MECHELEN 
! 015/27.17.89 
" 015/27.11.64 

 

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 

 

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


