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OPLOSSINGEN OP MAAT Sfeervolle ideeën
Binnen- en buitenzonwering van MHZ. Alle producten in een oogopslag.

Perfectie en individualiteit hebben ons werk altijd gekenmerkt.
Daarom dragen al onze oplossingen een onmiskenbare signatuur.
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PRODUCTIE OP MAAT

Optimale klanttevredenheid ligt ons nauw aan het hart. Van het
eerste idee tot de laatste stap, we stemmen ons werk en ons
denken hierop af.
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Achter elk MHZ-product staat een op elkaar ingespeeld team
dat competent, geëngageerd en vol innovatievreugde met uw
wensen aan de slag gaat.

We hebben tot doel om fascinatie en vreugde te verspreiden.
Daarom stemmen we al onze dessins, stoffen, werkstappen en
kwaliteitscontroles hier perfect op af.

We beheersen uiterst moderne technieken en precies handwerk.
Zo ontstaan voor u de gewenste oplossingen op maat.

Elk MHZ-product is uniek
Productie op maat betekent voor ons meer dan ge-

Daarom streven we naar de hoogste kwaliteit, ge-

se werkomgeving vindt u in ons gamma. Voor het

bovendien eenvoudig via afstandsbediening of

woon maatwerk. We doen u een grote belofte die

bruiken we alleen hoogwaardige materialen en

buitengedeelte bieden we individuele oplossin-

app nog comfortabeler worden bestuurd.

diep in onze bedrijfsfilosofie verankerd is: sinds de

vertrouwen we bij de productie op uiterst moderne

gen met knikarmschermen, buitenjaloezieën, ZiP-

oprichting van de firma in 1930 hebben we altijd

technologie en handenarbeid. Competentie en ja-

screens, rolluiken en zonweringssystemen. Al onze

MHZ staat daardoor bekend als ideeënfabriek en

geloofd dat alleen de juiste oplossing een goede

renlange knowhow zorgen voor dat tikkeltje extra

producten voldoen aan de hoogste vereisten, zo-

expert voor op maatgemaakte zicht- en zonwe-

oplossing is. Deze belofte komen we consequent

bij perfectie, inspiratie en vreugde – daaraan den-

wel bij de ruimte- en lichtvormgeving alsook bij

ringsystemen voor binnen en buiten, die hun tijd

na en we produceren onze producten sinds meer

ken mensen wereldwijd bij onze naam en onze pro-

warmteregeling en airconditioning.

ver vooruit zijn in de combinatie van design, vorm

dan 85 jaar individueel en op maat volgens de wen-

ducten. Deze worden gekenmerkt door hoge kwali-

sen van de klant. Daarvoor werken we volgens hoge

teit en bijzonder design en voldoen precies aan de

Onze producten doseren en regelen de lichtinval,

dige oplossingen. We adviseren u bij al uw wensen

standaarden en creëren innovatieve duurzame op-

wensen en eisen van onze klanten.

zorgen voor een inspirerende omgeving en een ge-

met kennis van zaken, een schat aan ideeën en de

voel van welbehagen – zo geven we licht. Ruimte.

belofte tot maatwerk in de meest positieve zin.

lossingen met een lange levensduur. Dit betekent

en functie. MHZ is uw contactpersoon voor vakkun-

dat elk MHZ-product uniek is en is gemaakt volgens

Onze productportfolio omvat horizontale en ver-

Leven. Met innovatieve en productoverkoepelen-

ons principe om altijd een stap voor te blijven - bij

ticale jaloezieën, paneelgordijnen, rolgordijnen

de besturingen zoals het Smart Home-System Po-

alles wat we doen.

en plisségordijnen voor alle interieurs. Maar ook

werView® kunnen uitgekozen zonweringsystemen

oplossingen voor utiliteitsbouw en de dagelijk-
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PLISSÉGORDĲNEN

