
ENERGY SAVING SUN SYSTEMS
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     Kenmerken en voordelen
n zonwerend screen voor binnen met windwerk
n	breedte: minimum 0,61m - maximum 6,0m 
n	hoogte: maximum 6,0m
n	maximum oppervlak doek uit één deel: 18m2

n doek met inox bevestigingssysteem en aluminium 
onderlijst, zonder geleiding langs de zijkanten 

n discrete en eenvoudige montage op het plafond, de 
muur of het raamkozijn met meegeleverde beugels

n	positieve invloed op het EPB/EPC energieprestatie-
peil van het gebouw, maar met lagere impact dan 
buiten, voor het raam geplaatste screens

n	verzinkte stalen rolas van Ø63mm, Ø78mm of Ø85mm 
n	in optie: anti-kreukelprofiel in zacht PVC op de stalen 

rolas vermijdt horizontale lijntekeningen in het doek

    Toepassingen
n zonwerende screens voor binnenzijde van be-

staande ramen en grote glazen oppervlakken
n	gebouwen waarvan men het thermische woon- 

en werkcomfort op een energievriendelijke 
manier wil verhogen zonder het buitenlicht en 
zicht te blokkeren

n	residentiële, commerciële en utilitaire gebouwen

ENERGY SAVING SUN SYSTEMS

INDOOR SCREEN
Zonwering voor binnentoepassingen 

    Doeken
n keuze uit meer dan 150 doeken:   

Screen (Sergé 600), Soltis 86 en Soltis 92
n	keuze uit 12 verduisteringsdoeken Soltis B92 

Black Out en Blockout Interior S1

    Windwerk, motoren en automaten
n standaard met windwerk en zwengel van 1,4m
n	in optie: Somfy LT motor met schakelaar
n	in optie: Somfy Altus RTS motor met Telis zender
n	in optie: Somfy Sunea RTS io-homecontrol motor
n	in optie: Somfy zonautomaat Sunis RTS

    Kleuren
n standaard beschikbaar in volgende kleuren:

n	in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren

ANODISE
20 micron

BRUSTOR 
WIT

BRUIN
RAL 8019

CREME
RAL 9001

ANTRA-
CIET 7016



ENERGY SAVING SUN SYSTEMSENERGY SAVING SUN SYSTEMS

INDOOR SCREEN
Zonwering voor binnentoepassingen

bevestigingssysteem, doek en 
onderlijst

bevestigingssysteem 
en onderlijst

in optie: rolas met anti-kreukelprofiel 
in zacht PVC

 Breedte     Ø
0,0-2,4m    50mm
2,4-4,0m    63mm
4,1-5,0m    78mm
5,1-6,0m    85mm


