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Perfect in zonwering & rolluiken!
!

Select XXL

®!

Het doek onderging een
speciale behandeling voor
extra lange levensduur

!

Intelligente Somfy
SLT motor, met
sluitingsdetectie !
De bekasting beschermt
het zonweringdoek!
Knikarmen plooien onder
elkaar waardoor extra lange
uitval mogelijk wordt

!

!

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

®

De Alfa Select XXL verbreekt de beperkende relatie tussen breedte en uitval. Dankzij de bijzonder armconstructie
wordt het mogelijk om ook op kleinere gevels zonneschermen te plaatsen met grote uitval.

Het zonnescherm kan voorzien worden van een
manuele of elektrische bediening.

De knikarmen bewegen over elkaar in plaats
van langs elkaar.
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Perfect in zonwering & rolluiken!

!
!

!

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.

ARMCONSTRUCTIE
Dit zonnescherm onderscheidt
zich door de bijzondere
armconstructie. De armen
bewegen onder elkaar heen in
plaats van langs elkaar. Op deze
manier kunnen er extra lange
knikarmen worden gebruikt.

!
!
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OPBOUW

DOEKSCHAAL

!
!

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

Zowel de Select A XXL als
de Select B XXL zijn
opgebouwd aan de hand van
een gegalvaniseerde stalen
draagbuis en doekrol. De
Select B XXL beschikt over
een regendak.
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Fabriekstoonzaal
Battelsesteenweg 334
2800 MECHELEN
! 015/27.17.89
" 015/27.11.64

Plaatsing & verkoop
ANTWERPEN
! 03/231.32.32
" 03/226.13.85
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.%!

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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