Interieurs inrichten, licht beleven
Bij alle MHZ-producten komt maatwerk op de eerste plaats. Ook bij onze plisségordijnen komen we
deze belofte na en leveren we oplossingen voor al
uw eisen.
De grote kleur-, vorm- en modelveelzijdigheid van
de MHZ plisségordijnen biedt veel ruimte voor ontwerpoplossingen op maat. De fijne techniek blijft
vakkundig op de achtergrond en onderstreept zo het
optische effect van de stof. De veelzijdige kleurwerelden, de grote keuze aan fascinerende structuren,
transparantieniveaus en exclusieve printontwerpen
weerspiegelen de huidige interieurtrends. De stoffen
richten uw interieur in en brengen het licht vakkundig
op de voorgrond.
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Vrijhangende systemen verfraaien het gehele raamkozijn wanneer ze voor de raamopening worden
gemonteerd. Gespannen systemen kunnen direct
in de glaslat worden ingebouwd en maken zo de
functie van draai- of kiepramen zonder beperkingen mogelijk. De brede waaier aan toepassingen
van de MHZ plisségordijnen maakt ze tot voorbeeldoplossing voor bijna elk toepassingsgebied.

Productvoordelen
• Fijne techniek
Model 11-8222
Techniek Vrĳ verschuifbaar, kleefset
Stof CELA, 2-4294

• Montagemogelijkheden zonder boren en
schroeven
• Ook geschikt voor bijzonder smalle ramen
• Groot scala aan kleuren en vormen

DUETTE® HONINGRAATPLISSÉS

Model 11-8145
Techniek vrijhangend
Stof FLEUR, W4-6228, W4-6238
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Indrukwekkend geënsceneerd

Productvoordelen
De MHZ DUETTE® honingraatplissés voldoen met

de spankoorden voorkomen perforatiegaten en

gelĳkmatige lichtinval en textiellook. Fascinerende

hun speciale eigenschappen aan een groot aantal

maken zo verduistering van ruimtes mogelijk. Een-

motieven, textielstructuren, prachtige kleuren ge-

• Zachte en gelijkmatige lichtinval

eisen. Honingraatvormige holle kamers tussen twee

voudige montage en comfortabele bedieningsva-

ven uw thuis een indrukwekkende ﬂair en de grote

• Montagemogelijkheden zonder boren en

plissé-stoflagen vormen een isolatielaag en dragen

rianten net als op maat gemaakte speciale vormen

keuze aan verschillende transparantieniveaus en

energiezuinig bij tot de bescherming tegen hitte en

maken de MHZ DUETTE® honingraatplissés tot een

exclusieve dessinlĳnen passen perfect bĳ een mo-

koude – dat heeft ook een positieve invloed op de

populaire zicht- en zonwering. De honingraatstruc-

derne interieurstĳl.

kamerakoestiek. De in de honingraatplissés lopen-

tuur en het uniforme plooienbeeld zorgen voor een

schroeven
• Verbetert het binnenklimaat door energiezuinige
eigenschappen en geluidsdemping
• Geschikt voor speciale vormen en dakramen

Model 04-3345

ROLGORDĲNEN

Techniek R_03
Stof SKY, 3-1649, 100 % Trevira CS

Duidelijke vormen, tijdloze charme
Duidelijkheid en rechtlijnigheid, gecombineerd
met een doordachte en eenvoudige bediening zijn
typische kenmerken van MHZ-producten. Bij onze
rolgordijnen hebben we deze techniek nog verder
geperfectioneerd. Het oprollen van het doek op
een rolgordijnas maakt met behulp van een bedieningsmechanisme elke trapsgewijze vergrendeling
van het rolgordijn mogelijk. Afhankelijk van de hoeveelheid zicht- en zonwering er nodig is, kan de
lichtinval naar wens en op maat worden geregeld.
Het design van onze rolgordijnen volgt met zijn duidelijke vormen een moderne look. In combinatie met
de grote kleur- en stofkeuze passen ze perfect in elk
interieur. Flexibel aan te passen aan ramen en deuren
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met standaard of speciale uitvoeringen, vindt u met
onze rolgordijnen uw gewenste gordijn, passend bij
uw persoonlijke inrichtingsstijl.

