alfazonwering.be
Perfect in zonwering & rolluiken!

Verandasun

®

Verandasun
basismodel

!
!

Intelligente Somfy
buismotor !

!
W500
met hoekomloop

Geleiders uit
geëxtrudeerd
aluminium

!

Voorprofiel met ingebouwd
spansysteem zorgt voor een
optimale doekspanning

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

!
!
!
!
!
®

De Alfa Verandasun kan helemaal worden afgestemd op de stijl van de veranda of erker. Dit product is
toepasbaar op elke veranda, wintertuin, koepel of erker worden toegepast.

alfazonwering.be
Perfect in zonwering & rolluiken!

!
!
KAST

SPANSYSTEEM
In de voorprofiel zit het
spansysteem ingebouwd dat
ervoor zorgt dat het doek
altijd mooi opgespannen
blijft. De trekkracht wordt
door middel van dubbele
veren en kabel overgebracht
op het doek.

De
! stijlvolle cassette zorgt
voor een optimale
bescherming van de
zonweringdoek.
Standaard verkrijgbaar in
alu anodisé, wit en bruin.

!
!

!
BEVESTIGING
De bevestiging gebeurt aan de hand
van steunen gegoten uit aluminium.
Deze worden gemonteerd op de
geleiders en dragen het volledige
systeem. Deze montagetechniek is
geschikt voor veranda’s met boven
of onderliggend glas.

GELEIDERS
Doorheen de geleiders
®
loopt een Kevlar kabel.
Deze speciale kabel
begeleidt het
zonweringdoek bij het op
en afrollen. De geleiders
hebben een U-vormig
geleidingsgedeelte waarin
de geleidingspen van de
voorprofiel gijdt.
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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
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Fabriekstoonzaal
Battelsesteenweg 334
2800 MECHELEN
! 015/27.17.89
" 015/27.11.64

!!

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

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

