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RETRORETRO
STIJLVOL KLASSIEK

ZONNETENT TYPE:

RECHTSTREEKS UIT ONZE FABRIEK 



Maximum breedte
Tot en met 1950 cm

Uitval
Tot en met 600 cm

Zon- en regenwering
Schaararmen zorgen voor een windvaster resultaat + het doek biedt 
bescherming tegen een plotse regenbui

Stijlvol
Kies voor de stijlvolle look van de klassieke schaararm gecombineerd met de 
materialen en technologieën van vandaag



KLEURENKLEUREN
BRENG KLEUR OP JE TERRAS
MET ONZE RUIME WAAIER AAN DOEK EN RAL-KLEUREN

5

Belgische fabrikant
Geproduceerd in onze fabriek in Mechelen

Uitbundig getest
Op duurzaamheid en veiligheid, ook horeca toepassingen

5 jaar garantie
Op de volledige constructie + 10 jaar garantie op ALFA armen

Regengoot
Geïntegreerde regengoot voor Belgische weersomstandigheden



Standaard beste dickson kwaliteit

Waterafstotend

UV-bestendig & kleurvast

Scheurvast

Bestand tegen schimmel en vlekken

Tot 10 jaar garantie

Onderhoudsvriendelijk

PREMIUM
DOEKEN Gemaakt voor 

Belgisch weer



Terras zonwering met iO radiotechnologie voegen een 
stuk slimme innovatie toe aan uw huis!
Met een door Somy aangedreven elektrisch zonnescherm haalt u het maximale uit 
uw buitenruimte, in elk jaargetijde. Dankzij het brede assortiment aan accessoires, 
sensoren, verlichting en verwarming, kunt u ontspannen in de frisse lucht, 
ongeacht het weer. 

iO Homecontrol
Met de nieuwste generatie iO motoren bedien je uw zonwering in enkele seconden 
naar de ideale balans tussen zon en schaduw op uw terras. Optioneel kan uw 
zonwering nu ook aangestuurd worden vanop uw telefoon of tablet voor nog 
meer gebruiksgemak.

Automatisatie
Aan de hand van de weersensoren vergroot u de functionaliteit van uw zonwering. 
De windsensor trekt automatisch uw zonnescherm in wanneer harde windstoten 
worden gedetecteerd. De zonnecel laat uw zonwering automatisch uitrollen op 
basis van een ingestelde lichtmeting waardoor uw woonkamer, ook in uw 
afwezigheid, aangenaam koel blijft.

CONNECTIVITEIT
MOTOREN&



jaar ervaringFamiliebedrijf

Professionele kwaliteit met topservice
Binnenkort een terrasje? Let dan eens op de zonwering van de HORECA zaak die u 
bezoekt. Alfa is sinds vele jaren trouwe partner van tal van brouwerijen en 
winkelketens, dit vertaalt zich in een sterke aanwezigheid in het straatbeeld. De 
HORECA heeft uiterst hoge kwaliteits-en servicevereisten, ook u als particuliere 
klant geniet zo van topkwaliteit en een uiterst snelle service in heel België.

Zon-Zon-Zonwering
Specialisatie in zonwering, onze 2 fulltime servicetechniekers + 5 plaatsingsploegen 
zijn dag in dag uit bezig met zonwering . Geen ramen, deuren, garagepoorten of 
gordijnen. Deze doorgedreven focus zorgt voor vakmanschap bij de productie en 
installatie van uw zonwering.

Alles in eigen beheer, als enige in België
Van A tot Z, alles rechtstreeks van de fabrikant. Grote merknamen werken via een 
verdelersnetwerk met 10-talle showrooms. Als enige zonweringsleverancier in 
België werkt Alfa zonder tussenpersonen. Zowel verkoop, productie, installatie als 
service gebeuren in eigen beheer. 1 centraal aanspreekpunt, geen discussies.

Familiale onderneming, sinds 50 jaar
Een familiale aanpak, die zijn nut bewezen heeft gedurende meer dan 50 jaar. Door 
deze manier van werken garanderen wij de hoogste kwaliteit van bestelling tot 
herstelling. De familiale aanpak garandeert een persoonlijke aanpak en continuïteit, 
ook voor herstellingen jaren na de installatie.

ALFA
WAAROM?

Eigen fabriek TOPkwaliteit

50



ingebouwde regengoot

Retro verso

Ook voor XL terrassen

SFEERBEELDEN
RETRO

bescherming tegen plotse regenbui



Fabriekstoonzaal
FabriekstoonzaalBattelsesteenweg 3342800 MECHELEN

015/27.17.89info@alfazonwering.be

ANTWERPEN
03/231.32.32 

BRUSSEL
03/231.32.32

LEUVEN
016/29.80.80 

SINT-NIKLAAS
03/770.50.71

Plaatsing en verkoop 

5 plaatsingsploegen& 2 serviceploegen