Productvoordelen
• Eenvoudige bediening, elektrisch of manueel
• Fĳne trapsgewĳze vergrendeling van het
rolgordĳn
• Grote kleurkeuze en de meest uiteenlopende
structuren in de collectie
• Verduistering met cassette, zĳgeleiding en afsluitproﬁel mogelĳk
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DUBBELE ROLGORDĲNEN

Lichtkunst van textiel die inspireert
MHZ dubbele rolgordijnen worden gekenmerkt
door hun bijzondere look. Ze creëren textiele
lichtkunst en combineren deze met hun functie
als flexibel instelbare zicht- en lichtbescherming.
Met hun veelzijdige gebruiksmogelijkheden voldoen onze dubbele rolgordijnen perfect aan de
vereisten van een huiselijke zonwering. Afwisselend
dicht en transparant geweven stroken of golven lopen achter elkaar in de dubbele stofbaan. Door hun
verschillende positionering kan het invallende licht
in fijne stappen gemoduleerd worden. Tegelijkertijd ontstaan geraffineerde optische effecten met
een driedimensionaal effect.
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De MHZ-techniek voor dubbele rolgordijnen
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LOOK_2 is bijzonder slank en onderstreept zo
optimaal het huiselĳke en textiele karakter van het
systeem.

MHZ-techniek voor dubbele
rolgordĳnen LOOK_2, stof,
afrollen van de stof achter
de as

Productvoordelen
• Op maat gemaakte textiele decoratie in combinatie met de functie van een zonwering
• Hoogwaardige collectie met meer dan 80 stoffen
• Geraffineerde optische 3D-effecten — dus
een veranderbaar en levendig gordijn
• Slanke steunlook en mooi gevormd bovenprofiel

Model 04-1621
Techniek LOOK_2
Stof ALVA, 3-1033

VERTICALE JALOEZIEËN

Model 05-7025

Vrĳhangende systemen met lamellen van
250 mm
Stof MOXXI, 4-2810 100 % PES

Techniek

Op maat gemaakt qua vorm, kleur en functie

Productvoordelen

In de moderne communicatiewereld en het be-

leggen onze verticale jaloezieën de juiste accenten.

om een individueel product op maat te creëren.

roepsleven of voor thuis – de MHZ verticale jaloe-

Afhankelijk van de stand van de zon en lichtinval

Een omvangrijke collectie met bijzondere dessins,

zieën zijn in vele toepassingsgebieden een esthe-

kunnen de textiellamellen flexibel en individueel

prachtige kleuren en meer dan 400 hoogwaardige

• Flexibele lichtsturing

tische zonwering. Ze overtuigen door hun optimale

worden bewogen – zo betoveren ze de ruimte met

stoffen voldoet met haar indrukwekkende karakter

• Omvangrijke collectie met vele functionele

licht- en zichtregeling en scoren met innovatieve, op

zachte lichtspelingen. Binnen het stofpakket hebt u

aan de trendbewuste tijdsgeest.

maat gemaakte oplossingen. Ook bij grote raam-

de mogelijkheid om verschillende kleurschakerin-

• Zonwering, ook bij grote raamvlakken

vlakken, deuren, lichtkoepels en speciale vormen

gen, dessins en stoftransparanties te combineren

• Speciale vormen zoals slope, buigingen e.d.

eigenschappen en grote kleurpaletten

PANEELGORDĲNEN

Model 01-4222, CARAT_24 techniekkleur 112, zilver geëloxeerd
mat, past heel goed bij stoffen uit de collectiekaart „SILVER
STONE“.
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Model 01-4224
Techniek CARAT_24
Stof TYLER, 3-2408

Model 02-4223, CARAT_24 techniekkleur 253, roestvrĳ staallook
geborsteld. De stoffen uit de collectiekaart „GOLDEN GLAM“
werden passend bĳ de techniekkleur verzameld.

