Ontdek ons energiezuinige Solar-programma!
VOORBOUW ROLLUIKEN

met Solar-motor

■ Model ID3 met geïntegreerde zonnecel
■ ID3 met AUTO PILOT (automatische bediening in zomer en winter)
Twee snelheden en tussenposities
Draadloze handzender 1-kanaals, optioneel 1-kanaals handzender voor max. 30 rolluiken
■ Motor getest op 21.000 cycli (hoog/laag 20 jaar indien dagelijks 3 x op en neer)
■ Gepatenteerde optilbeveiliging
■ Unieke kast in twee uitvoeringen: 1 x 20 ° of 2 x 20 ° kast hoogte 130 of 165 mm
■ Dubbelwandige, aluminium lamellen opgevuld met isolerende schuim, DP 368
■ Diverse kleurstellingen mogelijk kast, geleiders en lamellen
■ Verkrijgbare breedte t/m 3000 x hoogte 2672 mm
■ Made in Germany
■ Als consument krijgt u een uitzonderlijke fabrieksgarantie van 7 jaar op ALLE onderdelen.
Ook op de motor, accu en zonnepaneel
ID3 is makkelijk te plaatsen, géén aansluitingen op het stroomnet, géén kapof breekwerken, géén bedrading naar binnen door de buitenmuur van de woning of tegen de
muren, géén kabel gootjes, géén kans op schade op uw stucwerk o.d.

NIEUW in ons programma!
VOORBOUW ROLLUIK met buiten jaloezie op Solarmotor
(combinatie van twee uitvoeringen in 1 element)
■ Voorbouw rolluik met kantelbare jaloezieën
■ ID3 met AUTO PILOT (automatische bediening in zomer en winter)
Twee snelheden en tussenposities
Draadloze handzender 1-kanaals, optioneel 1-kanaals handzender voor max. 30 rolluiken
■ Gepatenteerde uitvoering
■ Model ID3 met geïntegreerde zonnecel
■ Motor getest op 21.000 cycli (hoog/laag 20 jaar indien dagelijks 3 x op en neer)
■ Gepatenteerde optilbeveiliging bij beide uitvoeringen
■ Uniek kast in twee uitvoeringen ; 1 x 20 ° of 2 x 20 ° kast hoogte 130 of 165 mm
■ Dubbelwandige, aluminium lamellen opgevuld met isolerende schuim, OR34
■ Diverse kleurstellingen mogelijk kast, geleiders en lamellen
■ Verkrijgbare breedte t/m 3000 x hoogte 2500 mm
■ Made in Germany
■ Als consument krijgt u een uitzonderlijke fabriek garantie van 7 jaar op ALLE onderdelen.
Ook op de motor, accu en zonnepaneel

ID3 is makkelijk te plaatsen, géén aansluitingen op het stroomnet, géén kapof breekwerken, géén bedrading naar binnen door de buitenmuur van de woning of tegen de
muren, géén kabel gootjes, géén kans op schade op uw stucwerk o.d.

.

VOORBOUW ZIP-SCREENS met Solar-motor
■ Model ID3-ZIP met opbouw zonnecel
■ ID3-IP met AUTO PILOT (automatische bediening in zomer en winter)
Twee snelheden en tussen posities
Draadloze handzender 1-kanaals, optioneel 1-kanaals handzender voor max. 30 zip-screens
■ Motor getest op 21.000 cycli (ca. 20 jaar indien dagelijks 3 x op en neer)
■ Uniek kleine kast aanzicht 104 mm
■ Doek onderhoud arm glasvezel versterkt pvc doek in vele kleur mogelijkheden
■ Improved zip; gepatenteerde ritsband waarmee het doek beter in de geleiders blijft.
■ Diverse kleurstellingen mogelijk kast en geleiders
■ Verkrijgbare breedte t/m 40000 x hoogte 2800 mm
■ Wind stabiel ook bij grote oppervlakken
ID3-ZIP is makkelijk te plaatsen, géén aansluitingen op het stroomnet, géén kapof breekwerken, géén bedrading naar binnen door de buitenmuur van de woning of tegen de
muren, géén kabel gootjes, géén kans op schade op uw stucwerk o.d.
■ Made in Germany
■ Als consument krijgt u een uitzonderlijke fabriek garantie van 7 jaar op ALLE onderdelen.
Ook op de motor, accu en zonnepaneel

Binnenzonwering en montage zonder boren en schroeven !
Voor montage op draai /kiepramen, overige kozijnen en deuren in diverse
kleuren en uitvoeringen. Plissé systemen, jaloezieën en vouw gordijnen
Ook voor al uw insectenwering.
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