Eenvoudige vormen en sterke uitdrukkingen

Productvoordelen

Het vanzelfsprekende karakter van MHZ wordt als

puristische karakter en ronden de algemene indruk

len, paneelbreedtes en pakketvarianten kunt u vol-

vanouds bepaald door een scherp gevoel voor het

van een kamer af. Ondanks de fijne vorm bieden de

ledig volgens uw individuele wensen afstemmen

essentiële. Moedig volgen we het motto “minder is

MHZ paneelgordijnen u talrijke inrichtingsmoge-

op de architectonische omgeving.

meer en puur is perfect”. Dit belichamen onze pa-

lijkheden met hun aantrekkelijke kleur- en stofkeu-

neelgordijnen op bijzondere wijze. Aangebracht

ze. Creëer gevarieerde inrichtingen uit onze grote

• Uni’s en dessins qua kleur op elkaar afgestemd

aan kamerhoge ramen, grote raampartijen of als

selectie aan uni’s, dessins en materiaalstructuren in

• Techniek en stofcollectie perfect op elkaar afge-

scheidingswand onderstrepen ze het heldere en

vier verschillende transparantieniveaus. Ook pane-

• Groot kleurenpalet voor individuele kleurencombinaties

stemd door de verschillende techniekkleuren

DESIGNCOLLECTIE

Model 04-3345

Model 05-7227

Techniek R_03

Techniek

Stof DUNE, 3-9001-024

Vrĳhangende systemen met lamellen
van 127 mm

Stof DUNE, 3-9001-024

Zo individueel als uw leven
De nieuwe Designcollectie maakt indruk met haar
verscheidenheid aan dessins, ﬂexibiliteit en bĳna
onbeperkte inrichtingsmogelĳkheden. Perfect voor
mensen die iets bijzonders zoeken en een persoonlĳke toets aan hun thuis willen geven.
De 20 unieke printontwerpen op 8 stofkwaliteiten
en een kleurpalet van 213 RAL-unikleuren zorgen
voor inspiratie en laten tegelijkertijd ruimte voor de
eigen creativiteit. Aangezien enkele dessins tot drie
trappen geschaald kunnen worden, kunnen ook
grote motieven uitgevoerd worden.
De Designcollectie is productoverkoepelend beschikbaar voor rolgordijnen, paneelgordijnen, ver18

ticale jaloezieën, plisségordijnen, honingraatplissés
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en de zelfklevende stof Squid zodat een optisch
harmonieus zonweringsconcept in het hele huis
gerealiseerd kan worden.
Met de nieuwe Mix & Match-optie van MHZ kunnen
eigen ideeën gerealiseerd worden en het kleurconcept van de zicht- en zonwering op de inrichting
of het wanddesign afgestemd worden. Zo kunnen
bijvoorbeeld bij geselecteerde motieven de kleur
van de achtergrond, het dessin of individuele elementen vrij gekozen worden en naar believen met
elkaar gecombineerd worden.

Dessin EUCALYPTUS

Dessin POPPY

Dessin BALANCE

Dessin EDGY

Dessin CUBE

Dessin DUNE

Productvoordelen
• 20 printontwerpen en 213 RAL-unikleuren op
8 stofkwaliteiten
• Mix & Match-optie
• Eigen dessins en logo’s realiseerbaar
• Productoverkoepelend beschikbaar

HORIZONTALE JALOEZIEËN

MHZ horizontale jaloezie TwinLine New
Het succesmodel TwinLine New toont hoe MHZ horizontale jaloezieën de innovatieve standaard zetten: De draaigreep aan het boven- en onderprofiel
maakt het mogelijk om de lamellen boven- en onderaan te tuimelen. Zo kunnen systemen bij hoge
of moeilijk bereikbare ramen optimaal worden
bediend. De TwinLine wordt in de glaslat gemonteerd en maakt het mogelijk om het pakket vrij te
verschuiven en te vergrendelen.
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Flexibel en esthetisch – de TwinLine New

MHZ houten jaloezieën overtuigen door hun natuurlijke vormgeving en comfortabele bediening.

Model 09-1167

Met hun houten uiterlijk creëren ze een aangename

Techniek Vrĳhangend systeem
Lamel SWIFT, 1-512

sfeer en beschermen de kamer stijlvol tegen invallend zonlicht.

Lichtregeling in perfectie
MHZ horizontale jaloezieën overtuigen thuis en op

van aluminium lamellen biedt harmonieuze kleur-

kantoor als aantrekkelijke licht- en ruimtedesigner

stellingen, verschillende oppervlaktestructuren en

met klassieke look. Heel wat technische finesses zo-

verschillende lamelbreedtes voor uw gewenste ja-

als de eenvoudige montage en comfortabele be-

loezie.

Productvoordelen
• individueel en flexibel instelbare zicht- en zonwering

dieningsvarianten maken de horizontale jaloezieën

• Collectie met geraffineerde metalen oppervlakken

tot de perfecte bescherming tegen inkijk voor een

• Lamelbreedtes 16, 25, 35, 50 mm

optimale lichtregeling. Onze omvangrijke collectie

• 5 versch. bedieningsvarianten

Horizontale jaloezieën met houten lamellen

VOUWGORDĲNEN

Textiele verﬁjning met een fascinerend effect
Ambachtelijk vakwerk, de kwaliteits- en designgeoriënteerde selectie van materialen en de omzetting in optimale functionaliteit gaan bij MHZ steeds
hand in hand. Daardoor lossen onze vouwgordijnen
elke ruimtesituatie op een voorbeeldige manier op
en creëren ze een bijzondere, zinnenprikkelende
woonomgeving. Uw raam wordt een blikvanger
met een gordijn van exclusieve stof in verschillende
transparanties en kleur en een interessant ontwerp.
Bovendien kunnen de MHZ vouwgordijnen ook in
gebogen vorm of andere speciale raamvormen
worden gebruikt. Door hun doordachte techniek
zijn eenvoudige bediening en een lange levensduur gegarandeerd.
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Model AREO: de montage wordt uitgevoerd in de glaslat van
het raam zodat de stof naar believen verschoven kan worden.

Productvoordelen
• Zinnenprikkelende woonomgeving
• Stoffen eenvoudig te verwĳderen voor reiniging
of vervanging
• Geschikt voor speciale raamvormen

Model 12-3722, baleinen achteraan
Techniek Aura, Elektro 230V, Nr. 04-2046
Stof Mare 3402, Thema Recycling

GORDĲNROEDES / GORDĲNRAILS

Elegante variëteit als drager voor gordijnen
Onze gordijnroedes en -rails overtuigen door hun

trum aan materiaalcombinaties en expressie. MHZ

eenvoudige bediening, hoogwaardige afwerking

gordijnrails van aluminium of kunststof passen zich

en veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

aan elke omgeving en vereiste aan. Ze kunnen onzichtbaar in het plafond ingewerkt worden of naar

MODEL 02-2020 N1
NOVELL 20, KLEURCODE A

MHZ gordijnroedes leggen met hun vorm ac-

wens van een decoratieve frontafdekking voorzien.

centen in de ruimte en trends in de inrichting.

Met een breed scala aan modellen dienen ze als

De moderne collectie is zodanig ontwikkeld dat

veilige ondersteuning voor uw gordijnen of over-

steunen en schroeven na de montage onzicht-

tuigen ze als vrolijke scheidingswand.

baar zijn – voor bijzonder esthetische wanden
en plafonds. Klassiek-elegant, sierlijk of minima-

Welke productlijn ook beter bij de architectuur

listisch geven ze steun en karakter aan gordijnen.

past, het zijn gekwalificeerde oplossingen die even

Innovatieve vormen van aluminium, individuele op-

innovatief als duurzaam zijn.

lossingen van V2A-staal of sierstukken van messing
MODEL 02-2029 S3
SKALAR MINI 29/15, KLEURCODE F

en handgesmeed ijzer zorgen voor een groot spec-
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MODEL 02-2024 S1
SNÄPS 24, KLEURCODE C

MODEL 02-2020 L2
LUV 20, KLEURCODE A

Gordĳnroede model Novell 20, 02-2020 N2, kleurcode C

Gordĳnrail model Futur, 01-2384, kleur 171

Productvoordelen gordijnroedes

Productvoordelen gordijnrails

• Grote keuze aan roedes, steunen en moderne

• Uitstekende loopeigenschappen

eindstukken

• Eenvoudige montage

• Eenvoudige montage

• Ook gebogen rails mogelĳk

• Grote modelkeuze

• Grote modelkeuze

• Oppervlakte geëloxeerd, geborsteld geëloxeerd

• Poedergecoate of geëloxeerde oppervlakken in

of poedergecoat

geselecteerde kleuren

INSECTENWERING

Een blijvend goed idee
Eenvoud is een belangrijke waarde in de MHZ-filo-

en veilige bediening voorkomen ze bijna onzicht-

sofie en in het creatieve proces. We concentreren

baar dat ongewenste gasten binnendringen.

ons op het essentiële om een oplossing perfect te

Eenvoudige reiniging, lange levensduur alsook

maken. Onze hoogwaardige producten voor horren

een selectie van speciale weefsels kenmerken

tegen pollen en insecten bewijzen dit principe

de productdiversiteit voor ramen, deuren en licht-

perfect: met een slim ontwerp, eenvoudige montage

kokers.
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Rolhor

Klem- en inzethor

Scharnierende hordeur

Schuivende hordeur

Lichtkokerafdekking

Plissé hordeur

Horrengaas tegen pollen
Polltec®

Horrengaas Transpatec®

Productvoordelen
• Meer woonkwaliteit, insectenvrĳ leven
• Grote productdiversiteit
• Optimale oplossingen door verschillende functiGaas Fĳnmazig gaas

Aan het raam bĳna onzichtbare insectenFunctie
wering
Materiaal 100 % PES

onele weefsels
• Bescherming tegen pollen, bĳzonder geschikt
voor personen die aan allergieën lĳden
• Naadloze en kierloze montage

BUITENROLGORDĲN SOLIX
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Tot 70% minder
warmte-inbreng in de
ruimte. Door Solix worden de zonnestralen
voor een groot deel
voor het raam geabsorbeerd.

Eenvoudige montage
in vier stappen:

1

2

1. Open het raam
2. Plaats de Solix
3. Vergrendel de
hoeken
4. Draai de schroeven
aan

Montage van binnenuit, zonder steiger

Productvoordelen
Het lichte, buitenrolgordijn beschermt op betrouw-

zonweringsoplossing biedt tot 70 % minder warm-

speciaal ontwikkelde vergrendelingen bevestigd.

bare wijze tegen hitte en is optioneel verkrijgbaar

te-inbreng voor de ruimtes, wat een hoge ener-

Daardoor worden beschadigingen aan het kozijn of

• Heel eenvoudige montage, geen steiger nodig

met een geïntegreerde insectenwering. Het past in

gie-efficiëntie oplevert.

de gevel vermeden. Uiteraard is demontage ook te

• Geïntegreerde accumotor met afstandsbedie-

nagenoeg alle ramen en kan heel eenvoudig van

De montage van Solix is heel eenvoudig en wordt

allen tijde probleemloos mogelijk.

binnenuit achteraf geïnstalleerd worden. Met de

zonder steigers uitgevoerd. Met het omlopende ka-

• Optioneel met geïntegreerde insectenwering

nieuwe zonwering Solix is nu ook montage achteraf

der kan het lichte buitenrolgordijn snel van binnen-

• Beschermt op betrouwbare wijze tegen hitte

in bestaande gebouwen mogelijk. De innovatieve

uit in de raamopening worden geplaatst en met de

ning, optioneel zonnepaneel

BUITENJALOEZIEËN

Modern gevelontwerp
Duurzaamheid wordt bij MHZ net zoals Individuali-

te veel zon en warmte. Daarmee ondersteunen de

teit en Functionaliteit met hoofdletter geschreven.

robuuste en duurzame systemen de effectieve kli-

Onze buitenzonweringsystemen combineren deze

maatregeling. Ook bij kantoor- of utiliteitsbouw is

eigenschappen in een tijdloos mooie look. Met de

de buitenjaloezie uitstekend geschikt voor het re-

draaibare lamellen van de MHZ-buitenjaloezieën

gelen van de licht- en zoninval en doet ze dienst

kunt u de lichtinval en transparantie individueel

als uitstekende bescherming tegen verblinding.

regelen en de privacy en zonwering efficient opti-

Dankzij wind- en spankabels zijn de MHZ buitenja-

maliseren. Met hun esthetische uitstraling dragen

loezieën aanbevolen als geslaagd alternatief voor

MHZ-buitenjaloezieën ook bij aan een modern

rolluiken.

gevelontwerp en beschermen ze uw huis tegen
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MHZ buitenjaloezieën beschermen uw thuis tegen te veel zon en warmte zonder dat u het zicht naar buiten hoeft te missen.

Productvoordelen
• Grote keuze aan verschillende uitvoeringen en
lamelbreedtes
• Uitstekend alternatief voor traditionele kunststof
Model 18-5885
Techniek Zĳgeleidingsproﬁelen
Stof 1-030, lamelbreedte 80 mm

rolluiken
• Bescherming tegen inkĳk, verblinding, warmte
en zonwering
• Ook geschikt voor grote raamvlakken

KNIKARMSCHERMEN

Klassieker in tijdloze elegantie
Een idee is voor ons zijn tijd vooruit als het zijn
nut dagelijks bewijst. MHZ-oplossingen volgen
dit principe en bekoren door hun hoge gebruikswaarde. Onze knikarmschermen alsook de raamen gevelsystemen leveren als intelligente zicht- en
zonwering optisch en technisch uitstekend werk,
zowel bij kleine als grote afmetingen. Alle materialen zijn zodanig gekozen dat ze zonlicht en hitte
weghouden en zo zorgen voor een aangename klimaatregeling van de beschaduwde oppervlakken.
Onze MHZ zonneschermdoeken worden gekenmerkt door hun hoge lichtechtheid, het vuil- en
waterafstotende oppervlak alsook de bescherming
tegen schadelĳke uv-stralen. In de grote selectie
aan verschillende kleuren en dessins vindt u de
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stof die bij uw stijl past. Elk zonneschermdoek
wordt individueel geconfectioneerd: ofwel met
een innovatieve las-lĳmtechniek of een hoogwaardige, uv-bestendige naai-garen.

Productvoordelen
• Elegante look en gerafﬁneerd design
• Bevestiging afhankelĳk van model aan wand,
plafond, nis of spanten
• Meer dan 150 verschillende kleur- en stofvariaModel 08-2913
Techniek art_01, DB 703
Stof 1-8021

ties
• Bediening met handmatige bediening, motor of
moderne draadloze techniek. Op aanvraag ook
geschikt voor Smarthome voor io-homecontrol.
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ZONWERINGSSYSTEMEN

Inspiratie voor elke vraag
Aan de voor ons onscheidbare combinatie van echte

klimaatregeling. Ze bieden bescherming tegen

esthetiek en praktische intelligentie meten we elk

schadelijke uv-straling en zijn afhankelijk van het

idee. Daarom combineert elk MHZ zonweringssys-

gebruiksdoel weers- en hittebestendig. Flexibele

teem mooi gevormd design met multifunctiona-

montagemogelijkheden, individuele constructie-

liteit op maat. Zo bieden we oplossingen van bin-

varianten alsook verschillende bedieningsvarian-

nenzonwering voor veeleisende glasoppervlakken

ten kenmerken de MHZ zonweringssystemen. Voor

over zinvolle resultaten voor overdekte terrassen

eenvoudige en comfortabele bediening zijn syste-

en terrasdaken tot en met buitenzonweringen voor

men met motor en automatische besturingen opti-

gebruik in glasarchitectuur. De verschillende weef-

maal geschikt.

selvarianten (van blikdicht tot transparant) zijn van
de hoogste kwaliteit en zorgen voor aangename
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Onze ideeën passen we op maat aan de architectonische
instructies aan (model buitenzonwering MIKRA).

De vorm- en kleurveelzĳdigheid biedt in elke omgeving de
juiste oplossing (model plissézonwering SWING).

Productvoordelen
• Verschillende productvarianten voor verschillende constructievereisten
• Flexibele montagemogelĳkheden
• Stoffen beschermen tegen schadelĳke uv-straling, zĳn kleurbestendig en hebben een vuil- en
waterafstotende werking
• Verschillende bedieningsvarianten van handmatig tot elektrisch

Model 08-1768/69
Techniek Roestvrĳ stalen gevelscherm TECHNO type EM
Stof SOLTIS, 92-2013
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